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KOPECZKY LÁSZLÓ 

KÉREK EGY HALOTTAT! 
TRAMÉDIA 

SZEREPLŐK: 

IGAZGATÓ 
FŐORVOS 
NŐVÉRKE 
MARI NÉNI 
FERKE 
KfVÁNCSI 
FEHÉR 
FEHÉRNÉ 
ISMERETLEN BETEG 
ÁPOLT 
KEMÉNYKALAPOS 
VIZITELŐK 
“ONNANJÖTTEK" 
PORTÁS 

Jelen idő. A korház intenzív osztálya. 

i. FELVONÁS 

(Reanimációs szoba, a szopásos berendezéssel. A csillogó m űszerekhez nem 
illő  nagy faragott szekrény. K đzépen ablak.) 

FEHÉR: (mozdulatlanul fehszih, különféle m űszerek ágaznak le rá) 
FŐORVOS: (Fehér 'fölé hajol,,megfogja a kezét) 
NŐVÉRKE: (kérd őn néz rá) 
FŐORVOS: (lassan bólint) 
NŐVÉRKE: (kezdi lekapcsolni a reanimációs szerkezeteket) 
FŐORVOS: (felegyenesedik, komoran nézi, hogy a N ővérke letakarja Fehér 

arcát. Némán állnak egy dara big, aztán lehajtott f ővel elmennek) 
(Halk éteri muzsika sz űrődik. Kis id ő  múlva a Nővérbe, középkorú, de már 

őszes hölggyel tér vissza: Fehérné. Egy pillanatra kitakarja Fehér arcát.) 
FEHÉRNÉ: (ajka megrándul, piciny zsebherid őjébe harap) 
NŐVÉRKE: (gyengéden megérinti a vállát. Kimennek) 
(Halk zene. A Npvérhe most Ferkével jön, be, rámutat a letakart Fehérre. 

Ferke komoran bólint. Elmennek.) 
(Étteri muzsika, liláskékké tompuló pszichedelikus fény. Megmozdul a taka- 

ró.) 
FEHÉR: (felül, még merev, szeme csukva) Jöv ő   k! (Megindul karjait 

lengetve, mintha szállna. Belép a faragott szekrénybe, magára csukja az ajtót.) 
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FERKE: (nemsokára be a fehér targoncával, az ágynál lecövekel) De a 
jófenébe is! (Az ajtóhoz megy, kikiált.) Nővérke! 

NŐVÉRKE: (be, türelmetlenül) Mi van? 
FERKE: Szórakoznak velem? 
NŐVÉRKE: Szórakozik a fene! (Most látja meg az üres ágyat.) Hol a halott? 
FERKE: Pardon! Ez az én kérdésem! 
NŐVÉRKE: Ez megint egyike lesz a hülye vicceinek! (Szárazon.) Ha. Ha. 

(Indul.)  
FERKE: Esküszöm, ebben a pillanatban értem ide! 
NŐVÉRKE: Ha kiderül, hogy valóban ugrat, hát én nem is tudom mit 

csinálok magával! 
FERKE: (vigyorog) Énnekem volna egy tippem.. . 
NŐVÉRKE: (elveresedik) Disznó! (Indul.) 
FERKE: (ijedten) Ne menjen! 
NŐVÉRKE: (szigorú) Nem enyelgünk!  :1lV 
FERKE: Rendicsek... de jön nekem egy halottal! 
FŐORVOS: (bedugja a fejét az ajtón) Nővérke! Rántson rendet, itt vannak 

a 	 ;, ~ r' szitu ósok! 	 .,  p 	 T1~ ~. íI ' 	•  
NŐVÉRKE: Mit akarnak? 	 '1'.10(1 

FŐORVOS: Majd nekiállok' itt:r~yarázkodni! Csipkedje magát! 
(Becsukja az ajtót.) 	 Ő ‘? "  t 

NŐVÉRKE: (utánakiált) De ti't š;'11gk tt!r ✓ 
FŐORVOS: (kérdőjellé megnyúlva, be) Mit'inond? 
NŐVÉRKE: (némán mutat az üres ágyra) 	:..,,.• 

FŐORVOS: Nem mondtam szé 	+" `  ~t~;,~,~J;,clig ne nyúljanak hozzá, míg le nem  
zajtlott a díszvizit? 

NŐVÉRKE: (vállát vonog0011~- ničiol.tam, hogy a Fe: ke:,.:iTyen-frisšs 
lesz... Tetejébe még el is veszfti. 	 ~ '' ' . 	" " ' 

. , FERKE:n 	,,• 
NŐVÉRKE: Nana! 	 iitđá~ 

  
" ' 

FERKE: .ál.djA,, 	š 	II1 	g i glcgj ,Sho ssaexh ssl ttamry 
FŐORVOS: Ne •vitat 	nkd3 	J  ozi c / le `tás atd.,1.€  

FERKE: Nincs! Teljesen üres a frigó:' ~( ávtkscy iQdik SI-Rfeé 	áz óivo t 
sok minden igyekezete ellenére életben maradr'ak,vá scs zR`13 ':aOV (  

FŐORVAS :‘ <(m: tsző1),ideiéceIü k?siVic lii§ 	ž111 	i tál az,  
ajtó 3)reÁckg*Js lib lesz.~ mdji'd)e 	iblaa tss 	á kéa V Oü , 
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FERKE: Fastr'nelliLxrldna!a 
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NŐVÉRKE: (az ágyhoz toloncolja Fe ifs e,-;t 41 d $dl ij  t 	dia','  
indaín xa 	6sst v 	Je 2í i;A ~} asop'0'ca~F, WsE z , 	t zsmss< .415 :.  

FERKE: Ezeknek a szuperszákiknak akár-'mima cii egy bódy buil đtt ' 
1 skSáa sci p 	bl i5 v ö b (173csstssz5 &rnšsí :5 : i a 

,ó IC5Vs ,1 :IBb sbut11114k i4 fttylialti 	 a sišs1i  



„ I; ;, r;  (?P:R`J9;S,:,( ~5slón),ziame moccan, metéltet csinálok magából.. . 
Nővérke;  adjon;Inamki!egy sprlit! :.r 

FERKE: (ijedten) Ne! Inkább merevedek, mint a.. . 
(A többit a lepedő  alá pušmogja.; A Nővérke gondosan letakarja.) 
FERKE: (suttogva) Viszketf,az,orrom.,. ; ,. ;,; 
NŐVÉRKE: (megvakarja a lepedőn át, gazt/1n el b Főorvos után, a targoncát 

húzva)  
(Csakharrzy jiltenzfvebb yopattogÓ muzsika. A vendégek betódulnaih 

fehér köpenyben a Főorvossal az élen: Hátvédként a Nővérke ügyködik. Némajá-
ték. A Főorvos élénk gesztusokkkzhFehér utolsó perceit ecseteli. Olykor a zene 
elhalkul, a beszédfoszlányokat halljuk:. ,,Ebben číštádiumban ugyanis”. . . „Próbál-
tán a Wilcox-féle retardációs  " 'Nem volti jel az ehránon". ..Ez az els ő  
ilyen?' ..)JJányan?'...,Kitől%függ?"...,Fz ugyd`nis új"stb.) 

NŐVÉRKE: Kitakarjam? 
FŐORVOS: (gyorsan) Nem fontos, N ővérke! Sietünk! A sokkszobában van 

egy rendkívül érdekes eset.. . 

(Zene.) 

(A többiek már elfordultak, a F őorvost állják körül, de a Kíváncsi dermedten 
konstatálja, hogy megmozdult a „halott". Leveszi a szemüvegét, megtörli, majd 
fejcsóválva csatlakozik a csoporthoz.) 

VIZITELŐ : (az ablaknál) Csodálatos kilátás nyílik innen! 
FŐORVOS: (nagyot nyel) Igen... A kertre meg a túlvilágra. 

LÁTOGATÓ: (megáll a faragott szekrény előtt, tréfálkozva simítja meg 
a cifra rézkilincset) Akkor, gondolom, ez a mennyország kapuja? 

NŐVÉRKE: Kinyissam? 
II. VIZITELŐ : (szégyenkezve kapja el a kezét) Nem, dehogy! Mi nem szek-

rénynézőbe jöttünk. .. (Elmosolyodik.) Különben pedig ateista vagyok. 
(Lassan, vitathozva, magyarázkodva, elvonulnak. Csend lesz, majd intenzív 

horkolás hallatszik.) 
MARI NÉNI: (becsörömpöl takarító szerszámaival, felmosáshoz készül ődik. 

A horkolás megüti a fülét. Feszülten hallgatódzik. Odamegy az ágyhoz, a letakart 
Ferke fölé hajol.) 

FERKE: (hirtelen felül) Hamm! 
MARI NÉNI: ('cinegesedni kezd az ijedtségt ől, némán tátog, megtántorodik) 
FERKE: (kiugrik az ágyból, elkapja)  
KÍVÁNCST: (bekukkant, látja, hogy Ferke átölelve tartja a takarítónőt) 

Bocsánat! 
FERKE: (segélykérőn int, de a Kíváncsi már visszahúzta a fejét. Gyorsan az 

elesni készül ő  öregasszony után kap) Na! Ne vicceljen Mari néni! El ne ájuljon itt 
nekem, mert aztán moshatja fel magát! (Lefekteti az ágyra, letakarja, majd 
kiszalad, kiáltozik.) Nővérke! Nővérke! 

(Kis idő  múlva nyílik az ajtó. A N ővérke a targoncán ül, a Főorvos vidáman 
gurítja be.) 

FŐORVOS: Fin de sevtion! Tout le monde descend!• 
NŐVÉRKE: (kuncog) Mit mond? 
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FŐORVOS: Végállomás! Mindenki le a járgányról! (Az ágy felé.) Feltámadás 
Fefe! (Bosszúsan.) Nem hallja?! Az angyal se trombitál kétszer... (Odamegy, 
kitakarja, megdöbben.) Mari néni! 

MARI NÉNI: (télkómában) A hul...hul...halott.. . 
FŐORVOS: (megpaskolja az arcát) Tudjuk. 
MARI NÉNI: (m. f.) Horkol t! 
NŐVÉRKE: A Ferke volt az. 
MARI NÉNI: (ijedten simít végig az ágyon) A Ferke? I t t ?! 
FŐORVOS: Ne ijedjen meg, semmi baja. 
NŐVÉRKE: Vígan él, mfg agyon nem verik. 
MARI NÉNI: Agyonverik? Miért? 
NŐVÉRKE: Elszórt egy halottat. 
FERKE: (az ajtóból) A Ferke senkit sem szór el... Maguk expediálták a 

túlvilágra szőröstül-bőröstül. 

(Kopognak.) 

FŐORVOS: (int Ferkének, hogy ugorjék be az ágyba) 
FERKE: (befekszik, fejére húzza a leped őt) 
FŐORVOS: (az ismétlődő  kopogásra) Tessék! 
FEHÉRNÉ: (be) Bocsánatot kérek, Főorvos úr... Elvihetem? 
FŐORVOS: Kit? 
FEHÉRNÉ: (az ágyra mutat) A férjemet. 
FŐORVOS: Természetesen. 
NŐVÉRKE: (oldalba böki) 
FŐORVOS: (észbe kap) ... természetesen ... vannak még ... formasá-

gok. . . Zömmel adminisztratív jelleg űek. 
FEHÉRNÉ: Jöhetek fél Óra múlva? 
FŐORVOS: Jó. 
NŐVÉRKE: (ismét oldalba böki) 
FŐORVOS: (gyorsan). ..jo...obb lesz, ha egy óra múlva jön. 
FEHÉRNÉ: Köszönöm. (El.) 
FŐORVOS: Szóval egy óránk van... (Összecsapja a tenyerét.) RIADÓKÉ-

SZÜLTSÉG! Összesen tizenkét emelet van... Négyfelé osztva.. . 
MARI NÉNI: Engem hagyjon ki... Nekem takarítanom kell... Meg nem 

is bírják a lábaim a lépcs őket. 
FŐORVOS: Rendben van. Maga lesz a koordinációs bizottság. 
MARI NÉNI: A koo... micsoda? 
FŐORVOS: A... (Legyint.) Á! (Mégis megmagyarázza.) Ide fut bejelenteni, 

aki megtalálta, és akkor maga lefújja a riadót. 
MARI NÉNI: (szalutál a felmosóval) Értettem! 
FŐORVOS: (rendelkez őn) Ferke: a porta és az I—IV. emelet! Csak a folyo-

sókat. Nem valószinű, hogy bement volna valamelyik osztályra. Helyet bajosan 
találna. Némelyik ágyban ketten fekszenek... Én leszek az V—VIII., Nővérke a 
IX—XII. emelet... Kukkantson fel a padlásra is. 

NŐVÉRKE: Sokáig tartana, mfg el őkeríteném a vasajtó kulcsát. Meg aztán 
felfelé nem mennek halottak. 
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FERKE: Az attól függ.. 
NŐVÉRKE: Hogy? 
FERKE: Hogy a mennyországba kaptak-e beutalót. 
FŐORVOS: Magának még van kedve viccelni? (El a Nővérkével.) 
FERKE: Nekem? Frászt! A munkám napról napra nehezebb. Most már 

futnom is kell a halottak után a kocsimmal. 
MARI NÉNI: (a faragott szekrényt porolgatja) Ezt meg mikor viszed haza, 

ha már olyan szemtelenül ellicitáltad az orrunk el ől? 
FERKE: Irigyli tőlem, öreganyám? (El.) 
MARI NÉNI: (utánakiált) Ha még egyszer öreganyámnak nevezel, megmár-

talak a vödrömben! (Dohog.) Még hogy irigylem! Hasztalan cifraság. Porfogó. 
(Nézi a kilincset.) Ez is régvolt szidolozva... (Rátámaszkodik a felmosó nyelére.) 
De hová mehetett a halottjuk? (Hirtelen baljós el őérzete támad.) Amilyen szeren-
csém van, bemászott az ágy alá, s takaríthatom ki onnan. (Nyögve letérdel, 
bekukucskál az ágy alá.) 

KÍVÁNCSI: (bejön, forgolódik) Hol a csudában lehetnek a többiek? 
MARI NÉNI: (hangja az ágy alól) üldözik a halottat. 
KÍVÁNCSI: (riadtan körültekint, meglátja Mari néni terebélyes hátsó trak-

tusát) Hogy tetszett mondani? 
MARI NÉNI: Egy hulla nyomába szeg ődtek... Én is őt keresem.. . 
KÍVÁNCSI: Itt az ágy alatt? 
MARI NÉNI: Tud jobbat? 
I. VIZITELŐ : (benyit, szemrehányón) Kolléga úr! Folyton elmaradozik! 
KÍVÁNCSI: Elnézést! Érkezem! (Kihátrál furcsálló pillantásokat vetve a 

takarítón őre, miközben nekihátrál a belép ő  Igazgatónak.) Oppardon! (El.) 
IGAZGATÓ: Mit múnyászkodik itt ez az alak? 
MARI NÉNI: A látogatókhoz tartozik... Mellékesen körülspionkocMa a 

házat. Az én seprőraktáramba is benyitott. 
IGAZGATÓ: A Főorvos úr? 
MARI NÉNI: Valahol az V—VIII. emelet között. 
IGAZGATÓ: (gúnyosan) Precíz válasz. (Az ágy felé.) A páciens? 
MARI NÉNI: Meghalt, majd elment sétálni, Igazgató úr. 
IGAZGATÓ: Ez még jobbi Sétál! Haha! (Elkomorodik.) Hogyhogy séta 1?! 
MARI NÉNI: (csípőre tett kézzel elriszál el őtte) 
IGAZGATÓ: De hisz eszméletlenül hozták be, s egy pillanatra se tért 

magához. 
MARI NÉNI: Az Igazgató úr ismerte? 
IGAZGATÓ: Együtt jártunk tizenegyedikbe... (Sóhajt.) Ugyanannak a 

lánynak udvaroltunk. 
MARI NÉNI: Ki nyert? 
IGAZGATÓ: (komoran) A halott. 
MARI NÉNI: Bocsánat. Fájdalmat okoztam? 
IGAZGATÓ: Nem számít. Majd beveszek valamit. 
MARI NÉNI: Melyik a legjobb pirula a szerelem ellen? 
IGAZGATÓ: A fogamzásgátló. 
MARI NÉNI: Látom, gyorsan vigasztalódik.. . 
IGAZGATÓ: Persze, mert most én vagyok fórban. 
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MARI NÉNI: Hogyhogy? 	 . . .ggüllđttr  
IGAZGATÓ: Ha hozzám jön feleségül —én  m o sklelal:aZg:» ,á.5kly o k!  
MARI NÉNI: Ezt rOgIcorZsb:é.)ftpetrdwrass7oyrr.a9rsx 	:WAYEn 
IGA("y P~wila.sul¥l.đltíwfilvjevN,Eiín?av gJra ;Isn ~.s2V1 :54V5I0öq 
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MARI NÉNI: (dohog) Iroisgő.txcsakszál3áliWeiibiliáuriklakMbfi?fitlo 7haz f;rl  
IGAZGATÓ: De már nagyón f,dW.nx(t~►awxth.)r4*.i&40íL:a7I ,FI,TI 
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MARI NÉNI: (sz ikusan bamúl a vđdörbe)rM is . 

 

IGAZGATÓ: (titokban mutatja az ujjával, hogy: „Csitt!')  
FEHÉRNÉ: (kétségbeesetten) Mi lesz velem?  
MARI NÉNI: Mi lesz, mi lesz... Túléli, kedvesem. .. Én is elvesztettem az  

én Mihályomat...  
FEHÉRNÉ: De mikor olyan nehéz elveszteni egy élettársat!  

MARI NÉNI: Nekem mondja? SZINTE LEHETETLEN!  
IGAZGATÓ: (szigorúan) Na most már fejezze be!  
MARI NÉNI: A takarítást?  
IGAZGATÓ: A társalgást... (Fehérnéhez.) Menjünk át, kedves, az én iro-

dámba.  
FEHÉRNÉ: A Főorvos úr azt mondta, egy óra múlva jöjjek, de ki sem  

tudtam menni az épületb ől.  
IGAZGATÓ: Bizonyára lezáratta a kijáratokat.  
FEHÉRNÉ: Miért?  
IGAZGATÓ: (tekintetével Mari nénibe fojtja a szótf Jó oka lehetett rá. •  

FEHÉRNÉ: Nekem azt mondta, hogy még csak egy kis formalitás vári  
hátra.  

MARI NÉNI: Igen. Meg kell találni.  
FERKE: (berobban) A portán senki sem akart kimenni, csak egy fekete'  

hölgy szürkében... (Meglátja Fehérnét.) Stimmel... (Mari nénihez.) Az első  
emélet lezárva.. . Máshol: semmi.  

FEHÉRNÉ: Mit keresnek?  
IGAZGATÓ: (gépiesen) Mari néni!  
MARI NÉNI: Ülök a számon.  
IGAZGATÓ: Na azért...  
FEHÉRNÉ: (az ágynál megtorpan) Elvitték?  
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,~ a 1 G 	x, TQAirgyen gertlat-o jc) JQjjön, kedves, megmagyarázom... (El- 

	

MilYhd ims — 1E)ik;fre.3fosr a aJb,. 	i cj,;.  

-oatdi 	 1.1~I'Qg 4tez ,t i lyéskedel, Ferke? 

n7ocr a EB 	P4t 	giág jp4flosISzpbkérdik tőlem. (Dühösen előrántja a lapos  

t 

 

$0,b051-,[0140sa; Wizza0i£J. mórt  

s3f i 	iI JNrI: ,(negrgv,i5n) 	í.a',reZ , az ne igyék! 
:fugsr. JRKE: Mik~zRtek&WIi io.i9 . #  o~ 

.D31/ 	1ÉNI ;(ü-MtgottE4P#Drhtctát) Ezt a fehér Merkedest... Nem is 
gsro álom,ilarog rlelvegznék 	tit 	zflry 9 b 

FERKE: (rátelepszik a koćsira) hfid á; dit.mondok én? A Nővérke meg a 

Főorvos tüntette el.  
MARI NÉNI: Már mért tüntették volna el?',' 
FERKE: NehoZPUtl@titilpil htő  y elszúrták.' 
MARI NÉNI: A Főorvos úrraltgŠohasem történt meg, hogy elszúrt volna 

valamit. 	 (i )v bsa,3- d‘.  

n..s' fE' l,KÉ 	k`:;gMrirfia!ihffiTpítIá2kó1'repkednek körülötte... Lehet, 
hogy eltájolt egy pillanatra... A múltkor én is nekimentem a lepedős kocsinak, 
mikor a ovérke elhuzo 'tt, mef lettem a folyb'són. 

i' NÉNI: Ja úgy! Err ő l van szó... Féltékenykedünk ... 
(Felhorkan.) Eredj mán, te buggyant! A Főorvos úrnak gyönyörű  felesége van. 

FERKE: Nekem is. 
MARI NÉNI: De ők szeretik egymást. 
FERKE SÓHAJT: (sóhajt) Én is... egy mást.. . 
NŐVÉRKE: (be)  
MARI NÉNI: (fejével bök feléje)  

,NŐVÉRKE: (bosszúsan) Mit integet itt, mint az eperfa lombja? 
.MARI NÉNI: Mutatom, hogy a Ferkének hová húz a kicsi szíve. 
NŐVÉRKE: (kedvetlenül) Vettem észre.. . 
MARI NÉNI: S ő  mégis azt susogja: elmismásolták a halottat a F őorvos 

úrral. 
FERKE: Fulladjon a vödribe! 
NŐVÉRKE: (Ferkéhez) Honnan veszi ezt a badarságot? 
FERKE: Akit egyszer kihúznak a konnektorból, az adhatja vissza a kereszt-

levelét. Ezeket sohasem a folyosón kellett összszeszedegetnem. Tehát.. . 
• NŐVÉRKE: (harciasan) Tehát? 

FERKE: (jelentőségtejesen) Semmi... Csak TEHÁT. 
MARI NÉNI: Lehet, hogy a szerkentyű  döglött be.. . 
FŐORVOS: (az ajtóból) Okos, NAGGYON okos! 
MARI NÉNI: A gép nem tévedhet? 
FŐORVOS: Nem. A gép CSAK a saját munkáját végzi, de azt folyamatosan 

és jól. 
MARI NÉNI: (keserűen) Értem, mire céloz.. . 
FERKE: (a. műszernél) És ha zárlatos? 
FŐORVOS: Zárlatos az esze tokja! (Errupció) Szeretem, mikor a Hulla-

transz akar engem a mesterségemb ől kiokátrii! ` 
FERKE: Én csak. 
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FŐORVOS: Maga csak tudja... Na ide figyeljen! (Mari nénihez.) És a 
takaritó-zseni is! Tegyük fel, hogy a gép felmondta a szolgálatot — ami mellesleg 
teljesen lehetetlen, mert egy másik gép figyeli őt, és azonnal jelezné meghibáso-
dását —, de (emeli a hangját) a fenébe is, a.f ü l e m az még ketyeg! És nem 
is hordok ólomkesztyűt, hogy ki ne tudnám tapintani a leghalványabb érverést. 
Azonkívül az exitusnak több egybevágó jele is van, amit huszonöt év alatt 
alkalmam volt megtanulni, még ha hülye gyereknek születtem is... Erre maguk 
a képes magazinbál merített értesüléseik alapján — a HIHETETLEN, DE MEG-
TÖRTÉNT rovat sztorijait idézve — ide állnak vitatkozni velem. Ha azt mondom, 
hogy meghalt, AKKOR MEGHALT! Értik? 

FERKE: Nem. 
FŐORVOS: (vadul ránéz) 
FERKE: (megszeppen) Mármint. .. azt, hogy hová lett. 
FŐORVOS: Mit tudom én... Feltámadt. 
MARI NÉNI: (elejti a felmosóját, keresztet vet) 
NŐVÉRKE: (megrovón) Ne vicceljen ezzel, mert az öreglány még komolyan 

találja venni. 
MARI NÉNI: (élesen) Az öreglány" már hallott ilyet. 
NŐVÉRKE: Tudom, de az illet őt felülről küldték (felnéz az égre), Fehér úr 

meg a városi irattár pincéjében dolgozott. 
MARI NÉNI: Gúnyolódjék csak. Divatos most beleröhögni a Bibliába. 
NŐVÉRKE: Mindenki azt hisz, amit akar... (Nyomatékkal.) Én csak azt, 

amit láttam. 
MARI NÉNI: (álnokul) Az eszit azt látta? 
NŐVÉRKE: Igen... Csakhogy én nem hordom magammal az encefalogra-

mot, mint maga Szent János apostolt. 
FERKE: Csillapodjék, aranyos... A Mari néni, mint minden hív ő, csak azt 

tudja mondani, amit mondanak neki, hogy mondjon. 
MARI NÉNI: (megvet ően) Egy ilyen alak ne védjen engem, aki egy szoknyá- 

tál úgy becsavarodik, hogy nekimegy a falnak a szekerével és elveszti a halottat. 
FERKE: Ahá! Már megint oda lyukadunk ki, hogy én vesztettem el! 
NŐVÉRKE: (gúnyosan) Nem, hanem bűnös gondatlanságot követtünk el 

a Főorvos úrral, azért eltüntettük a b űnjelet képező  holttetemet. 
MARI NÉNI: (még az iméntieken t űnődve) És az az Illető... akinek a nevét 

nem akarom ajkamra venni... az csak harmadnap támadott fel halottaiból.. . 
IGAZGATÓ: (be) A hölgy már nagyon nyugtalankodik! 
MARI NÉNI: Türelem halottat terem. 
IGAZGATÓ: (dühös) Tud még ilyet? 
MARI NÉNI: Igen, de máma nem vagyok formában. 
NŐVÉRKE: A feltámadás okkupálja. 
IGAZGATÓ: Miféle feltámadás? 
FŐORVOS: Hogy precíz legyek: holtpontra jutottunk a halottal. 
IGAZGATÓ: Az istenért! 
MARI NÉNI: (diadalmasan) Ahá! 
IGAZGATÓ: (zavartan) Az ördögbe is! 
MARI NÉNI: Ez a két úriember önök szerint nem létezik. 
IGAZGATÓ: (rálegyint) Áh! (A Főorvoshoz.) Végül is mi az ábra? 
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FŐORVOS: Végül is az az ábra, hogy sehová sem mehetett, mert totál 
halott... de még sincs meg. 

MARI NÉNI: (felnéz az égre) 
FŐORVOS: (dobbant) Ne bosszantson! 
MARI NÉNI: Maga mondta. 
FŐORVOS: Vicceltem.. . 
MARI NÉNI: (szigorú) Az ilyennel nem viccel az ember! 
FŐORVOS: Hanem mivel? 
MARI NÉNI: (keményen) Akármivel, de ezzel nem... Olyan mélyen vés ődik 

az emberi lélekbe... Egyetlen vigasza ennek a ronda életnek, hogy majd egy szép 
napon... (belerúg a vödörbe, elhajítja a nyeles kefét) csodálatos fény támad.. . 
mennyei muzsika... megszólal az angyal trombitája.. . 

FERKE: (trombitát formál a tenyeréb ől) Tru-tu-tu-trúú! 
MARI NÉNI: (felkapja a nyeles kefét, üldöz őbe veszi) 
FERKE: (körbefut, majd felrántja a szekrény cjtaját, és beugrik) 
MARI NÉNI: (a szekrény el őtt) Gyere ki, csirkefogó! 
FŐORVOS: (felkiált) Csend legyen! 
MARI NÉNI: (ijedten) Mi van? 
FŐORVOS: (a homlokára csap) A szekrény! 
MARI NÉNI: (nem érti) A szekrény? 
FŐORVOS: Mindenre gondoltunk, csak a szekrényre nem. 
MARI NÉNI: És mért kellett volna? 
FŐORVOS: Miért... Az alkalmi diagnosztának és Mari néninek alkalma-

sint igaza lehetett... Fehér úr annak rendje és módja szerint kicsúszott a 
műszerezés és az emberi tapasztalat felügyelete alól, és tetszhalottságot kreált. 

IGAZGATÓ: Na és? 
FŐORVOS: Hát nem érti? Felérzet t! (Különös mosollyal.) Igen, Mari 

néni, a klinikai halál állapotából talpra szökkenni: maga a FELTÁMADÁS! 
IGAZGATÓ: Cak nem akarja azt mondani, hogy.. . 
FŐORVOS: Nem. Én csak azt akarom mondani: felült, lelépett az ágyról, 

és besétált a szekrénybe... MERT MÁSHOL NINCS! Nem lehet... Felfordítot-
tuk az egész házat. 

IGAZGATÓ: Szóval, bemasírozott a szekrénybe? (Hirtelen támadt kétség-
gel.) És akkor Ferke mért nem találja? 

(Dulakodás zaja a szekrényb ől. Döbbenten figyelnek. Kipattan a szekrényaj- 
tó.) 

FERKE: (diadalmas mosollyal kiugrik, vigyorogva mutatja.) Fogtam 
egy fehér galambot! 

(Függöny) 

(Folytatjuk) 
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mint a šze arta semmi,.   Cl   
az érthetétlén tipológia.  
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Itt csak néven nevezhetnek,  

más-más nyelven más virágot.  

A KANÜL BEVEZETÉSE  

Nem sok a tárgyalnivaló.  
Ó, ti boldogok! Ti, boldogok!  
Majd én megmérem, kipuhatolom.  
Nem sokat tudhatok, az az egy biztos.  

Hová nem vezérel a segít őkészség:  
üres vagyok, bennem semmit sem találnak.  
Kétrét hajtom a párnám, vagy majd  
hajtja valaki más — 
innentől eddig, ennyit ha még érzek.  

Avagy mennyi itt az érzés,  
mennyire taksálhatni, szív iránt.  

NAGYPÉNTEKI SZEMINÁRIUM  

Kiszabadulván hétköznapok rácsai mögül 
üvöltve a teliholdra 
húsvétokjöttén kett őződő  látással 

Reccsenés a fejemben 
miként hajégre lépnék 
innentől már követhetik nyomomat 

Ahogy a zúzmara. Ahogy isten ujja. 
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SEMMI SZÍN ALATT ,.■ IYViA(1  

A hang megfagyott. 
	 '' 2O  4  

Nem szokás énekszóval jönni. 
Nevem elfelejtem, lemondok az igér ől. rnol3 
Porban ha vonszolnak, fölösleges az igera'sv  
a meghatározott menedék. 	)1xy.5 sct  
Nem is volt oly nagy dolog 
állni, este, a semmi színe el 
Semmi szín alatt sem 
érni el, érteni meg a szerep 
Hallgat aki vágyakozik. 
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DANYI MAGDOLNA 

NOSZTALGIA 

Honvágyam van, elvágyódom innen, 
visszatérni vágyok egy országba, 
melynek neve sincsen. 

Én éltem ott! Az nem lehet, 
hogy üresbe fut a képzelet, 
s a hiányból teremt szigetet 
magának. Hogy ébren álmodik! 

Emlékek nélkül őrzöm tudatomban, 
én ott hiánytalanul az voltam, 
ami itt lenni szeretnék. 

S ha van, mit magamról elmondhatok, 
csak azért van, mert viszonyulhatok 
magamhoz, hi világos voltam ott, 
mint minden körülöttem, s áttetsz ő  is, 
ha rám hullott a fény. 

Itt sötét vagyok, örök derengés, 
s ha meggyújtom is a szeretet gyertyáit, 
a gyertyalángban elveszett otthonom 401.  

És árnyak nőnek a szobám falán! 
Nem félek t őlük, de tőlem idei, 
hogy velük éljem az életem. 
S harcoljak ellenük. 

A Vermes -villa és környéke, a sportesemények színhelye 
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KÉZFOGÁSOK 

HORVÁTH OTTÓ 

CSÁTH GÉZA 

megtaláltalak 
végre 
budapest 
délelőtti forróságában. 

a világos és tágas 
könyvesboltban 
a kipufogógázok 
a riadt turista 
testének izzadságszaga 
egyszer csak mintha 
eltűntek volna 
rájuk hullt 
a könyvek pora 
ólom és méreg. 

hogyan kérdezzek 
rád 
a varázsló halálára 

magyarom inkább bolgár 
szégyenem 
magas hegy 
nemtudásom alma. 

nyomasztó volt 
halántékomon a zavar 
súlyos és fájdalmas. 

höröztem 
a könyvesboltban 
könyveket 
lapozgatva 
távoli járókelők arcát 
az eladónők lábát 
képzeletemet 
szőrös csaholásom 

tapasztalatlanság tapasztalatlanság. 
milyen régen történt mindez. 

egyszer csak hallom: 
parancsol valamit? 
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Szabadka 600 éves 

DUDÁS ÖDÖN 

SZABADKA VÁROS TÖRTÉNETE (2.) 

I. 

AZ ELŐIDŐKTŐL A HONALAPÍTÁSIG 

Szabadka keletkezésének ideje teljesen ismeretlen. 
Vidéke, a Duna—Tiszaköz régi történelméb ől tudjuk, hogy e terület els ő  

ismert népe a geta vagy dák nemzet volt. A dák birodalom kiterjedt nemcsak a 
két folyam közére, de még az egész Tiszántúlra is, a Kárpátoktól az Aldunáig. 

Veszedelmes szomszédja vala a rómaiak által meghódított Pannonia, mely 
római tartomány a dunántúli részt egész Nándorfejérvárig magában foglaló. 

A dák nemzet folytonos harcban állott a rómaiakkal, míg nemDecebal nevű  
királya alatt elérte hatalmának fénykorát. Ennek halálával Traján által leigázta-
tott s Dácia romai tartománnyá lőn. 

Strabo szerint első  támadásuk a rómaiak ellen Kr. sz. e. 46-ik évben történt; 
Decebal halála Kr. után 104-ik évre esik.' 

Már a dákok uralma alatt a későbbi éjszaki Lengyelország tájékáról a 
tulaijdonképeni Szármatziából egy bolyongó szláv faj fölszedvén sátrait, a két 
Folyam közére indult, s ha Dio Cassiusnak hitelt adhatunk, ezek nyájaikkal és 
háznépeikkel a dunai mélyedéseket foglalták el. 2  E népfaj költözködési hajlamá-
nál fogva metanasta-jász, vagy származáshelyétől szarmata-jász néven szerepel 
a római történetíróknál. E letelepedés idejét némelyek Kr. e. 60.-50., mások 40. 
évekre teszik.3  

A jászok történetéből kevés adat maradt reánk. Minden forrásunk meg- 
egyez abban, hogy ezen nép oly durván erős vitéz volt, hogy ellenségre ritkán 
merészelte saját fészkében háborgatni, hogy a dáhok leigázása után a római sas 
ez új jövevény népen győzedelmeskedni sok ideig nem tudott; négy századon 
keresztül tartván fenn magát folytonos élethalálharc között az elfoglalt területen. 

Dácia meghódítása után (104.) a rómaiak a mai Szerémségben, Slavóniában 
erős őrvonalat húztak a jászok becsapásai ellen. Batina, Eszék (Mursa), Zatha 
(Cornacum), Erdőd, Vukovár, Illok, Bánostor (Bonomia), továbbá Pétervárad, 

1  Hornyik János: Kecskemét tört. L 7-12. Varga F.: Szeged tört. I. 15. 1. Mindketten 
hivatkoznak: C. Plinius, Dio Cassius, Strabo stb. történetírókra. 

2  Dio Cassius: Hist. Rom. edit. Hamb. 1752. 

3  Ugyanazon források. 
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Mikor Árpád vezér az Úr születése utáni 889-ik év tavaszári ~ficvá Cš~~` 

népével a Kárpát hegységen átkelt s a honfo glalás magasztos művét megkezdette,  
ezen tájat a Tisza és Duna közt, mely  a mai Bács és Bodrog vármegyék területét  
képezi — továbbá a Fels ő  Tisza mellékét a Bodro g  vidékéig Szalán bolgár vezér  
birtokolta, kinek aldunai szláv népe a ré gi Keán bolgár fejedelem által telepíttetett  
ide.  

.á 	A~ b.s;V 7(1s)s2,  

6 Dtzggrli,qm1/4#l4-~:0~l411r3sotit .88~1.92 ...k2gG..ZdEWs.0.7itsise‘üfflellaka.  
18. 1. Varga F.: Szeged I. 25-27. 	.1 .(),s,'  



A magyarok hatalmának terjedésével Szalán udvarával az erős fekvésű  
Titelbe húzódott; 893-ban segítséget kért és nyert a bolgár fejedelemt ől s a görög 
császártól. 

Ekként megszaporodott hadi erejében bízva, felszólítá Árpádot a már általa 
elfoglalt terület visszabocsájtására, mely követelés Árpád által visszautasíttatván 
elkerülhetlenné l őn az összeütközés. 

Szalán hadaival Titelb ől kivonulva az alpári mez őig ment Árpád elé, hol 
már ez hadait harckész állapotba helyezte. A csata megtörtént, Szalán megvere-
tett s csak nagy bajjal bírt kevesed magával Titelen keresztül Bolgár-Fejérvárra 
menekülni. 

A Duna—Tisza közti föld, tehát egész vármegyénk sík területe e fényes 
győzelem folytán Árpád birtokává vált. 

A szeri gyűlés után a magyar vezér ellenállás nélkül haladt táborával a 
Tisza partján Titelig s a Szalánkameni dunai révig; innen a Duna partján fölfelé 
tartva, az egykori Bodrogvár vidékén vonult keresztül s a Vajas ér mellett, a mai 
Kalocsa várostól délre, szállott táborba, útja közben a föld népét mindenütt 
behódoltatva. E vidékén Bács alsó részében, Tas, 141 atyja, anyai nagybátyjával, 
Kölpénnel, Botond atyjával, kinek nevét tartja fönn a Bácsvármegyei régi magyar 
Kölpén, ma rác Kulpin falu terjedelmes birtokot foglalt. 

Midőn később Árpád Glád fejedelem ellen indítá hadait, ezek Szoárd, 
Kadocsa és Vajta vezérlete alatt a Szabadkához közeli Kanizsánál keltek- át a 
Tiszán s onnan vonultak tovább az Aranka és Bege vizek felé, hogy gy őzelmes 
fegyvereikkel a Tiszántúli vidéket is meghódítsák." 7  

Kiviláglik a fent előadottakból, hogy a mai Bácsmegye területén Tass és 
Kölpén vezérek birtokot foglaltak s népek els ő  volt, melyet e tájon valaha magya-
rokul ismerünk. Ezek voltak tehát a kés őbb virágzásrajutottBács és Bodrogmegyei 
magyarság ősatyjai. 

A szláv népek leigáztatván, a Duna és Tisza közötti téren is népes helyek 
keletkeztek. Az említett Kölpén helységen kívül meg volt már ekkor Bács, Titel, 
Bodrogh, Kanizsa stbi. De hogy ezeken kívül más telepek is léteztek, tanúsítja 
Béla névtelen jegyzője, mondván: „(a magyarok) az egész Tisza és Duna alján lakó 
népet igájok alá hajták". 8  

A későbbi időben, Szent István és IV Béla korában a Tisza mellékén 
Szőregh, Tápé, Gy ő, Kopáncs nev ű  magyar helységeket találunk. 9  

Ezekből látható, hogy az el őidőkben az itt lakott szláv népek a mai Szabad-
ka nagy határát is bírták; látható továbbá, hogy e tájat is megszállották el ődeink s 
hogy Szabadka magyar falu keletkezését valószín űen a X—XIV. századok idejére 
kell tennünk. 

? Szabó Károly: Vezérek kora. 85. 1. 

8 Béla király névt. jegyz őjének könyve. Szabó Károly. 1860. 54-ik lap. 40. fej. 

9 Varga Ferenc: Szeged története. I. 29. 1. 
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II. 

SZABADKA TÖRTÉNETE ÉS RÉGI VISZONYAI A TÖRÖK PUSZTÍTÁSIG 
—1562. 

A kanfoglalás előtti és utáni időkben 1400. évig Szabadháról sem króniká-
inkban, sem okmányainkban említés nem tétetik. 

Kétségtelen tehát, hogy ha e hely már az el őző  időkben lakosokkal bírt s 
ha első  megtelepítése a magyarságnak Árpád alatt történt bevonulásakor vagy 
később történt is, Szabadka sok ideig csak igen kisszer ű  helység lehetett. 

De mint ilyen szabadalmakkal nem bírt falucska, bár nevezetes szerepet 
nem játszhatott hazánk s főleg az alvidék történetében, mégis az 1439-t ől a 
mohácsi csatáig eladományozásáról szóló adatokból kit űnik, hogy e termékeny táj 
egyes főuraink figyelmét nem kerülte el. A Hunyadyak, Szilágyian, Pongráczoh, 
enyingi Törökök stbi családok iparkodtak ezen a földművelésre s baromte-
nyésztésre legalkalmasabb területen javakat szerezni. 

S ha tekintetbe vesszük őseink azon egyik jellemvonását, hogy békében 
egyik főfoglalkozásuk a pásztorkodás, kés őbben a földművelés volt, lehetetlen 
nem hinnünk: miként ha a régi Csongrád, Bodrogh és Bácsmegyéh terein 
százával találjuk a virágzó helységeket, úgy Szabadka jelenlegi nagy határa 
nemcsak egy, de számos falvat és pusztát mutathatott föl hajdanta. 

Ezt mutatják a határunkban máig is sok helyen szemlélhet ő  romhalmazok 
is. 

Igaz, nem bírt e terület a lakosításnál főfeltétellel bíró bő  ivóvízzel, nem bírt 
dús erdőségekkel, nem esett oly fontos pontra, melynél az általános közlekedés, 
hadjáratok, sereg- ős élelemszállítmányok fővonalát képezte volna; éppen ennek 
kell tulajdonítanunk, hogy évszázadokon keresztül megmaradt egyszer ű  kicsiny-
ségében; nevezetes szerepe nem volt hazai történetünkben s hogy róla a birokvi-
szonyokat tárgyazó okmányokon kívül adataink alig vannak. 

Szabadka nevét a történelem lapjain 1400. évben találjuk el őször. 
Verb őczy István hármas törvénykönyvének II-ik kötetében, a 14-ik cikkely 

36-ik fejezete említi, hogy Szabadka 1400-ban zimonyi Deák Gábor közremunká-
lása által szabad királyi várossá emeltetett. Zsigmond király ugyanis 1400. év után 
Boszniába menvén, ex Utjában a királyi pecsétek is elvesztek, melyeket Deák 
Gábor, a király titkára orozván el, ezek használatával szabadította fel Szabadkát. 

Természetes, hogy a helység ezen a király hozzájárulása nélkül készített, 
koholt oklevélben foglalt szabadalmakat nem élvezheté soká. 

Állítólag 1440-ben Deák Gábor vétkes eljárása már kiderült s ugyanekkor 
Szabadka helység lakosai a jobbágyi függő  állapotba visszahelyeztettek. 

Verb őczy említi, hogy zimonyi Deák Gábor kevéssel halála előtt ez ügyet 
érdeklőleg akként nyilatkozott, hogy általa (:valakit ől kényszerítve:) semminem ű  
Irományok hamisítva nem adattak ki, hanem meglehet, hogy némely okmányok 
nem jól (:tehát tévesen fogalmazva:) állíttattak ki. 

Mindenesetre tény, hogy Szabadba helység a szabad város = civitas előjo-
gait és kiváltságait tényleg nem élvezte, vagy ha élvezte is, nem soká; mert a már 
említett 1440. év el őtt földesúri magántulajdonba jutott. 
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1439. évben ugyanis Albert királ Zabathha helységet Madaras, Tavankút 
és Halas Bodrogmegyei falukkal együtt Hunyady  János, a  későbbi kormányzó és 
alekt4;»P.,10.~»..r&bkiükh(MlqkeWliMbil:561,&i:rAbT 

Ezen okmány felemlíti az aabinyosok azon szolgálatait és érdemeit, 
melyeket a török elleni hadjáratokban tanúsítottak a közjóért. Többi közt a 
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Ezen testvérek egyike János kapta kés őbb, 1464-ben hir. adományul Sza-
badhát. 9  

Pongrácz János 1461-ben főtálnokmester, 1462-1476-ig erdélyi vajda volt. 
1460-ban a török ellen csatát nyert. 1467-ben Moldvában hadakozott. Meghalt 
véletlenül éppen Mátyás királynak Beatrixxel tartott lakodalmán 1476-ban. 

Midőn 1464. évben a nagynevű  Mátyás király Szabadhát dengeleghf Pong-
rácz Jánosnak adományozta, ugyanezen időt megelőzőleg 1462. évi február 16-án 
Budán egy oklevelet adott ki, melynek értelmében édes anyjának, Szilágyi 
Erzsébetnek több Csongrád és Bácsmegyékben fekv ő  javakat adományoz; neve-
zetesen adományozza a Szabadka mai határában fekv ő  Bc{jmoh, Napfény és 
Chontafejér, továbbá Pachyr falvakat Csongrád megyében; Ohor, Kerekegyház, 
Kewhewr, Wyzethwrol, Hegyesthwrol, Nagy-Bc{jch, Fy-Bach, Himesegyház, 
Akosthwrol és Fejérfahathwrol nevű  falvakat és pusztákat Bácsmegyében. 

Ime! Szabadka múltjához egy fényes lap. A nagy király az atyjától öröklött, 
vagy rokonaitól reá, illet őleg a kincstárra szállott terjedelmes javakat iparkodott 
rokonainak biztosítani. 

A mai Bács—Bodrogh területén csupán a fényes szellemű  Szilágyi Erzsébet 
tizennégy falut, ezek közül háromat: Bajmohot, Nagyfényt és Csantavért Szabad-
ka mai határterületén birtokolt. 

(Folytatjuk) 

9  Nagy Iván téved, mindössze az adományozás évét 1462-re teszi. Magy. orsz. Csal. 
9. k. 446.1. 

10 Magyarország polg. hist. való Lexikon a XVI. század végéig Buday Ferenc, Nagy-
várad, 1805. III. 130. 1. frja: .Pongrácz János (dengelegf) vajdaságot viselt Mátyás király 
idejében. Nagyon megverte a székelyekkel a törököket Temesvárnál, a kik már másodszor 
igyekeztek Ali vezérjek alatt Erdély pusztítására 1460. esztend őben. Azután négy 
esztendővel Budán költ levele által Csongrádmegyében egy Szabatka nevű  falut adott neki 
Mátyás, melyet azelőtt a híres Szilágyi Mihály bírt vala." 

11 Gr. Teleki József Hunyadiak kora. I. (30. 

Az egykori Nádas Szálló 
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GORDANA VUJNOVIÓ 

PALICS ESEMÉNY-ARCHITEKTÚRÁJA (2.) 

AZ ESEMÉNYEK ÉS AZ ESEMÉNY-ARCHITEKTÚRA SZÍNHELYE PALICS 
TÖRTÉNETÉBEN 

A fürdőhely megalapításával egyidejűleg kialakul az elsődleges település-
központ, amelynek fokozatos kiterjedésével nyeri el Palics fürd ő  mai arculatát. 
A tartalmi változásokkal összhangban jelentkezik a specifikus esemény-architek-
tóra is, melynek lokációja az esemény jellegét ől függően változik. Ez a település-
történet összefüggésében öt szintre bontható le. 

szint 

Palics mint fürdőhely életében a7, elsó változások jóval a víz gyógyhatásának 
megállapítása után következnek be, a legnélkülözhetetlenebb fürd őző  létesítmé-
nyek felépítésével, az északi part keleti részén. Itt építik fel az els ő  vendégfogadót, 
istállót és kocsiszint, hideg- és melegfürd őt. A legrégebbi események helyszínére 
nézve nincsenek írásos dokumentumok, de logikusan feltételezhet ő, hogy ezek a 
fürdőhely központi részén játszódtak. A Nagyszálló felépítésével (1862) szilárd 
kereteket kapott Palics társadalmi élete: keleti oldaláról a Nagyvendégl ő, a Nádas 
Szálló, a Kisvendégl ő  és a melegfürdő, északról a Nagyszálló, nyugatról pedig a 
park határolta. A Nagyvendéglő  előtti tér, valamint a Nádas Szálló fasora és 
,,Colloná4ja" volt a palicsi társas élet legforgalmasabb színhelye. 

szint 

A palicsi nyári játékok megnyitásával az események szfnhelyévé az északi 
part nyugati része válik. Vermes Lajos, a sport .szerelmese és a palicsi játékok 
kezdeményezője, a tó partján felvő  gyümölcsösében kezdetben csak különféle 
sporteszközöket állít fel, 1891-ben pedig nagy építkezésbe kezd közvetlen a tó 
partján, amelytől az épülő  sportlétesítményeket csak a sétány választja el. A 
sportobjektumok kiterjesztését, új sporttelepek létesítését a Városi Tanács nem 
engedélyezi. 

S. szint 

A következő  időszakban az eddigi két lokáció közötti részre, az északi part 
középső  szakaszára tevődik át az események súlypontja, amely 1910-1911-ben 
hatalmas építőhellyé válik, hogy 1912-ben Bíró Károly akkori polgármester 
ünnepélyesen átadja rendeltetésének a víztornyot, a n ői strandot, a vigadót 
(nagyterasz) és a zenepavilont. A Szegedi (ma: Horgosi) úttól a tó felé vezet ő  
sétány válik az események tengelyévé, amely az esemény-architektúra egyetemes 
funkciójú objektumában, a Vigadóban akkumulálódik. 
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4. szint 	 7:) 

Az első, majd a második világháborút követ ően Palics a keled part irányá-
ban terjeszkedik. AWskülri:§R.,ert6VM)Urá., i4 áz 4§-záJ]:Yar,t(inzájlik árs"p6t 
események viszont az északi part nyugati részér ől (a Vermes-komplexumból) a 
keleti partra tevődnek át, ahol 1921-1922-ben kiépül a strandfürd ő, 1926-ban a 
SQko.14.tel?p,!10.01 --!b:A,vOisnypályAk:; 1.,954 ‚7billai»digcaU*i:~0i ipátk. Ebben 
az időszakban az egész tópai,t;;,"::ffiáknyffOtitól a keletiig, a jellegzetes mani-
fesztatív események színhelyét képezi. 

;:x I ; 	 bl-tí\> fty, ', ;5.Af.Jeel 	A 
iszint.tyl L; t 	f 1 14:,) 	; 	ti 71 !ot 
tlkw-12o r ti qt. ; 	 1.13;7!:A()3LV)Ii;v irrILM1f31 A 

I 	 ftlék`enfórgálmi:övezete 4tri -Wnretilkg itOatraliZálódik 
— beleértve magát a tavat és a.töPártót;fs őteáy:e6:1tikátiökátUttfákó~ffib -bii,is. 
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róla. Annál több információnk van arról, hogy a városi vezet őség nem rokonszen-
vezett Vermes kezdeményezésével: ,,nem engedte az Achilles Sport Egyletnek, 
hogy a Palics vizére vitorlás csolnakot vagy kis g őz propellert bocsásson (...) 
Azután azt sem engedélyezte, hogy a Vermes-féle villacsoport mellett, illetve a 
Vermes által épített nyári színkörrel kapcsolatban étterem állfttassék fel". Kis 
János társulatasl893. június 18-án megnyitja a nyári idényt, Vermes pedig, fittyet 
hányva a tilalomra, vendégl őt nyit az Aréna mellett, ',hogy a színházba járó 
közönség itt felvonások közben megpihenhessen". 

A helyi sajtót tovább foglalkoztatja a színház befedésének ügye: i.Vermes 
Lajosnak, az Aréna tulajdonosának ajánljuk, ha már annyit áldozott a szfnkörre, 
ne sajnáljon még egy kevés összeget arra a célra, hogy abban fennakadás nélkül 
játszhassanék". A befedésre nem kerül sor, s őt a színház is csakhamar megszűnik, 
a színház építése Palicson azonban vissza-visszatér ő  kérdés marad. ,,Egy évek óta 
hangoztatott cél megvalósítására törekedik a szabadkai színügyi bizottság. Ez egy 
Palicson építendő  színkör, amely lehetővé tenné a szabadkai szfntársulatnak azt, 
hogy nyáron át is itt tartózkodhassék, s ne legyen kénytelen bizonytalan ered-
ményű  vándorlásokkal idejét és erejét elfecsérelni" — tájékoztat a sajtó 1906-ban, 
majd hasonló kezdeményezésr ől olvashatunk 1909-ben is, amikor a palicsi Aréna 
újjáépítését javasolják. 

A villamosvasút és a vasútállomás kiépítésével (mindkett ő  Vermes Lajos 
kezdeményezésére és tetemes támogatásával készült el) könnyebbé vált Palics 
megközelítése. A hatalmas , új épületegyüttes (a Vigadó, a vfztorony, a n ői strand 
és a zenei pavilon), mely Komor Marcell és Jakab Dezs ő  tervei alapján 1910-ben 
és 1911-ben épült, és amelyet 1912-ben adtak át rendeltetésének, minden eddi-
ginél kedvezőbb feltételeket teremt a kulturális-m űvészeti rendezvények számá-
ra (is). Az egésznek a szíve a Vígadó (nagyterasz), melynek boltivá alatt vezet a 
vfztoronytól (a vasútállomástól és a villamosmegállótól) a tópartra vezet ő  sétány, 
ami egyúttal az egészpark- és épületegyüttes tengelye is. A Vigadót a sétány két 
szárnyra osztja: egyik oldalán vendégl ő, a másikon cukrászda, mindkett őhöz a 
tóra néző  hatalmas faoszlopos terasz csatlakozik, északi felén mindkét oldalon 
egy-egy félkör alakban kiugró helyiség — újság- és emléktárgyárus kioszk, illetve 
fagylaltozó. Az emeleti részen bálterem van, egy nagyobb és egy kisebb szfnpaddal 
és a szükséges egyéb helyiségekkel. Az egész épületegyüttes harmonikus egészet 
képez, a szecesszió magyar változatának jellegzetes alkotása. 

A Vigadó többszörös rendeltetésre készült és a legváltozatosabb progra-
moknak adott helyet: hangversenyeket, színházi el őadásokat, bálakat, összejöve-
teleket, kongresszusokat rendeztek itt, annak idején Lifka Sándor is sokszor 
vetítette itt filmjeit. 1827-ben átépítéseket végeznek a Vigadón: kisebbre veszik 
a báltermet, a cukrászdát könyvtárrá, az éttermet kaszinóvá alakítják. Kosta 
Petrović  mérnők szerint 1928-ban a földszinten étterem és kávéház van, a 
hozzájuk csatlakozó teraszokkal, HAmericen" bár, nyári f"ilmszfnház, az emeleten 
hangversenyterem és a Pallé Sporting Klub. Az 1940-1955 közötti id őszakban 
már csak vendéglátó üzemként szerepel, de az ötvenes évek kezdetét ől fokozato- 
san veszíti vonzerejét. Ma úgyszólván használaton kívül áll. 

A jelenlegi nyári színpadot 1952-ben építették B. Dulié mérnök tervei 
alapján. A sajátosan nyitott architektúra jól illeszkedik a parkhoz, jóllehet 
építőanyagként követ használtak, ami szokatlan ezen a vidéken. A nagypark 
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szívében helyezték el, de felépítését ől kezdve mind a mai napig úgyszólván 
sohasem volt megfelel ően hasznosítva. 

A testnevelési és sportesemény-architektúra Vermes Lajos nevéhez 
kötődik, aki nemcsak a sport, hanem egyáltalán Palics múlt század végi felvirá-
goztatásában elévülhetetlen érdemeket szerzett. Már 1880-ban, gyümölcsösének 
egy fasorral szegélyezett tisztását tornaszerekkel telepíti be — ez a kés őbbi 
Vermes-féle sportkomplexum magva. A sportversenyek azonban, Palics korabeli 
fő  attrakciója, sajátos architektúrát is követelnek — versenypályákat és lelátókat, 
meg világítást, sportszereket stb. A Történelmi Levéltár anyagában fellelhet ő, 
hogy a Szabadkai Torna Egylet támogatást kért a Városi Tanácstól a legszüksé-
gesebb objektumok kiépítésére az 1882. évi országos atlétikai bajnokság megren-
dezése kapcsán. A Városi Tanács biztosította is a kért faanyagot a néz őknek 
kialakítandó ülőhelyek számára, valamint pallókat a hidegfürdőhöz, ahol az 
úszóversenyeket rendezték. 

Vermes 1891-ben saját telkén nagy építkezésbe kezd, melyek eredménye-
ként »a Vermes-féle építkezéseknél vasparipa és egyéb tornászati célokra olyan 
aszfalt versenypályák vannak, hogy annak párja nem Magyarországon, de Lon-
dont kivéve Európában sincs" — lelkendezik a helybeli sajtó. Ezt a pályát a 
Szabadkai Torna Egylet és az Achilles Sport Egylet 1892. május 1-jén avatta fel, 
a gimnazisták futó- és kerékpárversenyével. A 225 m hosszúságú aszfaltpálya a 
Vermes tulajdonát képező  villáktól (Bagolyvár, Lujza- és Vermes-villa) nyugatra 
húzódott. Ezek a villák, melyek a tóra néznek, a korabeli türd őhelyek ízlésének 
megfelelő  romantikus-svájci stílusukkal a tópart domináns épületei voltak, bizo-
nyos értelemben sportfunkciót töltöttek be: palicsi Achilleon (athleták ott-
hon) 54 bebútorozott szobával és teljesen felszerelt versenypályával május hó 
elsején adatott át a versenyre készül őknek" — olvashatjuk a korabeli sajtóban, 
amely még ugyanebben az évben arról is beszámol, hogy ',Ma a Vermes-féle 
gyönyörű  telepet leszámítva 15 új épület áll részint saját használatra, részint 
bérlőknek". 

A sportkomplexum keretében a nézők számára a pálya mentén fából épült 
lelátók és páholyok voltak. Ezek m űszaki adatai nem ismeretesek, csak korabeli 
fényképek és telekkönyvek alapján rekonstruálhatók. Az egyik ilyen lelátó a mai 
halászcsárda helyén lehetett. Az egész sportkomplexumból ma már csak a három 
villa maradt meg (a Lujza-villában minikaszinó m űködik, a Bagolyvár gazdátlan 
és kihasználatlan, a Vermes-villa pedig teljesen roskatagállapotban van, e mellett 
néhol még felismerhet ők az egykori aszfaltpálya maradványai. 

A Vermes-féle sportkomplexumhoz kötődő  versenyek mellett a századfor-
dulón még egy sportág honosodik meg Palicson: a tenisz. A helyi sajtóból tudjuk, 
hogy 1892-ben na kora tavasszal megkezdődött angol labdajáték még mindig 
nagyban folyik a polgári fiúiskola kertjében, hol a célra a hely nagyszer űen el is 
van készítve". A következő  évtől a teniszpályákon táncmulatságokat is rendez-
nek, 1898-ban pedig a Szabadkai Torna Egylet újabb pályákat épít, de a sajtó 
további pályák építését sürgeti 1906-ban: HA pálya a múlt évben jó karban volt és 
dacára annak, hogy ezzel együtt három pálya áll a közönség rendelkezésére, mégis 
alig jutottak hozzá." 

1910-től kezdődően rendszeresen rendeznek teniszversenyeket Palicson, 
Erdős József Magyar fürdő-kalauzban (1911) arról tájékoztat, hogy Palics fürdő  
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A meglévő, korábbi esemény-architektúra, jóllehet bizo4:Akkt&s+~~p_ld0kVá  
felhasználhatóságát, ma funkcióját vesztve kívül reked az eseményeken; az ese-  
mény-architektúrának események nélkül nincs élete, fokozatosan elenyészik  •... 
(Vigadó, Bagolyvár). A kizárólagos céllal emelt esemény -architektfií~~ (4144@ppi:,g  

színpad) kihasználatlan. Ismételten bebizonyosodott, hogyrazft-,,i *r~~~r~l~g~`~~ 

szükség van a fürdő- és az idegenforgalmi -vendéglátó funkció biztosítására is, az  
eseménynek pedig a hagyományok és az új igények szintézisének kell lennie.  
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 101. 

Sajnos nem láttam a bécsi Volkstheaterban OrwellÁllatfarmját. Mert szinpadra 
vitték, s ismert színészek léptek fel benne a disznó, a kakas, a kutya és a szamár 
szerepében, a kritika szerint nagy sikerrel. Embernek állatot utánozni nem lehet 
könnyű  feladat, mert azzal, hogy a színész megtanul ugatni, röfögni, kukorékolni 
s ordítani, mint a szamár, még nem tudta eltüntetni magáról emberi mivoltát. Ez 
csak Orwellnek sikerült gyilkos parabolájában, az olvasó képzeletét is igénybe 
véve ehhez az állatmeséhez. És talán Buzzatinak Egy kukac a minisztériumban 
című  parabolájával a bürokráciát kigúnyolni benne a szatíra minden eszközével. 
De nála is hozzá kell adni az olvasó jóindulatát, mert azt hiszem, színpadra sosem 
került ez a kukac, megmaradt Aiszóposz példabeszéde szerint az állatmese 
szigorú prózai lehet őségei között. nAmit én ezzel a darabbal kifejezni akarok — 
mondta Erhard Pauer, aki ezt a vitriolos prózát, az Állatfarmot színpadra 
alkalmazta —, egyetlen mondatban kifejezhet ő, nevezetesen az, hogy ha már 
forradalomról van szó, akkor nézzünk utána, nem maradt-e disznóság benne." 
Ez volt, tudjuk, Orwell szempontja, mikor már a szocialista rendszereket kigú-
nyóló 1984-gyel világsikert aratott. S persze, mást se látott benne embertelenség-
nél. A bécsi színházi ember szerint azonban nem kell minden bűnt a forradalomra 
kenni. A polgári rendszerek is b őven hagytak lehetőséget visszaélésre, a nép és 
az ország gyalázatos kihasználására a hatalom részér ől. Szóval az Állatfarm ma 
is időszerű, minthogy a hatalom és az állampolgár viszonyában semmi sem 
változott. S a várható siker jegyében ő  is elkiálthatta magát, mint purifikáló 
elődei: “Der Zar soll sich kratzen!" Csak hát a színház mindenekel őtt az alakítás 
művészete, s ezt maga a szöveg itt se mell őzheti. De olvasom, hogy zenét is írtak 
hozzá, musicalt csináltak belőle, miközben Orwell szatírája könyörtelen vádirat, 
egészen nyers élőkép az állatok világában, ha százszor emberi aspektus áttételével 
számolva. Hiszen a görög klasszikusok se tértek ki társadalmi kérdések el ől, ha 
mindjárt az istenek harcában is megmutatkoztak alantas emberi szenvedélyek, 
uralkodási vágy, bosszú, ármány és szerelem, politikai párbeszédekt ől semvissza-
riadva, mégis emberi formák között maradtak azok az istenek. De Orwellnél 
fordítva történik, állat lesz az emberb ől. Nem képletesen, a legdurvább valóság-
ban. S ha alakítani kellett ebben a színpadi változatban, a színész mégsem lehetett 
emberi mivoltában élethű  állat, s így Babitscsal együtt idézhetjük Homéroszt, aki 
szerint: ',Ha a lovak istent rajzolnának, lónak ábrázolnák." Ebben a bécsi színpadi 
játékban a közönség is együtt játszhat, miután tudomásul vette, hogy az állatok 
álarca mögött emberek élnek. És hogy mindezt zene kíséri, mintegy aláfestést 
adva a mesének, az annál könnyebben elképzelhet ő, ha a mai modern muzsikára 
gondolunk, minden bizonnyal alaposan kiaknázva az állati artikulációnak az 
emberi hangnál jóval szegényebb adottságait. Nem gúnyolódom. Inkább elszo-
morít a tény, hogy már a színházban is polgárpukkasztásra törekszenek társada-
lomkritika ürügyén, a szocialista rendszerekr ől levéve a keresztvizet most, ami-
kor ezek a rendszerek elmúlóban vannak, mint minden, ami a valóságnál többet 
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akar. Várom, hogy a színházzal is az történik majd, s kénytelen lesz visszatérni  

a maga világába, hogy költ ői szépségek mellett az igazi, a való életnek is tükör-
képét tudja adni.  

~ 

Szívhez szólóan szép búcsúdalról olvastam nemrég a marosvásárhelyi ma-
gyar hetilapban. Hans Peter Türk zeneszerz ő  fuvolára és zongorára írt négytéte-
les szvitjéről szólt az írás. Illetve ennél jóval többr ől: a magyar zenekritikus,  
László Ferenc az áttelepül ő  szászokat búcsúztatja vele a közülük való zeneszerző  
koncertjéről írva a Kolozsvári Zeneszerz ők és Zenetudósok Társaságának közön-
sége előtt. Ich gehe volt a címe a szerzeménynek, vagyis: Én elmegyek. Ebben nem  
lett volna semmi különös, ha az embernek a magyar búcsúdalok közül csak az  

',Elmegyek, elmegyek, én messzire megyek" cím űre gondol. Itt azonban nem a  
szeretőjétől búcsúzott ez a Hans Peter Türk, hanem a szül őföldjétől, mint az  
erdélyi nemzetiségekb ől mostanában oly sokan. Nemcsak szászok, akiket tizezer  

márkáért kiárusított a Conducator rendszere. Magyarok is. A magyarok ugyan  

ingyen mehetnek, ami azonban semmivel se csökkenti az elszakadással járó  
fájdalmat. Az ötvenéves szász zeneszerz ő  meg oly korán elszakadt a szül őföldjéről  
tanulmányai során, hogy a kívülállók észre se vettek, honnan jött. A román  
Toduta professzor tanítványa volt, s ezenkívül is ezer szállal kapcsolódott romá-
nokhoz, magyarokhoz, szerzeményeiben is kifezve a békés együttélés természe-
tes állapotát, Bartók művészetéről elmélkedve, miközben Lucian Blaga, Marin  
Sorescu és Anna Blandiana verseit zenésítette meg. Mintha már nem is érezte  

volna szásznak, illetve németnek magát. Vagy nagyon is érezte, s ezért kellett  

folytonosan kifejeznie ragaszkodását a többi néphez. Ebben a m űvében viszont  
könnyű  volt ráismerni a régi szász népdalok egy-egy motfvumára, ami talán  

nemcsak a magyar kritikusban szólaltatta meg az együttérzés hangulatát. Mert  

századokon át éltek együtt a legnagyobb békességben, illetve közös harcokban  

Dózsa György és Rákóczi csapataiban. Voltak, akiket magyaroknak tekintettek  

az együttélés során, mint Kaspar Heltaut, a nyomdászt és prédikátort, akib ől  
Heltai Gáspár lett ami művelődéstörténetünkben, s ez is oly természetesnek t űnt  
a sokféle népb ől összeállt Kelet-Európában. Közben nyitva volt előttük a világ,  
mehetett ki hova akart, ha a szül őföldjét és szűkebb hazáját nem is felejtette el.  
Az irodalomban már csak Rákosi Viktor és Adam Müller Guttenbrunn szólalta-
tott meg ellentétes hangokat, s az els ő  világháborút követő  átalakítása a Monar-
chiának. Akik azonban megmaradtak a határon belül az ősi szülőföldön.  
lehetőleg a megértést keresték egymással, gyakran az uralkodó rendszer ellenére  

is. Mert a nemzetiségek megoszlottak, úgyhogy például Romániában magyarok  
maradtak, Magyarországon román szórványokkal kellett számolni, s egyéb ki-
sebbséggel, köztük délszlávokkal is, akik ragaszkodtak a szül őföldjükhöz. Hans  
Peter Türknek ez a kompozíciója még három évvel ezel őtt íródott, amikor a  
népvándorlás első  hulláma csapott át a romániai szászokon. Ő  nem csatlakozott  
az elmenőkhöz, ha volt is kapcsolata a német zenei élettel, s ha nem is lett volna  

ismeretlen és idegen, ha áttelepül. De nem ment el máig sem. Őt éppen a  
,,Glocken der Heimat" nem engedte el, úgyhogy tišztelői nem adták fel a reményt  
otthonmaradását illet őleg. Talán ahogyan az erdélyi magyarok egy részének  

vívódása menés és maradás dilemmáiban nem zárta le végleg ezt a fájdalmas  

elhatározást, a szász zeneszerz ő  is a harmadik megoldást, a halasztást választotta  
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egyelőre. S a hangversenyét ismertet ő  kritikus is joggal remélheti hát, hogy egy 
napon majd megírható lesz az ',ich bleibe", az ,,én maradok" nem kevésbé szép 
oratóriuma. 

Minden tekintetben osztozom Georg Steiner amerikai irodalomtörténész 
aggodalmában Kelet-Európa sorsát illet őleg. Hogy mi van és mi várható a 
nyugtalanságnak ezen az égtáján, senki sem tudja. A világ érdekl ődése már 
nemcsak a Szovjetunió felé fordul, ahol pedig egy hetven 'éven át uralkodó 
rendszer dőlt romokba, dé kiterjed a török hódoltsághoz hasonló belterjesebb 
részekre, ahol úgy omlott össze minden, mint a kártyavár, hogy egy másfél 
évszázados ideális utópiát, s azon túl egy vélt társadalmi igazságokra épült 
kultúrát temessen maga alá. Soha olyan válságban nem volt a világ, mint ez a 
mostani túlnépesedett civilizáció, amelyet semmiféle politikai rekreáció nem 
képes többé magához téríteni. Csak az biztos, hogy ami lesz, semmiben sem lesz 
azonos azzal, ami volt. Az irodalom, a m űvészet, _ a zene oly élesen határolta el 
magát a klasszikus korok folyamatától, s került a mindent megtagadás állapotá-
ba, hogy főnixként saját hamvából kell feltámadnia, de ki tudja, hol és mikor lesz 
kegyes ez a csoda az európai műveltséghez. Közelről nézve e zűrzavarát a politikai 
nyüzsgésnek, áhogy a demokrácia mindenütt és mindenkinek egyenl őséget ígér 
egyféle boldog mámorában az önkényt szinte váratlanul követ ő  szabadság han-
gulatában. S eközben mindannyian az elkülönülés útjára lépünk nyelvi és 
nemzetiségi sajátosságok szerint. Mindenki a maga háza táját, hagyományait, ' 

mindenki a saját tűzhelyét őrzi féltékenyen, mintha etnikai identítása mindennél 
fontosább lenne. Romániában egymás mellett harcoltak magyarok és románok 
a hatalom megdöntéséért, hogy aztán a szabadság mámorában egymás ellen 
forduljanak. A Szovjetunió népei testvéri egyetértésben éltek a zsarnokság alatt, 
most szembefordulnak egymással, külön hazát akarnak. S amilyen csodálatos 
módon átvészelték földrenget ő  rendszerváltásukat a magyarok, oly elkeseredett 
dühvel látnak hozzá a leszámoláshoz, az antiszemitizmust is felmelegítve megint, 
a magyar szellemi élet legszebb korszakáról is megfeledkezve, amikor a feudális 
Magyarországon Adyt és Móricz Zsigmondot társaikkal éppen a zsidók emelték 
magásra'a magyar köztudatban. uS mi történik, ha Jugoszlávia részéire bomlik?" 
— veti fel a nemcsak bennünket nyugtalanító kérdést Georg Steiner, mintha ez 
már valóban nem egy ország magánügye lenne. A lehetséges választól is mene-
kiilniink kell nekünk is, pedig nem vagyunk se szlovének, se horvátok, még csak 
albánok sem, csupán szórványokban élő  kisebbségi magyarok, akiknek ősei 
nádasokba húzódva élték túl a török hódoltságot, s különben is egyre fogyunk. 
A napokban kénytelen voltam egyik írásomban a Pet őfi brigádra hivatkozni, 
amelyet Telecska vonulatában, a mesésen szép Krivaja völgyében alakítottak 
azok az árva magyarok, akik a bácskai nagybirtokok szolganépeként küzdöttek 
a velük élő  népekkel igazságért, jobb megélhetésért és emberi jogokért. Nem 
feledkezhetünk meg róluk; írtam, nemcsak mi, de azok sem, akikt ől a sorsunk 
függ. Mert hogy egy nemzeti kisebbség mindig függ ő  helyzetben leledzik, hiába 
is tagadnánk. Az nem lehet, írtam, hogy az értünk küzdött Pet őfi brigádról bárhol 
megfeledkezzenek. És hiába mondtam aztán, maradj nyugton, minden lehet; 
most is ennek a történelmi emléknek a fénye ragyog felém. Bocsánatot is kérek, 
hogy Kelet-Európa sorsán t űnődve a magunk jövője nyugtalanít, de hát nem 
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élünk elszigetelve, egy egységes országhoz tartozunk és azzal együtt a mai sok 
bajjal küszködő  Európához. 

* 

Az utóbbi időben sokat emlegetik megint a nyugati világban Sir Arthur 
Evans nevét. Ezúttal nem a krétai ásatások h őséről beszélnek, aki Knoszosz 
feltárásával új értelmet adott a történelmi múlt emlékeinek, hanem a Balkán-fél-
sziget kitűnő  ismerőjeként szóltak róla Kosovóval kapcsolatban. Mert ő  volt az 
első  nyugati tudós, aki a Balkán-félszigeten végzett régészeti és néprajzi kutatá-
saival felhívta a figyelmet erre a vidékre, amelyet kés őbb Európa puskaporos 
hordójaként emlegettek: 1882-ben az osztrák hatóságok gyanúsnak találva a 
tudós tartós érdekl ődését, kémkedés .alapos gyanújával" letartóztatták, jóllehet 
nem sokáig tartották fogva, ett ől a durva incidenstől Evans, mint maga mondta, 
egyszerűen megvadult. Most már a szerbek, de főleg Bosznia és Kosovo politikai 
múltját igyekezett közelebbr ől megismerni, úgyhogy egy Vuk Brankovi č  árulása 
sem kerülhette el a figyelmét. S eközben nem gy őzte jegyezgetni a Kosovóról 
szóló hőskölteményeket, melyeket vak regősök énekeltek, s apáról fiúra szállva 
századokon át hallhatók voltak, hogy nemzeti egységbe forrasszák a népet, s így 
született meg -- mint írta — mindezt összegezve a jelmondat: ',Csak az egység 
menti meg a szerbeket:" Ezt azonban már 1916-ban Írta Sir Arthur Evans a 
Timesben közölt cikkében, amikor Európa figyelme ismét a Balkán felé fordult. 
Akkor viszont már nem volt egyedül a délszláv népék iránti rokonszenvével, s 
jóllehet nem idegenkedett az id őszerű  napi politikától se, ha szólni kellett Szerbia 
érdekében, művelődéstörténeti tájékozottsága határozottan megkülönböztette a 
nála jóval fiatalabb Scotus Viator néven ismert Seaton-Watsontól, aki Masaryk-
kal együtt élénk tevékenységet fejtett ki a jugoszláv bizottság mozgalmában. Az 
egész Nyugatot lázban tartó ',keleti kérdés", amely azóta oly sokszor visszatért a 
napilapok hasábjaira, Evans pertraktálásában történettudományos alapra épült, 
miután nem elégedett meg a gyakori összecsapások ismertetésével, hanem a 
Balkán gazdasági és geográfiai adottságait is figyelembe vette. Már 1875-ben 
megjelent Illyrain Letters címü könyvében áttekintést adott a délszlávok helyze-
téről 

 
 a gyakori török támadások idején, amelyek — felvonulási terület lévén — 

vallás tekintetében is megosztották a népeket, s egy egészen sajátságos népi 
szimbiózist teremtettek a Morava völgyét ől le Görögországig. Evans mindenkinél 
többet tud Miloš Obilićról és Vidovdánról, a tragikus kosovói vereség napjáról 
1389-ben, s ő  tesz először említést lírai felhanggal a h őskölteményekben hűséget 
és jóságot megszemélyesít ő  Kosovói lány idealizált alakjáról, aki költ ői jelképként 
ott maradt a szerbek történelmében. ',Abból az id őből — teszi hozzá Evans —, 

amikor még nem tört meg a szerb nép egységének szelleme, hógy majd ebb ől 
merítsen hitet magának a kés őbbi sötét időkben." Az elmúlt hatszáz év alatt sok 
minden történt Lazar cár Morava menti Szerbiájában, de a mostani események 
érzékeny elemzését sajnos nem várhatjuk Evanstól, mert már 1941-ben, amikor 
ismét véres harcok színtere lett a vidék, amelyet fiatalon bejárt, meghalt. Ha 
azonban igaz, amiben ő  oly kitartóan hitt, talán Kréta szigetér ől hozva magával 
ezt a felismerést, hogy ,,a népek nem halnak ki, csak átalakulnak", akkor a 
Kosovói lány békéjében is hinni kell. 
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Erdélyben mintha még mindig nem csillapodtak volna le a kedélyek az ott 
élő  népek között. S közben egyre többen mennek a határon át a magyar írók 
közül. Mint most Beke György írja, akinek szociográfiai igény ű  helyzetjelentései 
külön műfajt teremtettek az erdélyi magyar irodalomban, s eközben Süt ő  András 
és Kányádi Sándor röghöz kötöttsége mintha már elvesztette volna példamutató 
jelentőségét. A nemzeti kisebbségek irodalmára különben már elég régen fel 
kellett figyelni Kelet-Európában. Erdélyben a szászok, Magyarország déli részein 
a szerbek, Felvidéken a szlovákok szellemi élete bontakozott ki az anyanyelvü-
kön, míg az első  világháború után jelentős helycsere ment végbe, s a magyarok 
nem kis része került nemzeti kisebbség állapotába. De akkorára már Jakov 
Ignjatovićtól kezdve Valjko Petrovićon át Miloš Crnjanskiig egy európai mérték-
kel mérhető  szerb irodalom alakult ki Magyarországon, mint Erdélyben Goga 
Octavian, Felvidéken a Hviezdoslav után következ ő  nemzedéké. Nem mindenütt 
történt békés belenyugvással az el őbbi átalakulás. Erdélyben Remenyik Sándor 
írta Végvári néven harcos nemzeti öntudattól lángoló verseit, Szlovenszkóban az 
núj arcú magyarok" költ ője, Győry Dezső, a békés együttélés lehet őségeit kereste, 
míg minálunk a legcsekélyebb hagyományokra visszatekinthet ő  vajdasági ma-
gyar irodalomnak Szenteleky Kornél lett a vezére, s azzal kezdte nem kevésbé 
szép és hősies vállalkozását, hogy egy szerb költői antológiát adott ki magyar 
fordításban. Így aztán magatartás tekintetében meglehet ősen nagy volt a különb-
ség az utódállamok magyar irodalmában. Felvidéken egy kombattáns baloldali 
világnézet szelleme jutott kifejezésre a magyar falvakat járó fiatalok között, akik 
regősökként vittek és hoztak hírt a megmaradásról. Erdélyben Remenyik irre-
dentizmustól se mentes versei mellett egy Tompa László békésebb hangoltságú 
lírája, majd Dzsida Jen ő  halk révedezései jelentettek külön színt, míg Tamási 
Áron olyan hamisítatlan eredetiséggel vonultatta fel novelláiban és regényeiben 
a székelyeket, stílusának és nyelvezetének egészen sajátságos varázsával, hogy 
már ez is elég volt helyének elfoglalására az egyetemes magyar irodalom legjobb-
jai között. De mint a legtöbben, ő  is ragaszkodott a szül őföldön való maradáshoz 
egészen a második világháború kitöréséig, mintha maradni kötelez ő  erkölcsi 
parancs lett volna. Így lett Erdély önálló és szellemi függetlenségét is meg őrző  
külön világ. De Végvári kiáltása: “Eredj, ha tudsz...", mára elvesztette az erejét, 
hiszen annyi minden történt ebben a gyors történelmi és világnézeti változások-
kal teli korban, hogy a régi erkölcsi kötelmek sem érvényesek talán. Európa más 
részein kisebbség és többség. viszonya felt űnő  konfliktusok nélkül alakult. A 
Franciaországhoz került Elzásznak nincs külön német irodalma. A burgenlandi 
magyaroknak sem. A szeparálódás feloldódott s a kisebbség beolvadása a több-
ségbe természetes folyamatnak látszott a nagyobb szellemi közösség vonzásában. 
Kelet-Európa viszont századokon át a nyugtalanság völgye volt, s az ismétl ődő  
történelmi változásokban b őven maradt hely a kölcsönös türelmetlenség revan-
sához. Nyugodtabb légkörben, s a műveltség egyforma színvonalán a nemzeti 
különbség is háttérbe szorul. A közös, politikai határokat nélkülöz ő  majdani 
Európa remélhetőleg a nemzetiségi kérdést is megoldja, s a szül őföld, az ősi rög 
az elvándorolt erdélyi írókat visszahívja majd sz űkebb hazájukba. 
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KALAPIS ZOLTÁN 

FEBRUÁRI ÉLETRAJZI KALAUZ 

SZÁNTÓ RÓBERT 

Száz évvel szel őtt, 1891. február 9-én, Verbászon született Szántó Róbert 
költő, színműíró, lapszerkeszt ő, evangélikus lelkész és kisebbségi politikus. A 
középiskolát Szarvason, a teológiát Pozsonyban végezte el. Lelkészi pályáját a 
budapesti Deák téri evangélikus templomban kezdte, a világháború idején tábori 
lelkész volt — t'a fügefaillatú Mosztárban", ahogy egyik versében írja —, 1920-
1929 között pedig a szabadkai ágostai hitvallásúak lelki gondozását végezte. 

Ebben a nagy kiterjedés ű  alföldi városban sokoldalú munkásságot fejtett 
ki. így 1921-ben a bácskai egyházkerület vezet őségének megbízásából újraindí-
totta a korábban Zomborban, illetve Baján megjelen ő  Vándorút című  egyházi 
lapot, amelynek évekig, pontosabban 1928 végéig szerkeszt ője volt. Az ismertebb 
vajdasági írók közül Arányi Jen őnek és Laták Istvánnak adott teret lapjának 
hasábjain. 

A világi politikai sajtó mozgalmaiban is tevékenyen részt vett, mégpedig a 
Magyar Párt főtitkáraként, illetve vezet őségi tagjaként. Ilyen min őségben több-
ször is felelős szerkesztője volt e szervezet hivatalos sajtóorgánumának, a Hírlap-
nak, Vukov Lukáccsal és Havas Károllyal váltakozva. Az elnydmott magyar 
nemzeti kisebbség érdekeinek erélyes, olykor provokatív, néha nacionalizmusba 
torkolló védelme miatt a lap örökös támadásoknak volt kitéve, amelyek nem 
szorítkoztak csak a verbális kitörésekre. 1923-ban felbérelt széls őséges elemek 
szétdúlták a szerkeszt őségi nyomda géptermét, 1925-ben több szerkeszt ővel 
együtt Szántó Róbertet is letartóztattak. A magyar baloldali lapok szintén támad-
ták, őt is na magyarpárti politikai fajankók" közé sorolták. 1927 júniusában 
Szántó Róbert új, rövid élet ű  hetilapot indított Hétfői Magyar Újság címmel, 
amely a Vándorútban közzétett beharangozó szerint ,,a vajdasági magyarság 
szócsöve és sérelmeinek bátor szószólója lesz". 

Szánto Róbert az irodalmi életben is szerepet jatszott. Szenteleky Kornél 
1928-ban, a Vajdasági Írás indulásakor bevette a folyóirat szerkeszt őbizottságába 
Borsodi Lajossal, Csuka Zoltánnal, Kohlmann Dezsővel és Draskóczy Edével 
együtt. Egyik levelében nagyvonalúan — Csuka Zoltán és Fekete Lajos mellett — 
őt nevezi meg a folyóirat szellemi irányítójaként. A Vajdasági írásban egyébként 
verseivel, fordításaival — Rilke két versét tolmácsolta — és a Sátán országa című  
Cromwell-drámájának részletével szerepelt. A szerkeszt ő  egyik levelében ',na-
gyon gyengének" minősítette ezt a munkáját, Bori Imre viszont az Ugart kell 
törnünk című  könyv (1983) utószavában, amelyben válogatást tesz közzé a Vaj-
daságiírásból, úgy találja, hogy az ',elgondolás figyelmet érdeml ő, a drámai nyélv 
pedig meglepően feszes benne". Szántó Róbert írt még bibliai egyfelvonásosokat, 
ifjúsági színműveket és egyéb szfndarabokat, de sem ezekkel, sem szép számban 
megjelent versesköteteivel nem hagyott mélyebb nyomot maga után. Válogatott 
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verseinek gyűjteménye Hazavágyom... címmel Budapesten, 1941-ben je-
lent meg. 

Az 1929. január 6-i nyílt diktatúra bevezetése után egyre több fenyegetés 
hangzott el a kisebbségi sajtó ellen, aminek végs ő  következménye az volt, hogy 
szeptemberben betiltották a Hírlapot, októberben pedig több újságírót kiutasí-
tottak az országból, köztük Szántó Róbertet is. Budapesten telepedett le, Kelen-
földön lett lelkész. Politikai tevékenységében még inkább jobbra sodródott, a 
délvidéki revíziós liga egyik vezet ője lett. 

Életútja tragikus körülmények között szakadt meg: egy vallási tébolyban 
szenvedő  férfi 1941. június 28-án a kelenföldi paplakban több revolvergolyóval 
kioltotta életét. 

MITTERPACHER JÓZSEF 

Mitterpacher József matematikus, bölcsészeti és teológiai doktor; egyetemi 
tanár, a XVIII. századi Közép-Európa egyik legm űveltebb elméje. 1739. február 
`14-én született a baranyai Bellyén. Az általános iskolát szül őhelyén fejezte be, 
egy ottani gazdászcsalád sarja volt. Nemsokára ezután elkerült vidékünkr ől, a 
jezsuita rend figyelt fel képességeire és kitaníttatta. Egyetemi tanulmányainak 
befejezése után maga is tanárként m űködött, 29 éves korában pedig már a bécsi 
Teréz-akadémia, a nemesi származású ifjak nevelésére alapított Theresianum 
kormányzója lett. A jezsuita rend feloszlatásá után az állami irányítás alá helye-
zett nagyszombati tudományegyetemre került. Itt alapfokon ',tiszta elemi" meny-
nyiségtant, később pedig ',felsőbb matematikát" is tanítottak, az egyiknek is, a 
másiknak is az előadója Mitterpacher József volt. Kés őbb, a felsőoktatás reformja 
után ez az egyetem Budára került, s vele együtt ment tudós tanárunk is, aki ekkor 
a bölcsészeti karon a fels őbb matematikai tanszék tanára. Az egyetemnek a 
reform (azaz Ratio Educationis) után már nemcsak az a feladata, hogy ,,az egyházi 
és a világi hivatalok ellátására" szakembereket neveljen, hanem a ',tudományok 
művelésére" is, azaz ekkor intézményesítették a tudósképzést. 

Ezekben az években még egy fontos döntés született: II. József rendelke-
zése nyomán, a mérnökképzés fejlesztése érdekében, 1782-ben felállították a 
Földmérő  és Vízépítő  Mérnöki Intézetet, az Institutum Geometricumot, amely 
az első  egyetemi színvonalú mérnökképz ő  intézet volt a világon, a doktori 
diplomákhoz hasonló mérnöki oklevelek kiadására volt felhatalmazva. Felbe-
csülhetetlen szerepe volt a m űszaki tudományok fejlesztése terén, ebb ől az 
intézetb ől került ki az a vízimérnöki kar, amely a XIX. századi Európában 
egyedülálló méretű  ármentesítési és folyószabályozási munkákat hajtott végre, 
így a Tisza és a Duna szabályozását is. Nos, ebben a Mérnöki Intézetben tanította 
a legfontosabb szaktantárgyakat Mitterpacher József, mégpedig az alapítás 
évétől egészen haláláig, 1788. március 24-éig. Munkásságát ennek folytán 
mindenekelőtt az oktatástörténet tartja számon. Egyetlen nagyobb, önállónak 
mondható munkája — analitikája és géptana — kéziratban maradt, s ezt egyik 
tanítványa adta ki 1790-ben Lipcsében — két évvel halála után. 

Alighanem éppen az önálló munkák hiánya miatt nem sok szerencséje volt 
az általános lexikonokkal. Csak az Új Id ők Lexikona emlékezik meg róla, a 
Révaiból és az Új Magyarból kihullott, a Pallas pedig sajnálatos módon az ő  neve 
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alatt közli ismertebb bátyjának, Mitterpacher Lajosnak életrajzi adatait, aki 
egyébként ugyancsak professzor volt, a mez őgazdaságtan els ő  egyetemi tanára. 
A megbízható Szinnyei József természetesen mindkett őjüket külön-külön jegyzi 
14 kötetes írói lexikonában, akárcsak az újabb kiadású Életrajzi Lexikon is. 

GARAY BÉLA 

Szabadkán született 1897. február 14-én. Elemista korában többször meg-
nézte a János vitézt, s a daljáték annyira elbűvölte, hogy egy életen át nem tudott 
szabadulni a színház varázsa alól. 1913-ban, tizenhat éves korában szerz ődtette 
Nádasdy Kálmán, a szabadkai színtársulat igazgatója, s még ugyanabban az évben 
a Makón vendégszereplő  együttesben eljátszotta életének els ő  nagyobb szerepét 
Eötvös József Viola, az alföldi haramia című  színművében. Ott jelent meg az els ő  
kritika is róla. ',AZ előadás keretében kitűnt egy új kezdő  segédszínész,, Garay 
Béla, aki meglepően szépen beszélt és kit űnően játszott" — írta a helyi Makói 
Hírlap. 

Ettől kezdve sok vidéki együttesben lépett fel, a húszas évek elején a Pécsi 
Nemzeti Színház tagjaként a Hamletben játszott, a Bánk bán címszerepét tolmá-
csolta, húsz egymás utáni el őadásban az Ádámot személyesítette meg Az ember 
tragédiájában. 1924-ben a szabadkai Népkör képvisel ői felkeresték, és meghív-
ták, hogy vegye át színicsoportjuk vezetését, amit ő  szívesen megtett. 1924-t ől 
1941-ig volt a műkedvelő  együttes rendez ője, amely az akkori mostoha körülmé-
nyek között félig-meddig a hivatásos magyar színház szerepét is vállalta, ennek 
megindítását ugyanis az akkori hatóságok nem engedélyezték. A megszállás 
idején biztosítási ügynökként kereste kenyerét, majd közvetlenül a felszabadulás 
után, 1945-ben az akkor alakult szabadkai Magyar Népszínház rendez ője lett, s 
ezt az állást 1954-ig, egészen nyugdíjazásáig betöltötte. De a színháztól ezután 
sem szakadt el, vendégrendez őként dolgozott Szabadkán, Topolyán, Zrenjanin-
ban, meg az Újvidéki Rádió ',láthatatlan színházában". Szerepet vállalt a színész-
utánpótlás nevelésében is, 1965-t ől, két éven át vezette a Népszínház színész-
képző  stúdióját. Soha nem múló érdemeket szerzett a vajdasági amat őr színját-
szás felvirágoztatásában, közvetlenül is, de még inkább kézikönyveivel, a 
színművek függelékeként közreadott rendez ői utasításaival. Értékes és sokoldalú 
munkásságáért 1950-ben állami, 1981-ben Sterija-díjat kapott. 

Életének utolsó két-három évtizedében sokat foglalkozott színháztörténet-
tel. Ismert, de leginkább kevésbé ismert színházi emberekr ől, eseményekr ől írt, 
műhelyéből százszámra kerültek ki az érdekesebbnél érdekesebb színészportrék. 
A szabadkai színjátszás történetét Az ekhós szekért ől a forgószínpadig címmel 
dolgozta fél, s külön kötetben állított emléket azoknak a színészeknek, akik 
Szabadkán születtek vagy pályafutásukat Szabadkán kezdték. 

A vajdasági színművészet és színháztörténet nagy öregje 1987. február 7-én 
halt meg, alig néhány nappal 90. születésnapja el őtt. 

MIHALOVICS JÓZSEF 

Száz évvel ezelőtt, 1891. február 18-án, Zágrábban halt meg Mihalovics Jó-
zsef bíboros érsek, a múlt századi egyházi és politikai élet jellegzetes figurája, a 
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Monarchia uralkodási rendjének, ezen belül a magyar—horvát viszony alakulá-
sának egyik exponense. 

Egy észak-bánáti i' telepítvényes" faluban, Tordán született (1814. január 
16.), ahol apja az ottani Pejácsevich birtok uradalmi tiszttartója volt. A magyar 
államba beintegrálódott horvát főnemesi család bizalmasaként az egyik szlavó-
niai birtokról került ide, a szegedi dohánykertészek telepére, amelyet még 
Bánát-Torda, Torontáltorda néven is emlegetnek az egykori okmányok. Fia 
iskola- és játszótársaival magyarul, otthon, a családban anyanyelvén, horvátul 
beszélt. Iskoláit is magyarul végezte Szegeden és Temesváron. A fels őbb egyházi 
hatóságok korán felfigyeltek a temesvári papnevelde kiváló hallgatójára, úgyhogy 
Mihalovics már húszéves korában Lonovics József csanádi püspök tollnoka lett, 
misés pappá valójában csak két évvel kés őbb szentelték fel. Ekkor belvárosi 
segédlelkész lett Temesváron, természetesen a püspöki hivatalban végzett iktatói 
teendőinek megtartásával. Az egyházi adminisztráció lépcs őfokain gyorsan ha-
ladt előre: 1837-ben püspöki szertartóvá és szentszéki jegyz ővé, 1841-ben a 
püspök titkárává, szentszéki ülnökké léptették el ő, 1848 februárjában pedig a 
király kitüntette a csanádi kanonok címével. Életrajzírói életének ebb ől a szaka-
szából azt tartották fontosnak feltüntetni, hogy belvárosi lelkészként reggelente 
szláv nyelvű  oltárbeszédeket tartott i'az illyr ajkú fegyencek lelki üdvére". 

A szabadságharc ügyét a magyar kormány által kinevezett püspöki másod-
helyettesként szolgálta, s emiatt, a bukás után .forradalmárként" hadbíróság elé 
állították, amely aztán megfosztotta hivatalától, címeit ől, elkobozta vagyonát és 
négyévi várfogságra ítélte. 1852-ben amnesztiát kapott, s hatósági döntés alapján 
visszatért szülőfalujába, ahol segédlélkész lett, több évig rend őri felügyelet alatt 
élt. Néhány esztend ő  után az új csanádi püspök szárnyai alatt újra szerepet kap 
az egyházmegyében: 1859-ben már esperes és kerületi tanfelügyel ő, 1869-ben 
visszakapta kanonoki címét, Temesvár pedig országgy űlési képviselővé választot-
ta. 1868-ban címzetes püspök lett. 

1870-ben az 56 éves Mihalovics József egyébként is szépen (vel ő  pályája egy 
hirtelen fordulattal nem várt magasságokat ért el, s egyúttal az udvari intrikák 
hálójába is került. A császár márciusban kinevezte püspökké, júniusban pedig 
megtette zágrábi érsekké, s csakhamar megkapta a bíbornoki kalapot is. Az 
történt tehát, a horvát hív ők nem kis megrökönyödésére, hogy a f őpapi székbe 
egy elmagyarosodott horvát került, aki magyar munkatársakkal vette körül 
magát, s még a cselédségét is Tordáról hozatta. Kinevezésével egy olyan jelöltet 
ejtettek el, mint amilyen Juraj Strossmayer eszéki püspök volt. Ő_ ugyan egy 
elhorvátosodott osztrák család sarja volt, de a délszláv népek egyesülésének nagy 
híve is. Megalakította a Jugoszláv Tudományos és M űvészeti Akadémiát (1868), 
a Horvát Egyetemet (1874), segítette a cetinjei nyomda megalapítását, lehet ővé 
tette, hogy a Miladinov testvérek megjelentessék az els ő  macedón verseskötetet 
(1861), sőt a katolikus és görögkeleti egyház egyesítését is szorgalmazta. Az érseki 
cím megszerzése egyik álma volt, ennek érdekében engedményeket tett a bécsi 
udvarnak, ami hívei között nagy elégedetlenséget váltott ki. Végül is kijátszották, 
teljesen váratlanul Mihalovicsot részesítették el őnyben. Ezzel kettős célt értek 
el: egyrészt megtépázták a délszláv eszmékkel fellép ő  püspök népszerűségét, 
tekintélyét, másrészt pedig olajat öntöttek az izzó magyar—horvát ellentétekre. 
Mihaloviccsal, minden igyekezete ellenére, örökösen éreztették helyzetének 
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fonákságát, ezért többször is le akart rnónani, így 1881-ben a tihanyi 
kolostorba akart visszavonulni, de az udvar mi:idig közbelépett, úgyhogy a 
zágrábi érseki helyet, mintegy keresztként, haláláig viselte. 

VIRTER FERENC 

A múlt századi sajtófejl ődés igényei hozták létre •.a világjáró riporter", ..az 
utazó irodalmár" újságíró típusát, akinek az volt a dolga, hogy a nyájas olvasót 
ellássa a messzi, egzotikus vidékek érdekes leírásával, a mindennapi olvasmányai-
nak egyikével. Nos, egy ilyen újfajta zsurnaliszta volt a hódsági születés ű  Virter 
Ferenc is, aki a századforduló táján szorgalmasan küldözgette az újságoknak — e 
feneketlen zsákoknak — a külhoni tudósításokat. 

Virter Ferenc (Hódság, 1875. február 19. — Budapest, 1924. március 6.) a 
Mosztonga melletti híres kendertermeszt ő  városkában, egy jegyzőcsalád gyerme-
keként jött a világra. Az elemit szül ővárosában, a gimnáziumot Temesváron és 
Budapesten fejezte be, az utóbbiban még jogot is hallgatott, de nem fejezte be, 
beállt újságírónak. A kor fogalmai szerint azért mégis érettségizett ..úriember" 
volt, s mint ilyen kalandvágytól is fűtötten, nekivágott a nagyvilágnak. Az 
USA-ba vette az irányt, ahonnan csakhamar serényen küldözgette cikkeit a 
vezető  pesti lapoknak. Ritkán érdekl ődött a valóságos társadalmi problémák 
iránt, leginkább azt küldte az újságoknak, amit elvártak t őle: a kedélyes cseve-
gést, a szórakoztató apróságokat, azaz Az ..isteni semmit". 

Az 1901-ben megjelent Atlalzti történetek című  könyvének egyik fejezetében 
egybegyűjtötte azokat az írásokat, amelyek a New York-i magyar kolónia életér ől 
szóltak. A kivándorlók világáról vajmi keveset tudunk meg bel őlük. írásainak 
színhelye legtöbbször a ..gulyás-avenue", azaz a magyar kisvendégl ők és kocsmák 
füzére az egyik New York-i utcában, ahbl a reményvesztett emberek busonganak 
egy-egy .•hungarian gipsy band" muzsikája mellett, s ahol az számít gazdag 
embernek, aki házbérét pontosan fizeti. 

Ebben a könyvében több elbeszélését is megjelentette. Ezeknek színhelye 
már jóval délebbre van, ott valahol Florida partjain, a mai Palm Beach vidékén, 
valamint Kuba vizein tett kóborlásai idején születtek. Leírja a gyöngy- és szivacs-
halászok nehéz életét, megélhetési gondjait. Nekik még a kietlen tengerparti 
tájakra vetődött kevés pénzű  emberek centjei is számítanak, előzékenyen cukroz-
zák számukra a citromlevet, szódavízzel hfgftják fel nekik a kisajtolt gyümölcslét, 
az pedig már egyenesen főnyereményszámba megy, ha némelyik ugyancsak 
aprópénzért kinézi magának a gyöngyhalász egyik-másik ..csokoládészín ű  leá-
nyát", aki aztán délszaki n ők mohóságával adja át magát az idegennek, mivelhogy 
..szerelemre lett teremtve". 

Virter barangolásai közben ismerkedett meg Andrew Carnegie skót szár-
mazású amerikai multimilliomossal, a pittsburghi acélm űvek és szénbányák 
tulajdonosával, meghívására csatlakozik sleppjéhez, s több hónapos hajóutat tesz 
az Antillák között, a Mexikói-öbölben. írói, újságírói munkájában ez a néhány 
hónap nem hagyott nyomot, az édes élet eldugaszolta az alkotói véna egyébként 
sem buzgó forrását. 

1898-ban a spanyol—amerikai háború kitörésekor az amerikai haditenge-
részet szolgálatába lépett, s a hadm űveletek alakulásáról cikksorozatban számolt 
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be a Vasárnapi Újsági hasábjain. Betegen szerelt le, s visszatért Budapestre, ahol 
századunk első  éveiben több lapnál vállalt állást, így a Pesti Naplónál, a Budapesti 
Hírlapnál, de megjelentek tárcái A Hétben, az Új Id őkben is. 1902-ben újra 
külföldön találjuk, csakhogy ezúttal már nem ',szabadúszó", hanem több hírlap 
kiküldött levelezője: Londonból számol be az angol—búr háború fejleményeir ől, 
az ottani, majd a párizsi színház- és klubéletr ől küld írásokat. 

1906-t61 az Országos Monográfia Társaság segédszerkeszt ője, 1907-től pe-
dig igazgatója' lett, s ezt a tisztet már élete végéig betöltötte. Ez a társaság adta 
ki a Magyarország vármegyéi és városai című  sorozatot, amelyben 21 vármegye 
története jelent meg 24 vaskos kötetben, s amelyeknek újrakiadása ez id ő  tájt 
indult el. A tényleges szerkesztés Borovszky Samu akadémikus kezében összpon-
tosult, Virter Károly a nagy vállalkozás adminisztratív ügyeit intézte. 

AMBRUS ZOLTÁN 

Ambrus Zoltán a kispróza nagy mestere volt a múlt század végén és 
századunk elején. Debrecenb ől indult százharminc évvel ezel őtt (1861. február 
22. — Budapest ;  1932. február 22.) egy vasutascsalád gyerme kéként, de életpályá-
jának szinte minden fontos mozzanata Budapesthez kötötte: itt folytatott jogi 
tanulmányokat, hivatalnokoskodott a Magyar Földhitelintézetben, itt lett a kor 
egyik vezető  írója és újságírója — a színházi kritika, a tárcanovella zseniális 
művelőjeként, az irodalmi élet egyik legtekintélyesebb alakítójaként a századfor-
duló táján. Egy életre szóló hatás érte egy-két évi párizsi tartózkodása idején, 
szinte elbűvölte a pezsgő  világváros, a francia kultúra, Flaubert, Zola, Anatole 
France írói világa, s hazatérése után az européer magatartás, a francia szellem, a 
párizsi könnyedség nagy hatású képvisel ője lett a magyar irodalomban, ez hatá-
rozta meg írói, fordítói, tanulmányírói munkásságát. S persze együtt n őtt Buda-
pesttel, amely a múlt század két utolsó évtizedében vált világvárossá, s amelyet 
egy helyütt ',kedves kis Chicagóm"-nak nevez, nem ',kis Párizsom"-nak. 

Élete a. szerkesztőségekben, illetve pontosabban a kávéházakban zajlott. 
Előbb a függetlenségi Egyetértés színházi kritikus, kés őbb az Ország-Világ tárca-
írója, nyaranta a Borszem Jankót szerkesztette. Minden vezet ő  lap szívesen látná 
soraiban, munkatársa lett a F ővárosi Lapoknak, a Pesti Naplónak is. Els ő  
regénye, a nagy figyelmet keltett Midás király folytatásokban jelent meg a 
Magyar Hírlapban. Még az első  szabadkai napilap, a Bácsország is küls ő  munka-
társának mondhatja, s közreadhatta tárcáit, leginkább másodközlésben. 

Az irodalmi hetilapoknak, folyóiratoknak is vezet ő  munkatársa, így min-
denekelőtt A Hétnek, Kiss József nagy hatású, kiválóan szerkesztett zsurnáljá-
nak. Ó is A Hét híres fiataljaihoz tartozott, akár Bródy Sándor, Papp Dániel, 
Molnár Ferenc, Heltai Jen ő, Tóth Béla, Thury Zoltán. Csaknem két évtizedet 
működött közre A Hétben, századunk elején pedig a Nyugat törzsgárdájában 
találjuk. 

Amburs Zoltán nemcsak pompás tárcáival és lélektani regényeivel b űvölte 
el az olvasóközönséget, fordítóként, tanulmányíróként, szerkeszt őként is szá-
mottevőt adott. Voinovich Gézával együtt fémjelezte a több mint 60 kötetb ől álló 
kiváló sorozatot, a Klasszikus Regénytárt, amelynek aranybet űs, kék és bordó 
színű -kötetei ma is gyakran feltűnnek az antikváriumok polcain. 
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Ambrus Zoltán két könyvével sajátságos módon kötődik a mi világunkhoz 
is. A Giroflé és Girofla című  hangulatos regényét — a kritikusai szerint 
szerzőnknek éz i'a légteljesebb és legcsorbítatlanabb m űve", ,,a legművésziesebben 
kivitelezett regénye" — bácskai, pontosabban szabadkai élményeib ől, megfigye-
léseiből ugyúrta" össze. Egy szabadkai utazása alkalmából ismerkedett meg 
Benkő  Etelkával, az ottani színház, kés őbb a budapesti Operaház tagjával, aki 
aztán második felesége lett. Nos, ennek a bácskai idillnek élményanyaga, illetve 
a vidéki nagyváros színházi életének leírása adja a regény keretét, miközben, 
mintegy ráadásul, megeleveníti Szabadka századvégi pezsgését, egy-két mozgal-
mas főutcájának hangulatát, a Palicsi-tó impresszionista képét, amely, természeti 
tüneményként ',azon a vidéken terül, ahol kétnapos járóföldre nemhogy forrást, 
folyót vagy patakot nem, de csak egy kis mocsarat sem látni". Bori Imre írja a 
Jugoszlávia magyar irodalom rövid történetében, hogy .Szabadkának ez az 
Ambrus-mű  az első  jelentősebb megjelenítése". 

Ambrus néhány évvel később, 1911-ben, még egy bánáti ,,városképet" is 
festett. A Kultúra ftizérlánccal című  novellaciklusban leírta egy sikertelen becske-
reki szereplését, s'közben szatirikus hangvétellel festi le a vidékiesség tüneteit, 
a helyi ',kultúra" öntelt nagyjait, az iskola, a családi nevelés módszereit, ahol ,,a 
nádpálca szorgalmasan pótolja Pestalozzit". Bánát neves m űvelődéstörténésze, 
Lőrinc Péter ugyan azt írja Ambrus könyve kapcsán, hogy a kultúra ufüzértánc"-
jellegét Becskerek Budapestt ől kapta Rákosi Jenő  közvetítésével, de ez nem sokat 
von le megfigyeléseinek helytállóságából, amelyeket enyhe év ődéssel, tréfás 
kinagyítással, olykor kíméletlen gúnnyal, torzképek megalkotásával foglal keret-
be. 

RAICHLE FERENC 

Ha valaki nálunk szecessziót mond, akkor els ősorban Raichle Ferenc 
műépítészre és művére, az egykori szabadkai magánpalotájára gondol, a.Képz ő-
művészeti Találkozó, a képzőművészeti galéria mai épületére. Annak voltunk 
tanúi az utóbbi két évtizedben, hogy ez a m űvészettörténeti fogalom szinte 
egybeolvadt ennek a szerz őnek egyetlen alkotásával. Hogy ez így történt, azt Bela 
Duranci művészettörténésznek köszönhetjük, az ő  kutatásai nyomán került a 
köztudatba a Raichle-palota és épít ője, ő  emelte ki a nevet is, áz életművét is a 
múlt feneketlen süllyeszt őjéből, s tette fontos művészettörténeti ténnyé, megke-
rülhetetlen művelődéstörténeti adattá. Kutatásainak eredményét több tanul-
mányban tette közzé, ezek A vajdasági építészeti szecesszió című  könyvében is 
helyet kaptak. 

Raichle Ferenc 1869. február 23-án született Apatinban, m űépítészeti ta-
nulmányait Budapesten fejezte be 1891-ben. Pályakezdése rendkívül sikeres, s 
csaknem teljes egészében Szabadkához, illetve Bácskához f űződik, a korabeli 
lapok ',szabadkai építészként" emlegették. A 26 éves fiatalember el őször, 1895-
ben, a főutcai Nemzeti Szálloda épületét újította fel nagy szakértelemmel, a 
következő  évben befejezte a szegényházat, felújította a mai Városi Könyvtár 
barokk épületét, kialakította a Nemzeti Kaszinó palotáját, majd sorra következett 
a többi ismertebb műve: a szabadkai honvédlaktanya, a topolyai neogótikus 
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templom, a pancsovai banképület, Conen Vilmos palicsi villája, az apatini vá-
rosháza. 

1907-ben fejezte be a bábapusztai, a mai Aleksa Šanti č-i Fernbach-nyaralót, 
amely a szabadkai Raichle-palotával együtt védelem alatt áll, mintegy jelezve a 
kiváló vajdasági architektus munkásságának két legmagasabb csúcsát. 

Ez idő  táj' építészmérnökünk már elköltözött Szabadkáról Szegedre, miu-
tán anyagilag teljesen megbukott. Eladta híres palotáját, dobra került a nagy 
gonddal megválogatott belső  berendezés is, a sok szép stílbútor, az értékes 
festmények, szőnyegek, dísz- és használati tárgyak, de elúszott a téglagyár, a 
sertéshizlalda, a tejgyár is, amelyek a sikeres évek mellékszerzeményei voltak. A 
kiváló építész ugyanis vakmerően, egy lapra játszva gyanús vállalkozásokba 
bocsátkozott, s ez okozta vesztét. Ett ől kezdve csak mint építészeti vállalkozó 
működött, önállóan többet, tudomásunk szerint, nem tervezett, s elfeledten halt 
meg Budapesten 1960. április 12-én, 91 éves korában. 

Bela Duranci mintegy két évtizeddel ezel őtt fedezte fel, s kutatásai nyomán 
munkássága építészeti hagyományaink fontos részévé vált, de bekerült a magyar 
szecesszió történetébe is. Ezt a helyet, mint már volt róla szó, mindenekel őtt két 
épület tervezésével és felépítésével érdemelte ki: a bábapusztai Fernbach-nyara-
lóval és saját házával, a nevét visel ő  szabadkai Raichle-palotával. Ez az utóbbi, 
amely életrajzírójának megfogalmazása szerint, ,jegy kifogástalan ízlés harmoni-
kus és mértéktartó produktuma", ma is ,,Szabadka els ő  háza", a város legszebb 
épülete, ami nem kis szó, mert Szabadka a századforduló táján a szecessziós 
építészet fontos műhelye volt, amit a városháza, a zsinagóga, a palicsi épület-
együttes is bizonyít. Nos, Raichle Ferenc ilyen konkurenciában érdemelte ki az 
elsőséget. 

KÉPESSY JÓZSEF 

Az európai méretű  vfzimunkák során, amelyeket a mai jugoszláviai és a 
romániai Bánátban végeztek csaknem két évszázadon át, a XVIII. század elejét ől 
a XX. század elejéig, igen sok híres vízimérnök dolgozott. Közülük is az egyik 
legtekintélyesebb Képessy József volt, aki a múlt század második felében a Tisza 
szabályozását végezte az egyik folyószakaszon, a határ őrvidék mocsarait csapolta 
le, azaz unagy kiterjedés ű  alsó-tiszai terület ősvadonját nyeré meg a kultúrának", 
ahogy azt az egyik helyi lap megfogalmazta és egységes rendszerbe foglalta Bánát 
vizeit. 

Képessy egy orvoscsaládban született Orosházán, 1818. február 25-én. Már 
21 éves korában mérnöki oklevelet szerzett a pesti Mérnöki Intézetben, majd a 
bécsi műegyetemen folytatta tanulmányait. Korán kezdett publikálni is, szakcik-
keire felfigyelt Széchenyi István és meghívta, hogy kapcsolódjon be a Tisza 
szabályozási munkálataiba, 1847-ben pedig az alig 29 éves mérnököt kineveztette 
az egyik folyamosztály főmérnökévé. Törökbecse volt a székhelye, oda került 
vissza a szabadságharc után is. Számos, aláírásával ellátott okmány őrizte meg a 
nagy munkálatok emlékét. Egy ízben személyes bátorságával mentette meg 
Törökbecsét az árvízt ől. Emellett kiemelkedő  személyisége volt a mezőváros 
művelődési életének, az ő  kezdeményezésére alakult meg a kaszinó 1860-ban. 
Gazdasági téren szintén jeleskedett, saját faiskolája volt, búzájával pedig díjat 

128 



nyert az 1867-es párizsi kiállításon. 1869-ben megalapította a törökbecsei taka-
rékpénztárat. Kitűnt az öntözéses gazdálkodás nagy híveként is, az 1867-ben 
megjelent, A magyar Alföld hidrográfiája — vízm űszaki nézetek és javallatok a 
vízöntözés érdekében című  munkájának ma is időszerű  mondanivalója van. 

1866-tól a bánáti határőrvidék vízimunkálatainak irányítója, 1871-ben pe-
dig megbízták Bánát vizeinek korszer ű  alapokon történő  rendezésével. A vállal-
kozás jelentőségére vall, hogy Képessy a másfél századig tartó vízimunkálatok 
után a Begát, a Temest és mellékfolyóit végre egységes vízrendszerként kezelte 
és egységes tervet dolgozott ki az egész Temesköz vízügyének rendezésére. 
Tanulmányainak eredményeként az 1873-ban közzétett, Javaslat a Bánát köz-
benső  vízhálózatának szabályozásairól című  könyvében foglalta össze. Az állam 
1000 forinttal és 200 arannyal jutalmazta a szerz őt, a kor egyik vezető  vízügyi 
tekintélyét. Műve még ma is becses értéke műszaki irodalmunknak. 

Képessy József viszonylag fiatalon,.58 éves korában halt meg: egy temesvári 
szolgálati úton érte utol a szívhalál, 1876. október 25-én. Munkássága csaknem 
teljesen kihullott az emlékezetb ől, pedig Bánát mai természeti képe az ő  és 
munkatársainak munkássága révén alakult ki. 

BALASSA FERENC 

Az alapító császárn ő  nevéről elnevezett Terézia-akadémia, a Theresianum 
Collegium kezdetben kizárólag a nemesi ifjakat fogadta be, egyrészt hogy le-
hetővé tegye számukra, timegfelel ő' körülmények között, a magasabb tudomá-
nyok elsajátítását, másrészt pedig felkészítse őket a közéleti pályákra, a birodalom 
főtisztviselői funkcióinak betöltésére. Nos, ennek az iskolának egyik neveltje volt 
Balassa Ferenc (?, 1731. február ? — Kékk ő  vára, 1807. VIII. 28), úgy is mondhat-
nánk: létjogosultságának él ő  példaképe. Művelt emberként fontos közhivatalo-
kat töltött be, a törekv ő  és törtető, olykor intrikus udvari kegyencet 
személyesítette meg, akinek legfőbb jellemző  vonása a mindenkori és a feltétlen 
dinasztiahűség. Ez persze nemcsak az elitiskolai nevelés következménye volt, 
hiszen egy másik, hasonló rendeltetés ű  intézményben, a bécsi magyar test őrség-
ben Bessenyeiék nemesi-nemzeti mozgalma is kilombosodhatott. Neki a Habs-
burg-hűség a vérében volt, családi hagyományként, mivelhogy a tartósan lojális 
Nógrád megyei Balassák sarjaként jött a világra kétszázhatvan évvel ezel őtt, s ez 
az örökség határozta meg kés őbbi életpályáját is. 

Három császárt szolgált ki. Mária Terézia idején indult, el őbb tanácsosként 
a helytartótanácsban, majd alispánként Szerém vármegyében. Ezt a hivatalt 
később kortársa, Hajnóczy József töltötte be, aki a magyar jakobinus mozgalom 
egyik vazére volt, s munkásságával mintegy igazolta, hogy az embert mégse a 
viselt hivatal határozza meg, ellenkez őleg, a saját fejével gondolkodó, a környe-
zetére hatni kívánó ember az, aki súlyt adhat a hivatalnak. 

Az állami oktatásügy nagyszabású reformjának kezdetén, az 1777-ben 
meghozott Ratio Educationis idején a pozsonyi tankerület élére került. A főigaz-
gatói posztokra akkor csupa császár f őhivatalnok került, tanár egysem! A kor 
felfogása szerint ők ilyesmire nem voltak alkalmasak, csak cs. és kir. bürokraták 
adhatták meg az újonnan alakított tankerületeknek a kívánt tekintélyt. 
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Ballasa Ferenc hivatali pályafutásának csúcsát II. József uralkodása idején 
érte el. Ő  tette meg kamarai elnökké és korona őrré, 1785-ben pedig kinevezte 
horvát bánná. Amikor Magyarországot felosztotta tíz kerületre, a zágrábi kerületi 
biztos székébe ültette. Ez a kerület magába foglalta Zala, Varasd, Zágráb, K őrös, 
Pozsega és Szeverin megyét. Balassát sem Budapest, sem Zágráb nem kedvelte, 
Bécsnek viszont dédelgetett kedvence volt. Az történt ugyanis, hogy különféle 
eszközökkel csökkentette a magyar befolyást Horvátországban, de ebb ől a horvát 
önkormányzatot szorgalmazó er őknek nem sok hasznuk volt: nem az önkor-
mányzat, hanem Bécs hatalma növekedett. 

II. József halála után II. Lipót kénytelen volt Balassát leváltani, de az 
uralkodóhoz hű  emberének jószolgálatairól ő  sem mondott le. 1791-ben kinevez-
te az Illyr Kancellária vezet őjévé, s ezzel a Monarchiában él ő  szerbség ügyeinek 
egyikfő  intézőjévé vált. Ebben a minőségben, Temesvár székhellyel, egy autonóm 
terület létrehozásán fáradozott, amelyet a mai Vajdaság egyik el őzményének 
tekinthetünk. Balassa törekvése azonban itt sem a népek önkormányzatát szol-
gálta, hanem a bécsi udvar hatalmi politikáját. 

Balassa Ferenc élete végéig a h űséges császári főhivatalnok mintaképe 
maradt, úgyhogy a hivatalnoki arisztokratából végül is tényleges arisztokrata, 
főnemes lett: II. József 1780-ban tette gróffá. Minden kitüntetést, elismerést még 
életében megkapott. A tereziánus korszak jellegzetes figurájaként, a társadalom 
oszlopaként, a Habsburg-ház rendíthetetlen híveként szolgált egy dinasztiát, egy 
birodalmat, amelynek örökkévalóságában is mélységesen hitt. 

HILÉNYI KOCSIS DÁVID 

Garay Béla színháztörténetéb ől (Az ekhós szekért ől a forgószínpadig, 1953) 
mindeddig úgy tudtuk, hogy a szabadkai magyar nyelv ű  színjátszás 1818-ban 
született Kilónyi Kocsis Dávid társulatának els ő  vendégszereplésével. Gerold 
László legújabb kutatásai viszont (Szúz év színház, 1990) igen nagy bizonyossággal 
valószínűsítik, hogy a kezdet két évvel korábbra, 1816-ra tehet ő, amikor is Láng 
Ádám János színi előadások engedélyezéséhez folyamodott a város ',Nemes 
Tanácsához". Ez az eltolódás persze semmit sem von le Kilényi színház- és 
művelődéstörténeti jelentőségéből, ő  mindenképpen az itteni aocalis theátrum" 
egyik legnagyobb úttör ője, magalapítója marad, mint ahogy másutt is hervadha-
tatlan érdemeket szerzett, lévén vándortársulatról szó. 

Kilényi Kocsis Dávid (?, 1791. február ? — Debrecen, 1852. március 13.), a 
kétszáz évvel ezelőtt született színész és színigazgató a francia háborúból haza-
térve, 1815-ben alapította meg együttesét Alföldi Nemzeti Színjátszó Társaság 
névvel, mégpedig a kor legjobb er őinek bevonásával, hiszen a társulat tagjai 
között kapott helyet Déryné, Szentpétery, kés őbb Kántorné, Lendvainé, Megyeri 
(,,Van-e, ki e nevet nem ismeri?"). Nos, ez az együttes szerepelt 1818. november 
22-től a szabadkai ',kávés Schultz uramnak Szálájában", majd a farsangi napok 
beköszöntésével átkerült ,,a mostanában épült nemes Gymnasium" nagyter-
mébe, amelyet erre az alkalomra a városi tanács ',saját költségén padokkal, s 
ülőhelyekkel láttatta el; ugyancsak színpadot is állíttattatott a terem egyik 
szegletében , .." 
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Egy harmadik színháztörténész, a szabadkai születés ű  Vali Béla-igen érzék-
letesen írta le (A magyar színészet története, 1887), hogy a vándorszínészek milyen 
körülmények között játszottak. A Schultz-féle vendégl őben a színészeknek a 
rögtönzött színpadra kegy ablakon keresztül létrán kelle bemászniok az udvarról, 
ha elkövetkezett jelenetük", egy alkalommal pedig Déryné, a primadonna, ablak-
mászás közben „átszúrta a mellére kötött marhahólyagot, amelyben a vért 
helyettesítő  vörösre festett víz volt rejtve, a januári fagyasztó hideg következté-
ben úgy áthűlt, hogy veszélyes beteggé l őn ..." 

Kilényi, a társulati igazgató színészként'is fellépett, ám a szabadkaiak 
felrótták neki, hogy ',szerepeit ritkán tudja". Nem is csoda, hogy erre alig jutott 
ideje, hiszen az akkori kdirectorok" vállára minden ránehezedett, a jegyeladástól 
kezdvé a rendezésig. De ók gondoskodtak a repertoárról is, fordították, átdolgoz-
ták, olykor írták is a darabokat. Ezen a téren Kilényi sorstársa, a már emlegetett 
Láng Ádám egészen egyedülálló rekordot állított be: 112 m űvet fordított, 27 
önálló, illetve átdolgozott darabját adták el ő, ebből csak 5 jelent meg nyomta-
tásban is .. . 

'Kilényi és örökösen változó társulata még 1820-ban, 1827-ben és 1833-ban 
vendégszerepelt Szabadkán. Némely források szerint 1827-ben átruccantak Zom-
borba is, ahol a' Vadászkürt nevű  szálló termében léptek fel, 1834-ben pedig 
Zentát keresték fel. A vándorszínészet h ősi korszaka volt ez, a kezdetlegességre, 
az első  lépésekre talán az is jellemz ő, hogy a színész szavunk is ez id ő  tájt született, 
s váltotta fel az ,sactor"-t. 

Az említett színházi évadok közül alighanem az 1827-es volt . a legjelen-
tősebb. Kilényi erdélyi együttese ekkor «a nemzeti nyelven még eddig nem 
hallott, új, szorgalommal gyűjtött, többnyire énekes darabbal" vendégszerepelt 
Szabadkán.. Többek közt a Sevillai borbélyt, a Don Juant adták elő, a női 
főszerepeket pedig Déryné énekelte. Valójában ezek voltak az els ő  operaelőadá-
sok Szabadkán. 

A-régi Nagyvendégl ő  
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ALKOTÓM ŰHELY 

VAJDA GÁBOR 

A SZERETET MENTSVÁRA 
PAPP DÁNIEL NOVELLISZTIKÁJÁNAK GONDOLATI ALAPJAI 

.Erős érzéke van a realitás iránt, de megfigye-
lésének nedvét logikája er ős láncain a philoso-
phia mélységeibe is lebocslj(ja." 

(Osvát Ern ő) 

ROSSZ BEIDEGZŐDÉSEK ÉS JÓ ÉLETREVALÓSÁG. Papp Dániel üstö-
kösszerű  jelensége volt a századforduló magyar irodalmának. A maga korában a 
legnagyobbak sorolták a legnagyobbak közé. Ám alig néhány évig alkothatott, 
korai halála pedig majd fél évszázadnyi id őre eltörölte emlékét. A bácskai szár-
mazású író valószínűleg balkáni gyökerei, pontosabban déli témái miatt kerülte 
el a nyugat felé forduló, majd pedig egyre inkább önmagába zárkózó magyar 
kultúra figyelmét. Hiába írta tehát róla Mikszáth, hogy Papp Dániel ..Az utóbbi 
években Bródy és Herczeg nagy sikerei közt is magára vonta a figyelmet, 
leginkább mélységével, filozofikus kutató elméjével és roppant érzékével a styl 
művészetében. Azokhoz az írókhoz tartozik ő, akik előbb lesznek híresek az írók 
világában és csak uzután a közönségben, holott nálunk megfordítva szokott 
történni ... (mindenben más ő, mint a többiek), mi már évek óta ismerjük és 
elismerjük, ahogy mondani szokták, nagyfej űnek". Az Ignotus és Osvát hasonló 
dicsérő  szavait követő  hosszú csöndet a negyvenes években Féja Géza és Herceg 
János töri meg, hogy két évtizeddel kés őbb (több mint hatvan évvel az fró halála 
után) Juhász Géza disszertációja méltassa Papp Dániel alkotói munkásságát 
annak érdeme szerint. Ezt megel őzően azonban még 1957-ben napvilágot látott 
az a viszonylag terjedelmes válogatás (Muzsika az éjszakában, Szépirodalmi 
Könyvkiadó), amely — Nagy Miklós bevezetésével — Lukácsy Sándor körülte-
kintő  bibliográfiai munkálatai alapján készült. 

Az előbbivel egy időben Diószegi András is felvázolta írónk pályáját A 
magyar irodalom történetének IV. kötetében. Ő  is pontosan érzékeli annak 
törekvését, erényeit; szerinte ugyanis ..Papp mintegy a megszépít ő  messzeség 
ködfátyolán keresztül nézi alakjait. Az emlékezés lírai leveg őjébe, az anekdoták 
megbocsátó s valószfnűtlenftő  atmoszférájába helyezi őket, ellágyuló humorral, 
bölcselkedő  és játékos iróniával fonja be valamennyi őket. S színes, sziporkázó 
nyelvének dús jelzőivel, kacskaringós, szeszélyes mondolatainak gyűrűzésével 
teremt egy varázsos, költ ői hangulatot, amely mintegy elfeledteti, hogy mindaz, 
amit novelláiban el őad: kemény, nyers, véresen megélt realitás". Az is pontos 
meigállapftása Diószeginek, mely szerint Papp Dániel poétikájában Schopenhauer 
és Nietzsche hatása mutatható ki. Az irodalomtörténész csupán akkor téved, 
amikor túlhangsúlyozza az író anarchizmusát, abból kiindulva, hogy Papp Dániel 
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egyetemista korában részt vett a kormány elleni tüntetésekben s állítólag 
rendőrkard is érte. A származásából, neveltetéséb ől eredő  sérelmeket (apja korai 
halálát, a nélkülözést, a monostorbeli élet viszontagságait) helyzetének megol-
datlansága miatt sem heverhette ki rövid életében — ez igaz. De az is, hogy — s 
esztétikai összefüggésekben Diószegi is használja e kifejezést — szublimálja 
indulatait, iróniába, humorba oldja őket. Lázongóknak, anarchistáknak — né-
hány kivételtől eltekintve — h őseit sem minősíthetjük. Ők csupán az ösztönösség 
szintjén s a primitív tudat nívóján ütköznek bele a konvenciókba, ám nem akarják 
felrobbantani ezeket, hanem csak az életteret kívánják kitágítani nagyobb bioló-
giai formátumuk számára. 

Ezért tehát nem érthetünk egyet az irodalomtörténésszel, amikor a követ-
kezőket Írja: ,,Ha Papp bácskai típusairól — szerelmes és nagyravágyó diákokról, 
megyei esküdtekről - lefejtjük az anekdoták és a színezés egyéniséget elmosó 
vonásait, mindenütt ennek a lázadó, anarchista embertípusnak arculata bukkan 
elő. A diáké, aki föllázad az iskola kötelmei ellen, s a férfié, aki felrúgja a katonai 
fegyelem vagy osztálya konvencióit (A homisszáros, 1895; Szállási Romeo, 1896; 
Az ambíció, 1896; A fekete kabát, 1896; Králjevics Márkó, 1896; A paraszt, 1897)." 

Ha e novellákat sorra vesszük, akkor kiderül: e tézisnek alig van valóság-
fedezete. Raslics Tádénak, A komisszáros c. novella hősének esze ágában sincs a 
lázadás. Hacsak abban nem látjuk lázadó hajlandóság kifejl ődését, hogy a fiatal 
Rx ,:lics Tádé politikai csoportosulások verekedéseiben vett részt, majd pedig a 
magyar szabadságharc fegyveres elkötelezettje lett. Diószegi szempontjából, per-
sze, nem is emiatt bizonyul anarchistának, hanem azért, mert utóbb mint 
párbajozásra kihívott komisszáros a szabályokat megszegve megfutamodott. A 
bizonyoš haláltól való félelmében fordított hirtelenében hátat az ügynek, s e 
gesztusával semmi ellen sem volt szándéka tiltakozni. Csendbiztosként akkor is 
elemében érezte magát, ha már csak a békés természetbeli meditáció hozta is 
számára az igazi megkönnyebbülést. Raslics Tádé esetével kapcsolatban még á 
váratlan meggyávulásról sem lehet egyértelm űen beszélni. Ő  ugyanis korábban 
mindig, bármilyen harci helyzetben reménykedhetett a biztos halál elkerülésé-
ben, míg most - nyilván az évek múlásától sem függetlenül — a rá szegez ődő  
pisztoly előtt, védtelennek érezte magát vele szemben s el is kellett menekülnie 
előle. Megfutamodása az egyén pillanatnyi lélekállapotának, rémületb ől fakadó 
ösztönös cselekedetének a kérdése, nem pedig a normák eltökélt felrúgásáé, 
felszínre tört fegyelmezetlenségé. Raslics Tádé legfeljebb jóindulatában tér el az 
uralkodó rendőrerkölcstől. Túlzottnak tartotta ugyanis egy, a katonaságot meg-
károsító tolvajjal szemben tanúsított szigort s ezzel kapcsolatban a szamárság 
kifejezést használva hívta ki maga ellen párbaj formájában a végzetet. Vagyis 
Raslics Tádé spontán emberséggel egy humánusabb rendigénynek ad kifejezést, 
jóhiszeműen vesz pártfogásba egy b űnöst a barbárul túlzott szigorral szemben. 
Emiatt hívja ki párbajra s ezért kell az ',abszolút halál" el ől megfutamodni. Ő  tehát 
valójában az adott rend keretein belül marad, csak egyszer űen okosabb, ember-
ségesebb azoknál, akik mereven hajtják végre a rendeleteket s gépiesen alkal-
mazkodnak a szabályokhoz. 

De a Szállási Romeo c. novella szereplői sem férnek bele az anarchista 
lázadó kategóriájába. Annál inkább az esztelenül gy űlölködőkébe. A bunyevác, 
katolikus Bilicsek és a szerb pravoszláv Kilicsek Hnagy antagonizmus"-a régi 
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vallomás és kulturális ellentétekben gyökerezik s ugyanakkor az agresszív ösztö-
nökre való hagyatkozással, a másság el nem ismerésével, az idegennek a feltétlen 
gyűlöletével, a saját törzsi-nemzeti hagyományok abszolutizálásával, a valameny-
nyire kitágított én-nek s a jócskán leszűkített mi-nek az egyedül hiteles emberivel 
való azonosításával van összefüggésben. A gy űlölet, a vérbosszú ősi princípiumá-
val szemben Bilics Iván és Kilics Zorka szerelmében látszólag er ős ellenhatás 
tűnik fel. Az ellensúly azonban rövid élet ű, mert este a Júliájához induló Romeo 
agyában az atavisztikus gondolatok gy őznek: „Micsoda ember vagyok én, ha még 
haragtartó sem vagyok?" — kérdezi önmagától s a ráeszmélésben Papp Dánielnek 
az emberi lény lényegér ől alkotott ironikus véleményére is ráismerhetünk. 
Miután felgyújtotta kedvese családjának házát s a lány így kiált fel: ',Iván, Iván, 
hát így szeretsz engem!", a fiatalember világosan kimondja, mi a fontosabb 
számára: ,,Jaj, nagyon szeretlek, de látod, az édesapád hogy tépi a haját. Azt még 
jobban szeretem látni .. " A gyújtogató fél őrültségében azzal sem tör ődik, hogy 
a károsultak kegyetlenül összeverik. Kizárólag agresszív össztönének pillanatnyi 
kiélése fontos számára, a várható következményeket egyoldalúan rózsaszín han-
gulatban látja előre. Ha a sötét ösztönökre való hagyatkozás valamiképpen az 
okos rend elleni tiltakozással egyenlíthet ő  ki, akkor — nem a tudatos lázadásnak, 
hanem a zabolátlan indulatoknak a szintjén — Bilics Iván anarchistának mond-
ható. De mindenekel őtt felvilágosulatlan vadembernek. 

Ezzel szemben Az ambíció ifjú hőse még ennek sem. Valójában nem is ő  áll 
a novella középpontjában, hanem az apja. Az öreg Klement esetében viszont az 
domborodik ki, hogy Papp Dániel emberképében a mások iránti közöny, az 
ember állati önzése az abszurdumig fokozódhat. A szabó számára ugyanis az 
jelentené a megdics őülést, ha fiát mint papot temetni láthatná. Az természetesen 
nem sokat törődik az apja morbid igényével s egészen prózai hivatást választ, 
sótárnok lesz. A szabóban ekkor már tudatosodik a helyzet fonáksága s arra a 
következtetésre jut, hogy ',Az ember mulat, mikor mások temetnek, és temet, 
amikor mások mulatoznak". Tóninak, a fiúnak az ',anarchizmusa" csak abban 
van, hogy a fennkölt egyházi hivatásnál jobban tetszik neki a valós élet; apja 
rögeszméjénél, a temetésnél a hárfásleány és a jövedelmez ő  sótárnoki állás. Még 
csak családon belüli lázadásnak sem tekinthet ő  e lépése, hiszen az öreg Klement 
mániája inkább gyöngéd elvárás, mint er őszakos követelés. Tóni a vérmérsékle-
tének megfelelő  utat választja s közben semmilyen konfliktusba sem kell keve-
rednie. Annyi anarchia rejt őzhet benne, mint amennyi az életformájukat még ki 
nem alakított kamaszokban. 

Hasonlóképpen az is nyilvánvaló, hogy A fekete kabát Czár Miklós sem az 
iskola kötelmei elleni lázadó. Annak a nyomásnak a hangsúlyozásával indul a 
történet, amely a magyar tanárok és a sváb osztálytársak részér ől az akkor 
életképtelen szerb diákokra nehezedett. Papp epikai-drámai objektivitása értel-
mében a többség szükségszerűen elnyomja a kisebbséget, a mennyiség a min ősé-
get, az anyag a szellemet. Mert hiába a legjobb tanuló Czár Miklós, ha 
érvényesülése érdekében saját nemzeti kultúráját el kell hanyagolnia s még így 
sem juthat kifejezésre, mert szegény. Hogy Papp — Juhász Géza véleményével 
ellentétben — nem egyszerűen a sváb gyerekek gonoszságában látja a szerb fiú 
nyomorúságának okát, az abból is látszik, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt 
szerelme német lány, akinek édesapja nagy megbecsüléssel viseltetik iránta. Czár 
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Miklós nem éli ki a külvilág elleni dühét, ',szláv vérének minden szertelensége" 
csupán a szerelmében jut kifejezésre. Tragédiájának hatására s amiatt, mert a 
temetésen szegényes külseje következtében nem ő  viheti a lányt megillető  virág-
koronát, nem a társadalom, a gazdagok, az er ősebbek ellen fakad ki, hanem az 
anyját vádolja: ,,Az apámat mért temetted a fekete kabátban?!" — s ezzel be is 
fejeződik a szomorú történet. 

De a Králjevics Márhó c. novella ifjú hőse is fiatal még ahhoz, hogy 
magatartását akár az Ösztönös lázadásnak vagy az indulatok anarchizmusának 
fogalmával hozzuk összefüggésbe. Arról az irracionális er őkultuszról van szó itt, 
amely elsősorban a gyerekeket jellmezi. A szerbség mítoszvilágából Králjevics 
Márkó kel életre egy hősködő, a nagyság látszatával mára születése óta eljegyzett 
kisfiú személyében s az ő  tetteit csodáló gyerekeknek egészen széles köre alakul 
ki körülötte, ugyanis ..a fiúgyermekben megvan az a szép szokás, hogy szeret az 
erősebbel tartani". Ennél az er őkultusznál azonban egy, még súlyosabb végzet 
nehezedik az emberekre: a halál. Králjevics Márkó ugyanis h őstetteinek gyakor-
lása, a nála gyöngébbeknek játékos fojtogatása közben vízbe fullad. Papp Dániel 
tapasztalata szerint az emberi létnek nincs köze az iskolában tanult képmutató 
humanizmushoz. A gyerekeket nem indítja meg különösebben bálványuk hihe-
tetlenséggel határos halála. Megrendülésük rövid ideig tart: ..Mi megint csak 
nevettünk, mert most már a Králjevics Márkó után Schubert lett a leger ősebb." 

Az ugyancsak Diószegi által említett A paraszt c. novellának paraszt szár-
mazású diákja is csupán feldühödik, amikor képtelen eligazodni a városi kispol-
gári erkölcs szövevényében. Csuzi Mihály hiába er őlködik, ravaszkodik, a 
szerelemben alulmarad tanárával szemben s az osztálytársai is kinevetik, noha 
magasabb, idősebb náluk. Alig várja, hogy az ő  ..demokratikus" paraszti világába 
térhessen vissza, mivel vereséget szenved azoktól, ..akikben csodálatosan párosul 
az úriságuk, meg a gonoszságuk..." Valójában ő  sem volt becsületes, hiszen 
hazugsággal próbált közel férk őzni lakásadója kisebbik lányához. Csuzi bosszú-
szomjas, de minden valószínűség szerint itt csupán annak az ellenszenvnek a 
kialakulásáról van szó, amellyel a nehézkes, csiszolatlan modorú falusiak visel-
tetnek a számukra megközelíthetetlen városiakkal szemben. Papp ifjú parasztjá-
nak indulatossága mindenesetre közelebb áll Czár Miklós rezignáltságához, mint 
a bosszúállás hagyományát folytató Bilics Iván patológiájához. 

A papok magatartásának ábrázolásával kapcsolatban is kissé sarkítottan 
fogalmaz Diószegi András, aki számára ideológiai szempontból a lázadás érthet ő, 
ezért elfogadható, az anarchizmus viszont koncepciótlan, tehát er ősen vitatható 
attitűd. Az Arzéniusz és Baziliusz c. elbeszélés agressziv h őséről írja, hogy ..A 
kolostri reglamák, a dogmák abroncsait széttörő, ellenük a maga egyéni módján 
fellázadó szerzetes típusa ez: a Marcellusok és Nikánorok különös galériája." 
Valójában Baziliusz archimandritának nem kell lázadnia a szabályok ellen, 
minthogy ő  az ura a szabályoknak. Ezért nem lehetett kellemetlen következmé-
nye annak, hogy ..A szentelt falak közé bevonult Baziliusz arkimandrita az ő  
huszonnyolc esztendejével és százhuszonnyolc ördögével, akik a szívében lako-
zónak, és még a halastó fürge kecsegéi is megbotránkoztak a dolgokon, amelyek 
a négyszögű  kolostorban történtek". Hogy a fiatal monostorfőnök a szenvedé-
lyeinek kiélésével, sőt a kegyetlensége ellen tiltakozó Arzéniusz atyja testi bán-
talmazásával sem vét az egyházi hierarchia sötét szelleme ellen, az abból t űnik 
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ki, hogy az általa durván megszégyenített papot a püspök még külön megbünteti, 
mert figyelmeztetni, inteni merészelte felettesét. Baziliusz csupán az egyházi 
ünnepség alkalmával veti el a sulykot, ittasan ugyanis, ahelyett, hogy a helyzet-
nek megfelelő  beszédet tartana, csonoplyai tamburásokat akar hívatni. Egyálta-
lán nem a tudatos szándékán múlott a szentségtörés, aminek következmé-
nyeként lefokozták, s így az általa korábban bántalmazott Arzéniusszal került 
egy sorba. Az archimandritát egyszer űen a temperamentumaga fiatalsága sodor-
ta botrányba. Az ő  vétke csupán az volt, hogy szilajságában nem gondolt tettei 
következményeire s igy a megbetegedés lehet őségére sem. Ahogyan ő  erkölcsileg 
egyre inkább süllyed, ugyanilyen mértékben kerül el őtérbe a legelején a lovak 
túlhajszolása miatt aggályoskodónak mutatkozó Arzéniusz. Ő  ugyanis az erkölcsi 
győztese e történetnek, amely — mint Papp Dániel nem egy novellája — a 
szeretetelvűséget állítja az emberi magatartás középpontjába. Arzéniusz ugyanis 
nemcsak hogy megbocsát, hanem ő  hajszoltatja halálra a lovakat sorstársa 
megmentése érdekében. 

A kalugyerek helyzetével kapcsolatosan Juhász Géza fogalmaz árnyaltan: 
„Az életforma és életösztön, papi, kolostori fegyelem és érzelem — leginkább 
szerelem — szembeállítása van az írások középpontjában, s a pajzán történetek 
rendkívül változatos sorozatában mutatja meg, hogy próbálnak segíteni magukon 
ezek a szeren ćsétlen emberek." Marcellusz például nem harciasan szembesze-
gülő, tiltakozó, hanem vívódó, kínosan mérlegel ő  ifjú.  Azért ilyen, mert a papi 
életforma sem ellenszenves számára, ugyanakkor pedig — er ősödő  testi-lelki 
igényei miatt — az egyházi keretek mindinkább szorongatják. Naivan, öntudatla-
nul lázad, amikor demokratikus módon .a választott lány iránti érzelmét a 
hivatáshoz, az isten melletti elkötelezettségéhez viszonyítja. De lelkiismeret-
furdalása is van, mert szerelmi b űnéről Zolára utalva gyón: elkövettük a 
Móuret abbé vétkét." Az egzisztencialistákra emlékeztet ő  módon a választás 
problémája terheli: nem tudom, hogy a nyugalmas Istennek szentelt, nekem 
oly nagyon tetsző  életet válasszam-e, vagy pedig azt a másikat, ahol úgy hallot-
tam, vérrel és izzadással fizetnek meg minden virágot?!" Végül egy váratlan 
fordulattal az ösztöneinek ad igazat s az életet választja. 

Hogy ezzel az író Érosznak a férfiak feletti hatalmát hangsúlyozza ki s 
ugyanakkor nem a boccacciói pajzánkodást, hanem egyszer űen az egészséges 
élettösztönt ültetné vissza jogaiba, az a Papp Dániel-novelláknak egy nagy 
csoportjában kimutatható. Mindenekel őtt azonban a Marcellusz-történet folyta-
tásában. Rózsika, a cfmadó h ősnő  azt gondolja, hogy mivel odaadta magát 
Marcellusznak, a fiú nem fog visszatérni hozzá, s ezért a szüleire hallgatva egy 
gazdag mészároshoz ígérkezik. Az ifjú azonban megjelenik és megszökteti. Mind-
azonáltal háromszor kell megzörgetnie éjfélkor az ablakot, hogy a lány vele 
tartson. Mintha a lány lelkében a tehetetlenség olyan nagy lenne, mint a szere-
lem. Marcellusz ezért ezt gondolja: ',Íme, én eljöttem utána, holott nekem senki 
se kopogott háromszor." A fiatalok Pestre mennek, ahol Marcellusz tanár szeret-
ne lenni. 

A Diózsegi által említett, a maguk ,egyéni módján fellázadó... Nikánorok" 
viszont egyszerűen kijátsszák a monostorbeli tilalmakat. Nem mint egymástól 
elszigetelt egyének, hanem mint egy kis .b űnszövetségnek" a tagjai. Olyan 
bűnszövetségé, amely nem is az, hiszen az archimandrita az isten jutalmát ígéri 
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Nikánornak, amikor az magára vállalja a monostorfőnök bűnét. Megjegyzend ő , 
hogy itt, papokról lévén szó, kivételesen a paráználkodás a téma. 

Nem így azonban a Don Lorenzo sógorasszonyában, ahol az egyházi tilal-
mak egészen rendhagyó módon kerülnek közös nevez őre az egészséges életigé-
nyekkel. Don Lorenzo és a szeret ője (valójában törvénytelen felesége) ugyanis — 
mint állítólagos rokonok — félrevezetik a világot, miközben családi életüket élik. 
A pap individualizmusa sincs távol az egzisztencializmustól, amikor úgy gondolja, 
hogy naz embernek nem a világot kell megváltani, hanem önmagát". Az élet 
azonban kiszámíthatatlan s a pap csak egy öreg katonatiszt segítségével őrizheti 
meg titkát. Ez nem ingathatja meg abbéli meggy őződésében, hogy ',előfordulhat 
az az eset, amidőn az embert nem önmaga váltja meg, hanem mások", — hiszen 
a kivétel erősíti a szabályt. 

(Folytatjuk) 

A Vigadó i41 korában 
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Egy hazatalált klasszikus 

MÁK FERENC 

A SÉRTETT POLGÁR TILTAKOZÁSA 
MÁRAI SÁNDOR METAFIZIKÁJA 

Szerb Antal volt az, aki máig a legtalálóbb, a legpontosabb arcképet rajzolta Márai 
Sándorról. Kabala című  kötete megjelenésekor, 1936-ban írta a Válaszban: ',Nem 
is vesszük észre, hogyan és mikor, micsoda titokzatos keverési eljárással adja 
hozzá Márai a semmiséghez egyszer csak a végelent. Mert Márai metafizikai költ ő  
— kissé röghöz kötött, magyar józanságú irodalmunkban egyike a magyar keve-
seknek, akiknek metafizikai tematikájuk van. Akármilyen trivialitásból indul ki, 
(...) előbb-utóbb a nagy titkokat súrolja: a család és vele a születés, származás 
misztériumát, az egyéniség hegeli paralogizmusát, szerelem és halál összhangza-
tát és a csillagok magányosságát. Ez az igazán nagy benne." E metafizika igazi 
mélységét a történelmi idő  és az egyéni idő  kíméletlen harcából meríti, abból, 
hogy az nobjektiv" nagy idő  lényegét a mindenség változásaiból, az egyéni létezést 
pedig az önmegvalósításban rejl ő  értékőrzés gesztusaiból meríti. A metafizika 
igazi lényege: képessé tenni a szellemet a hagyományos értékrend oly módon 
történő  átmentésére, hogy az erkölcsi töretlenségével törvényteremt ő  hatalma 
maradjon az életnek, hétköznapisága legfelforrósodottabb pillanataiban is. Má-
rai Sándor — mutat rá Szerb Antal — költ őként nnem tagadhatja, hogy a mai élet 
prózaiságában, a nagy korszer űségben is elsősorban a költői dolgok vonzzák, 
tehát azok a dolgok, melyek nem egészen maiak, amik csak úgy véletlenül 
maradtak itt egy régebbi világból, az általános tegnapból, ahová minden költ ő  
vágya száll. (...) Szinte szimbolikus érték ű, (...) hogy ez a legpestibb minden 
pesti író közül magában őrzi Kassát, a másik, a Régi Várost. Így őrzik magukban 
a mindennapi jelenségek a metafizikumot." 

Persze ennek a metafizikumnak — a történelmi és az egyéni id ő  kibékíté-
sének, harmóniába hajló egyensúlyának — a titka az a bizonyos teremtő  emléke-
zés, amely nemcsak minden történelmi mélység ű  létbölcseletnek a forrása, de 
egyben kulcsa is az erkölcsi cselekvés lényegének. A teremt ő  emlékezés mint 
filozófiai fogalom a polgári liberalizmus válságjeleinek jelentkezése pillanatában 
Bergson tanításában jelentkezett, s a magyar irodalomban Babits Mihály volt az, 
aki azonnal fölismerte: benne a hagyományokhoz menekül ő, az erkölcsi önmeg-
valósítás lehetőségeit kereső  szellem lelte meg igazi támaszát. Azzal, hogy az 
emlékezés nbegyűjtheti" az elmúlt korok legszebb, legemberibb értékeit, volta-
képpen önmaga lényegére lel, aminek alapján megteremtheti a maga metafiziká-
ját, istenhitével és emberképével, morálbölcseletével és értékszemléletével, egy-
szóval: teljes világképével együtt. A teremt ő  emlékezés évszázados, évezredes di-
menziókat ad az individuális szellemnek, s ezzel törvényalkotóvá avatja. A meta-
fizika legfőbb parancsa pedig így szól: a szellemnek hit és erkölcs tekintetében 
egyaránt kötelessége a tökéletesség! Önmaga tökéletessége, mellyel újrateremt-
heti a világot — s e tökéletességr ől szolgálatában tesz tanúbizonyságot. 
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A történelmi idő  — amely más metafizikai tartalmak tekintetében ugyan-
csak a teljességre tör — individuum- és személyiségellenességével tiltakozik az 
egyéni szándék ellen, elszennyezi annak forrásait, felkavarja, égre szórja leüle-
pedett szemetét. Már Kant fölismerte, ezzel a történelem a ráció ellen vét, s talán 
Nietzsche bűne, hogy a ráció (és a morális hit) ellenében elszabadult indulatiságot 
törvénybe és tanításba foglalta, aminek nyomán az irracionalizmus filozófiája 
szabadon indulhatott hódító útjára. A ',veszedelmes világnézet" mérhetetlen 
veszélyeinek és hatalmának fölismerésekor a polgári liberalizmus humanizmu-
sának cselekvési lehet őségei egyre határozottabban individualizálódtak, vissza-
szorultak az egyéni metafizika világába, s megteremtették a szellemi ellenállás 
sokáig biztosnak hitt alapjait. A XX. század els ő  évtizedeinek idején, az irracio-
nalizmus irányította tömegindulatokra épített társadalmi ',szokásrend" kiteljese-
désének korában ellenzékbe szorult, a szellemi-erkölcsi tökéletességre esküv ő  
legkiválóbbak ismerték föl, hogy «csak a kultúra mentheti meg a szellemet, s csak 
a szellem a kultúrát". Ez a kor, a polgári liberalizmus vereségének pillanata hozta 
meg az ókeresztényi-platóni tanítás Szent Ágoston-i reneszánszát, amely Istent ől 
eredő  kegyelmi állapotnak tekinti a szellemi-erkölcsi tökéletességet. Jól tudta ezt 
Márai Sándor is, amikor leírta: ',a műveltséghez bátorság kell; igen, az igazi 
műveltséghez hősiesség kell. A műveltség a béke hősiessége." Ugyanakkor a 
Sértődöttek című  regényében a műveltség pontos megfogalmazását acMa: ..A 
műveltség: hogy valaki a lelkében hordozza mindannak öntudatát, amit a keresz-
tény világot megelőző  évezredekben a görögök és a latinok, s amit a keresztény 
világ két évezredében az occidentális világ emberei alkottak, gondoltak, amire 
vágytak, amiben hittek — mindez sűrítve, néha ködösen, mint az élet értelme él 
lelkében. Ez a műveltség." S e műveltség ',megalkotása" csak a teremt ő  emlékezés 
révén lehetséges. 

Márai Sándor kultúra-élményéb ől fakadó műveltségeszménye minden ele-
mében Európához kötődik, pontosabban a XIX. század végén virágzó polgári 
liberalizmus Európájához, amikor annak kultúrája és m űveltsége a legpompá-
sabb színeiben bomlott ki. Ez az Európa még hitt az emberi méltóságban, s tudta 
— ahogyan azt Kosztolányi is megfogalmazta —: az ember ',egyedüli példány", 
egyedüliségében minden szépség és méltóság, minden erkölcsi és hitbéli nagyság 
letéteményese, egyedüli örököse. Márai Sándor még tanúja volt ennek az Euró-
pának, családi hagyományai révén pedig birtokosa a polgári örökségnek. Mi sem . 
természetesebb, hogy az elképzelhet ő  legsúlyosabb tragédiaként élte meg a 
hanyatlás korát, úgy, hogy közben mindvégig rendületlenül hitt egy újbóli fölvi-
rágzásban. A kassai polgárok című  drámájában hitet tesz a méltóság és a polgári 
teljességigény elpusztíthatatlansága mellett. S csak a kétségbeesés mélypontján, 
a második világháború legvéresebb pillanataiban veti papírra: ,,»Polgári író va-
gyok:« Ez igaz. Polgári családból születtem, polgári m űveltségben nevelkedtem. 
De az európai polgárság nagyon sokat adott az emberiségnek. Ha pusztul ez a 
réteg, pusztuljak vele." 

Ettől az egy pillanattól eltekintve kétségbeesése sohasem mélyül finitiz-
mussá. Igaz, megsértette őt a történelmi idő, de sértett polgárként különállásában 
a leghatározottabban az erkölcsi-szellemi tökéletességre esküszik. Spenglerrel és 
Ortegával együtt élte meg az európai kultúra válságának els ő  jeleit, az eltömege-
sedéssel együtt járó elsilányosodást, az amerikanizálódást, az élvezetközpontú 
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életvitel «olcsóságát", a kultúra Heliparosodását". Úgy érzi, ebben az «átren-
deződés"-ben eltűnt a becsület fogalma, s helyébe a célszer űség lépett, s ezzel 
kezdetét vette egy folyamat, mely a nyugati kultúra egykori tekintélyének elve-
szítéséhez vezethet. Mi több, az új barbárság az erkölcsi törvények megsemmisí-
tésére tör. Európa s az európai kultúra hanyatlása őt a Római Birodalom bukására 
emlékezteti. 

A külvilág általános érvényű  összeomlásakor az író, a m űvész a bels ő, 
egyelőre sérthetetlen tájak felé fordul; tudja, ha a világ elveszítette azokat az 
emberi tartalmakat, amelyek ideáljait adták, az írástudók feladata, hogy a lét 
reménytelenségével szemben biztos régiókba, a m űvészetek világába mentsék 
ezeket az ideálokat. S amikor már a mindennapokban többé nem lehet megélni 
ezeket a tökéletességhez elvezet ő  ideálokat, akkor jut szerep a metafizikának, 
amely egyszerre ',teremt ő  emlékezet" és törvényalkotó létbölcselet is. 

Márai Sándor katasztrófa-élménye egészen sajátos: a kultúra hanyatlásá-
nak veszélyét előszőr az eltömegesedéssel járó antiintellektualizmus terjedésében 
fedezi fel, félelme azonban a fasizmus jelentkezése és térhódítása során egyre n ő. 
Rónay László Márai Sándorról írt monográfiájában nyomon követi az író szoron-
gásainak elmélyülését. Márai már a húszas évek végén keletkezett publicisztikai 
írásaiban rámutat: Európa a századforduló és a XX. század els ő  évtizedéhez képest 
egészen megváltozott. Megváltozott értékszemlélete, átalakult az erkölcsr ől kia-
lakult fogalmak rendszere is. Jól látja, az «amerikai stílus" térhódítása nyomán 
«az európai ember lelke elveszítette rugalmasságát, azt a készségét, hogy érzel-
meket fogadjon be, cselekedeteink reflexekké lettek, elgépiesedtek". Ekkor keríti 
az írót hatalmába az a félelemmel teli érzés — amelyt ől azután szabadulni immár 
sohasem tud —, hogy az életünket a vak végzet cinikus kegyetlenséggel irányít-
ja. világ él és nő  és óriási kerekei zúgva és feltartóztathatatlanul nyomulnak 
előre akkor is, ha nem tetszik neked" — írja egyik párizsi tudósításában 1927-ben. 

A kor válságát tehát Márai polgárként élte át: féltette a polgári világ 
értékrendjét, a művészetekkel, a tudománnyal, a kultúra egészével egyetemben, 
s ha töredezettséggel, csonkasággal, tékozlással találkozott, polgári mivoltában, 
emberi méltóságában érezte magát sértettnek. Sértettsége a hanyatlással, a 
pusztulással arányosan n ő. S hogy korántsem csak a talán soha nem létezett 
(többnyire csak ideálként számon tartott) Rend felbomlása, átalakulása bántotta, 
hanem a Rend mögötti hétköznapi meghitt emberi tartalmak megsz űnésének 
veszélye sodorta a kétségbeesésbe, azt ugyancsak korabeli publicisztikája bizo-
nyítja. Angol óra című  írásában így fogalmaz: ,...szeretem ezt a zagyva, kontinen-
tális pánikot, ezt az állandósított életveszélyt, ezt a zsúfolt, izgatott, eszeveszett 
Európát, rögeszméivel, piszkos vonataival, tiszta elméivel, megbízhatatlanságá-
val, rossz pézével, üres zsebével és cinkostársi meghittségével együtt." Mindent 
átfogó jelentősége van a tiszta elmébe, a szeplőtlen szellembe vetett hitének — 
polgári létének legfontosabb meghatározója ez. Ekkoriban ugyan a tavaszról írja, 
de megfogalmazásának általános jelentése — és jelent ősége — van: «Csak világos-
ságban lehet élni..." Ekkor ismeri fel végérvényesen: a szellem emberének 
küldetése van, s e küldetés lényege az európai kultúra — ami egyenl ő  a polgári 
életforma legtisztább tartalmaival — lehet ő  legteljesebb mértékű  megőrzése. 
Márai Sándor ekkor még úgy hiszi, a nyugati kultúra értékei — még ha e kultúra 
történetének legsúlyosabb válságát éli is — megmenthet ők, ha a szellem megleli 
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sok évszázados örökségének kontinuitását, s önmegvalósító folyamataiban a 
mindennapi élet tartozékává avatja ezeket az értékeket. 

A fasizmus győzelmének pillanatában azonban megmaradt reményei is 
szertefoszlanak, belátja, hogy a nácizmus diadala a polgári liberalizmus végzetes 
vereséget jelenti. Berlinben tanúja volt Hitler diadalittas bemutatkozásának. 
Páholyból című  tudósításában ismét csak megdöbbent ő  tisztánlátásról tesz bi-
zonyságot: a középkor sötétségében a hit világossága mutatta a szellem számára 
az utat, az újkor sötétjét a gy űlölet és az elvakult indulat teremtette, s nem látszik 
a kivezető  ösvény. ,,A düh, az őszinte szívb ől fakadó utálat, mellyel a diadalmas 
mozgalom elsőnek a szellemet seprözte ki, nagyon jellemz ő. Higgyük el, a 
náciknak legalább úgy fájt, hogy létezik egy Nobel-díjas Thomas Mann München-
ben, mint hogy létezik egy Liebknecht-láz Berlinben. A náciknak a Frankfurter 
Zeitung legalább úgy fájt, mint a Rote Fahne, Sztravinszkij zenéje, Gide prózája, 
Lewis társadalomkritikája jobban dühíti őket, mint Weygand marsall haditervei 
vagy a lengyel korridor... Minden fáj és minden sért, ami szellem." S ha a 
történelem lehetővé teszi, hogy a szellem ellen újkori keresztes háborút hirdes-
senek, akkor a kultúrát halálos veszély fenyegeti. A sértett polgár mindenre 
elszánt határozottságával kiáltja világgá: a legtisztább erkölcsi parancs szellemé-
ben szükség van a cselekvésre, mert csak a kultúra és a szellem újbóli egymásra 
találása mentheti meg az emberarcú világot. 

Márai Sándor írásaiban ett ől kezdve határozott formát ölt a tiltakozás. Til-
takozik a gátlástalan ösztönélet, a nyers indulatiság megnyilvánulásai ellen, tilta-
kozik mindennemű  gyűlölet s mindennemű  megkülönböztetés ellen. it...soha 
még civilizáció olyan civilizált formák közt nem pusztult el, mint a miénk fog, 
mihelyt erre valami civilizált alkalom nyílik." S hogy milyen mély a megrendült-
sége, hogy milyen mély a kétségbeesése, azt 1933. április 16-án keletkezett 
Sértődött vers című  költeménye . is bizonyítja, amelyben még Istennel is szembe-
száll: 

Nem jó látni, se hallani 
Elromlott nálam valami 

Leköpve állok sárosan 
Megsértetten halálosan 

Fejembe töviskoszorú 
Arcom g őgös és szomorú 

Nézz a szemembe, istenem: 
Miért csináltad ezt velem? 

Ki nem is akart egyebet 
Jó szót s egy falat kenyeret 

Jobbat nem akart senkisem -- 
.. Ugy-e, emlékszel, istenem? 
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Ettől a pillanattól kezdve Márai Sándor minden egyes m űvében a szellemi 
ellenállás programjának megfogalmazását kísérli meg. Ekkor bontakozik ki 
metafizikája is a maga páratlan szépségében, egydülálló tisztaságában. Regényei, 
novellái, esszéi és tárcái az ember szellemi, erkölcsi és hitbéli önmegvalósításának 
kísérletei — a mögöttük rejl ő  szándékban pedig a kultúra örököseként számon 
tartott európai polgár apoteózisa húzódik meg. A polgáré, aki rendületlenül hiszi, 
kell, hogy legyen életének olyan minősége, elérhet ő  és megvalósítható erkölcsi 
tisztasága, ami a szellemi elhivatottság meggy őző  erejével társulva megmenti a 
kultúrát a végső  pusztulástól. A világháború idején ezzel a hittel fordul maga is 
Istenhez, akivel egyébként mindig perben áll: ',Istenem, adj er őt, hogy hűséges 
legyek ahhoz az értelemnél is mélyebb világossághoz, mely lelkemben pislákol, s 
megmutatja, mit kell tennem, írnom, gondolnom! Csak azt kérem még... Csak 
ezt? De hiszen ez a legtöbb." 

A liberális polgár a minden emberi tartalmát megcsúfoló történelmi id ővel 
szemben meghirdeti a maga szellemi szabadságharcát, visszavonul a lélek bels ő  
tájaira, s hagyományőrző  gesztusai révén megleli a m űvészetek örök és sérthetet-
len tisztaságának vigasztaló hatalmát. A művészetekét, ahol a világ bénultságával 
szemben még a maga valódi teljességében élhet ő  meg a szabadság. Zendülők című  
regényének hőse, Tibor ',érezte, hogy a banda játékai mögött van valami értelem, 
egy világ dereng, melyre ő  is emlékezett, mely üde volt és igazságos, és elmond-
hatatlanul izgalmas, a banda ennek a világnak a szilánkjaiból szeretne építeni 
valamit, az ég alá kisebb üvegburát, mely alatt el tudnak rejt őzködni, s az üvegen 
át keserves grimasszal bámulni a másik világra". Ugyanaz a felszabadult, csoda-
váró áhítat ez, mint amit Szerb Antal Utas és holdvilág című  regényének gye-
rekhősei az Ulpius-házban élnek át. Márai kamasz h ősei is megteremtik a maguk 
történelmen kívüli világát, ',ahol az életet végre el lehetett kezdeni. Ez az élet nem 
hasonlított semmire, amit ismertek. Nem hasonlított az apák életére, amib ől 
amúgy sem kértek. Mindazt, ami életükben homályos volt és elintézetlen, itt meg 
lehetett beszélni. Az a fegyelem, amely gyermekkorukat befonta, ide nem kúsz-
hatott utánuk csápjaival". 

Ezt az elszigeteltséget, ezt a különállást éli meg Márai Sándor valamennyi 
későbbi regényének polgár h őse, a Sziget tudósától A gyertyák csonkig égnek 
visszavonult tábornokáig, miközben a sértettség egyre mélyül bennük, egyre 
határozottabbá, egyre elszántabbá teszi őket. Bárhogyan, bármilyen eszközökkel 
küzdjenek is az új barbárság ellen, a maguk lényegi valóságát vagy a m űvészetben, 
vagy a rendíthetetlen erkölcsiségben, a tiszta feladatvállalásban élik meg. Hábo-
rús naplójában maga az író is úgy látja: ',Egészen bizonyos, hogy nem a világhá-
borúról van szó, s nem a mesterséges békér ől, hanem Bachról, Mozartról, 
Beethovenről, Michelangelóról, Geothéről és Shakespeare-r ől. Minden más csak 
közjáték, borzalmában is unalmas és közömbös." Vagyis Márai világosan látta, 
bármi is történjen a világban, végs ő  kicsengésében az emberi műveltségről van 
szó. Az emberi műveltségről, melyhez olykor a történelemmel szemben történe-
lemnyi méretű  bátorságra van szükség. 

Rónay László idézett monográfiájában rámutat: ,,Márai szerint ugyanis csak 
a szellemi elit építheti fel az új Európát, csak az elithez tartozóknak vannak olyan 
szintetikus hagyományaik, amelyekre e virtuális Európának alighanem sz űksége 
lesz. Egyéb hagyományokat, más er őforrásokat nem ismer..." Ennek szellemé-
ben a rendíthetetlen kötelességtudat, a megingathatatlan szerepvállalás regényét 
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írta meg Sértődöttek című  művében. Hősei, a Garrén család tagjai polgári hagyo-
mányaik által megszabott keretek között úgy élnek, ahogyan azt a regény írója a 
Négy évszakban megfogalmazta: ,,Elhallgatni, félreállni, nem egyezni bele.. . 
Hallgatni. Megdögleni. Csak nem beleegyezni." 

Nem egyezni bele! — ez Márai Sándor metafizikájának lényege. Mert csak a 
meg nem alkuvó lélek bátorsága őrizheti meg a kultúrában meglelt szellemi 
szabadságot. A függetlenség szennyes id őkben a tisztaság érintetlenségét bizto-
sítja. A polgár történelmi feladata, hogy őrizze ezt a tisztaságot. Megrendültsége 
végzetessé válik, amikor felismeri, hogy a polgári rend katasztrófája összeforrt a 
nemzet katasztrófájával, s hogy a polgárságot is felel ősség terheli a történtekért. 
1944-es naplójában a magyarság tragédiájáról szólva fogalmazta meg: ',Arról van 
szó, hogy huszonöt éven át egy társadalom megtagadta a m űveltséget. A többi 
csak következmény. Az igazság, hogy mind szenvedtünk ez id őben; de mindany-
nyian bűnösök is vagyunk." E napló lapjain veti fel el őször a menekülés gondo-
latát is: ',elmenni innen, mihelyst lehet — írja mélységes fájdalommal. — Ha élek 
még, ha lesz erőm és módom, elmenni innen. Magyarul írni, odakünn is, a 
magyarság neveléséért dolgozni. De elmenni innen. Nem titkolom: megsértet-
tek". 

A magyar történelem legförtelmesebb fejezetének tartja mindazt, amit 
kénytelen átélni, úgy érzi, a legsötétebb emberi indulat kényszeríti a gyalázat 
elviselésére. ',Az ország elmerült a b űnben. Hírét, becsületét nemzedékek sem 
tudják visszaszerezni. S még csak azt sem mondhatjuk, hogy mindezt végs ő, 
idegen kényszer alatt cselekedtük; a kényszer itt volt, de készségesen és spontán 
hozzájárult az ország népe ahhoz, hogy a gyalázatból történelmi felel ősség le-
gyen." 

Ez az a pillanat, amikor a történelmi id ő  végzetesen beszennyezte az immár 
csak ',egyéni idő"-vel mért polgári élet hagyományos moralitásból merített tiszta-
ságát. Maga a polgár azzal a tudattal vonult vissza a metafizika törékeny világába, 
hogy a klasszikus erkölcsiség a társadalmi, közösségi élettel szemben magán-
üggyé vált. Az utókor pedig kénytelen volt felismerni: a kiközösftettség emberi 
méltóságunk immár jóvátehetetlen vereségét jelenti. Márai Sándor volt az az író, 
aki a irracionalizmus által felszabadított ösztönélet nihiljével szemben a szellem 
fegyelmébe öltözve talán a legkövetkezetesebben vállalta a polgár disszidens 
létformáját. Egyike volt Európában azoknak, akik esetében a kultúra méltósága 
hatalmas méretű  tiltakozássá n őtt. 

A kihasználatlan nyári színpad 
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SZEKÉR ENDRE 

SZINDBÁD HAZAMEGY 
MÁRAI ÉS KRÚDY 

'Már csak a szenteket: 
Krúdy Bartok Márai Németh László." 

(Simonyi Imre: Vallomás az utolsó szó jogán) 

Szindbád hazamegy címmel különösen lírai regényt tett közzé Márai Sándor 
1940-ben. Krúdy Szindbádját át- meg átszőtte írói magatartásának jellemz ő  
vonásaival: így a főhős Krúdyhoz is és Máraihoz is hasonlít egyszerre. De már 
1940 előtt is többször hivatkozik m űveiben Krúdyra. 1925 decemberében Parizs-
ban olvassa Krúdyt, és az idegen nyelvi környzetben olvasott m ű  értékeit még 
határozottabban észreveszi. A régi Magyarország fogadóit, kalandos férfiait és 
gáláns asszonyait, életük felejthetetlen hangulatait örökítette meg. Párizsban 
még jobban érzi Krúdy mondatainak varázsát. Meghatottan köszöni meg a maga 
nemzedékének nevében Krúdy magyarságát, m űveinek nyelvi erejét. Kés őbb A 
négy évszak című  kötetének prózakölteményeiben többször felvillan Krúdy alak-
ja. Egy helyütt azt fejtegeti, hogy »mint szám űzött angol úr", oldalt hajtott fejjel 
jelent meg szerkeszt őségekben, kéveházakban. M űvei a »legnemesebb anyagból" 
készültek. Márai egy emléket idéz fel róla, amikor a London Szálloda kávéházá-
ban órákig ültek egymás mellett szótlanul, és a klozettes asszonytól kért köröm-
ollóval nyesegette kézel őjének feslett rojtjait. M űveit pedig valamilyen ,,varázsos 
ködfátyolon kereszül", keleties-titokzatos hangulatok révén idézi fel. E kötet 
másik Írásában pedig Márai Török Gyuláról Ír, akinek emberi és Írói magatartását 
később Krúdyéval veti össze. Aztán Mérleg címmel összegzi élétet egy 'elképzelt 
utolsó pillanatban", és a »tartozik" és a »követel" rovatot hirtelen kitölti. Örömmel 
összegzi azt, hogy idejében született, hiszen még frissiben olvashatta Rilke, 
Krúdy és Proust műveit. A tetszhalott című  írásában pedig az öreged ő  kapcsán 
egy hasonlatban idézi Krúdyt: »s egészen olyan volt, mint Krúdy utolsó elbeszé-
lései egyikében a hős, — igazában már csak a hasa és a lóverseny éredekelte, de 
zsebeiben még mindig n ői leveleket és versesfüzeteket cipelt kissé gyanús köz-
gazdasági útjára, — beleszeretett egy n őbe és megadta magát." 

Krúdy Gyula a ködös félmúltban, a valóság és az álom elmosódó hangula-
taiban, varázsos emlékek közt kutatva idézi fel önarcképszer ű  alakjait: Szindbá-
dot,Rezeda Kézmért. Mint Proust, ő  is .megtalálta az időt", az emlékek varázsát. 
A Szindbád ifijúsága című  kötete elé írt vallomásban Krúdy igazi lirikusként szól 
a felvidéki kisvárosokról, őszi hangulatokról, a szep női lábakról stb. Márai 
Sándor pedig nem sokkal Krúdy halála után úgy szeretné felidézni az él ő  Krúdyt, 
hogy maga is belebújik a ,,Szindbád"-öltözékbe, félig-meddig azonosul vele: 
Krúdy-világot teremt Márai módra. A maganyos, öreg Krúdy utolsó napját követi 
az írotárs Márai, és ebben a képzeletbeli napban, a prousti emlékek nyomán, 
vissza-visszakanyarodva az id őben helyzetek, alakok, hangulatok kavargásával 
különös kettős úton halad. Krúdyt követi, s közben a maga Márai-féle világát is 
építi. Márai a Babits-emlékkönyvben is a »lélékr ől" vall, hisz a minden 
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támadása erőtlen az emberi szellemmel szemben." A Vasárnapi krónikában is az 
európai lélekről, eszméről vall. Gyergyai Albert Márairól írva Kosztolányi közel-
ségét veszi észre, t űzijátékszerű  rögtönzéseit figyeli, aki Krúdy-lázban égve tágra-
nyitotta ablakunk a nagy világra. Márai Krúdy Szindbádjában kifejti kettőjük 
véleményét, összefonja Írói magatartásuk lényegét. 

Ég és föld címen jelentette meg Márai Sándor prózakölteményeit kés őbb, 
1944-ben. Azt hiszem azonban, hogy ez a cím, az ég és föld között élés, ez 
egyszerre isteni és nagyon emberi — ott rejt őzik a Szindbád-regényben. Márai 
Szindbádja közelebb áll néhány vonásával hozzá, mint Krúdyhoz. Így vall: Szind-
bádnak nem volt semmiféle politikai véleménye — rangján és méltóságán 
alulvalónak érezte az ilyesmit —, de nem szerette, ha bármikor is egy kalap alá 
veszik a kormánypártiakkal. Mint író és úriember, az ellenzékkel tartott, nem 
annyira megggőződésből, mint inkább jóízlésből, híven családja hagyományai-
hoz. A Szindbád hazamegy című  Márai-regényben vissza-visszatér a h ős ,,úriem-
ber"-volta, korszerűtlensége: ',úrnak és írónak született egy világban, amelynek 
nem volt szüksége igazi urakra, sem igazi írókra, mert a kett ő, Szindbád szerint, 
egy és ugyanaz." Úri-írói magatartását jellemezve mindig utal arra, hogy',megve-
tette a politikát", csak a legnemesebb érzésekre és a legf őbb igazságokra kell 
nevelni az olvasókat. Szindbádként olykor eltéved az életben, hazátlannak érzi 
magát, menekül mindig valahonnan. Márai-Szindbád az egyik jelenetben tanít-
ványának, Várdalinak magyarázza el az író magatartásának jellegzetességét: 'Az 
iró szag után megy, mint a róka. Ha tudnák az emberek, amit mi tudunk, serétet 
küldenének minden igazi író b őre ala." Másutt a regényben pedig az író vidéki és 
városi vonásairól szól. Jobban érezte magát a hajdani író a maga udvarházában 
vagy kis vidéki házában. A nagyvárosi bérház mindig valamiféle ,,szám űzetés" és 
',Tomi" az író számára. A vidéki környezet nagyrabecsülése — többek között — 
Márai véleménye. A négy évszak egyik írásában lenézi a' f ővárosi" fölényességet, 
hisz ők nem is sejtik, hogy vidéken, Kassán háromszáz évvel ezel őtt szalonban 
irodalomról beszélgettek. 

Különösen látomásos Szindbád útja a valóságos bérkocsin, a pesti szer-
kesztőségekben és kávéházakban, a g őzfürdő  párás környezetében és emlékek 
felidéződésének pillanataiban. Márai könyve világosan kifejezi ezt a kett ősséget: 
Szindbád valóságos utazásakor elénk villannak közeli és távoli, él ő  és holt írók. 
Krúdy és Márai együtt látják és idézik fel azt a „másik Magyarországot", azt a 
szellemi értelemben vett ',hazát", melyet az írók alkottak meg. ',E képeket élesen 
és csalhatatlanul látta" — jegyzi meg Márai. Másutt ,ilátomásokról", ,ünnepi 
pillanatokról" beszél. Vagy így fogalmaz: ,csukott szemei mögött derengeni 
kezdett a látomás s képeket látott, mint az alvajárók." Ezekben a látomásokban 
megjelenik el őttünk a Hamletet fordító Arany János, a Berzsenyi felett gyászbe-
szédét mondó Kölcsey Ferenc, a magyar vidékr ől mindent tudó Tömörkény 
István. ,,Ködalakoknak", ,,árnyalakoknak" nevezi őket. 

A kortárs írók, Krúdy és Márai kortársai úgy jelennek meg el őttünk, hogy 
,,Szindbád elhalad mellettük" a kávéházban, felidézi mindkett őjük ifjúságát. Itt 
ült minden reggel Somlyó Zoltán, a bordó mellényes elátkozott költ ő, amott ült 
és írt zöld tintával Kosztolányi. Odébb meg Karinthy Frigyes jegyezgette az Új 
Enciklopédia címszavait, Tóth Árpád meg patikamérlegen mérte a jelz ők karát-
ját. Kavargó képeiben megjelenik Szini Gyula, Kiss József, Lovik Károly, Péterfy 
Jenő. És Szindbád-Márai gondolataiban felmerül a kérdés: ',Hol van már Osvát?" 
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Az ''aranyfüstös szellemi zsibvásár fölött" úgy ült, mint egy ókori pap. Kés őbb 
teszi hozzá az irodalmi főpincér ehhez: ',Tulajdonképpen akkor ért véget az 
irodalom, Szindbád úr, mikor meghalt Osvát ..." Érdekes megfigyelnünk azt, 
hogy az újabb írónemzedékb ől Márai kiemeli József Attilát — Arthur szavai révén. 
És Szindbádot egy helyütt Don Quijotéhez hasonlítja, aki legszívesebben lándzsá-
val rohant a szélmalomnak, és minden ok nélkül ',falba" verte a fejét. Márai nem 
sokkal a Szindbád-kötet után, 1944-ben az Ég és föld soraiban vall az írói 
magatartásról, ars poeticájáról: ',Nincs más fegyverem és hatalmam az id ővel, a 
világgal szemben, csak az írás. Országokat szabdalnak szét és fércelnek össze, 
nemzedékeket fognak rabszolgamunkára a koreszme piramisainak építéséhez, 
meggyalázzák a megegyezéseket, felrobbantják a hidakat, melyek embert ől em-
berhez vezettek ..." Vagy a Szindbád-kötetben újra meg újra arra figyelmeztet, 
hogy az író a lelkére és a szellemére vigyázzon .. . 

Sőtér István Márai Sándor Krúdy-könyvének rövid eseménysorát idézi. 
Szindbád elindul otthonából, megáll a kávéházak asztalainál, felkeresi a szer-
kesztőségeket, mesét hallgat a gőzfürdőben, és hazamenve elbúcsúzik ettől a 
világtól. Krúdyt követve felidéz ődik Óbuda, a London Szálloda söntése, a Pólai 
cápához címzett szálloda, a H űvösvölgy stb. Szívesen jut el Bécsbe, a Magyar 
Királyhoz címzett fogadóba. De a Lánchidat Márai is többször emlegeti, hiszen 
erre járt a Mikó utcából Pestre menve. És az ',emlékek mélyvizében elsüllyedt 
földszintes sárga ház" félig-meddig őt is hazavezeti. Megáll, és a 'kassai havasok 
leheletének illatát" érzi Márai, a kassai polgár. A regény színhelyeit figyelve 
leggyakoribb a Krúdy világát idéz ő  kocsma, fogadó, pince. (,,Néha kocsmákban 
is hallotta, éjfél után, mikor a söntésben hideg már a füst, mint a csalódott 
lélekben az indulatok, s a bolthajtásos termekben úgy szállong a pörköltök és a 
csapolt ser keserű  szaga, mintha nem is lenne orvosság a macskajajra, mely az 
élet dorbézolását követi" állapította meg Márai.) Krúdy Gyula Alvinczije Márai 
könyvében talán Felvéghy úr lett, és a belvárosi virágkeresked ő  cég tulajdonosát, 
Rózsát, Szindbádként keresi máshol Márai. A kellékek, a tárgyak is azonosak: itt 
egy everlasting cipő, amott egy passziánsz-kártya. H őseink töltött káposztáról, 
hallevesről, pörköltről, arácskörnyéki olasz rizlingr ől, rozspálinkáról stb. beszél-
nek. A cselekvés: az ivás, a párbajozás, a kártyázás, a szerelmeskedés mellett 
mindig az írás. Gyakran emlékeznek, olykor magányosan hallgatnak, máskor 
',sértődötten" — mint Márai — visszahúzódnak, és — nem ritkán — a halálra 
készülnek. Ebben a szindbádi világban jelképessé válik a ',vörös postakocsi". 
Márai hozzáteszi a e‚nagyúri has" jelképét, mely a tekintélyt jelentette. 

Krúdy-Márai Szindbádjában középponti fontosságú: az idő. Amikor a re-
gény cselekménye játszódik, akkor Szindbád ötvenöt éves, mint a valóságban, 
1933-ban, a halálakor. De azonnal a Szindbád-könyv első  oldalán már kétszer 
vált idősíkot: egy húsz és egy huszonöt év el őtti eseményre utalva. Krúdy és Márai 
teljesen egyetért a Szindbád-figura emlékezés-világával, a múlt és jelen összevá-
gásával, 'gaz élet álom" elmosódott pillanataival. Szindbád utolsó útjának jelen 
idejével szemben mindig ott van a tegnap, a tegnapel őtt, a már régebbi múlt. Ezek 
az emlékek szembeszegülnek a mával, együttjelentkeznek, egyszerre villan elénk 
a fiatalkori szerelem és az öregkori álmodozás. Szindbád — Krúdyval együtt — 
felidézi az 'elvesztett ifjúságot", az ',emlékezés álomfogatát", Ferenc József béke-
idejét. De még távolabbra is tekint: visszagondol a g őzfürdőben a török 
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időkre, Musztafa Szolimán pasa alakjára. Utal az ',elmerült múlt Atlantiszára", 
az idő  mélységeire. A múlt emlékeivel vitatkozó jelen a ',most", a ,,ma", a ,,még 
egyszer" szavakkal kezd ődő  mondatokban is megfigyelhető. 

Krúdy mélabús gordonkahangjáról, csupa-zene mondatszerkesztésér ől és 
Márai képzettársításos stílusáról sokat írnak. Most valami különös módon felfo-
kozódott: Krúdy nyomán indult el Márai, és e Szindbád-könyv valamiféleképpen 
ötvözi mindkettejük stílusát. Rónay László Márairól Írt könyvében a Szindbád-
könyv kapcsán elemzi az író Krúdyt idéz ő  zeneiségét, önmagát is er őteljesen 
éreztető  ismétléseit, választékosságát, sejtelmességét stb. (,,Elhozta az otthon 
illatát, melyet Szindbád kölyök korában elveszített már, s aztán a vizsla szimatá-
val, neszelve is riadozva keresett mindenfelé a világban. Elhozta a vidéki szobák 
naftalin- és almaszagát, amely ...") 

Sőtér István Krúdy kap ćsán veti fel egyszer, hogy ',ha két szín, két metafora 
közül kell válastania, felhasználja mindkett őt, sőt harmadikat keres melléjük." 
Azt hiszem, ez a megállapítás Máraira is illik: mondatait nehezen zárja be, újra 
és újrakezdi egy-egy mellékmondattal. A hasonlat továbbviszi a gondolatot és a 
mondatot, esetleg távolabbi dolgot, régebbi eseményt, múltbeli emléket villant 
fel vele. Gyakori az irodalmi vonatkozású hasonlat, például: ,,Tömörkény írásai-
ban olyan kékesszürke köd és okos szomorúság terjengett, mint Csehov novel-
láiban." Szeret különböz ő  érzékletekről írni (,,kora őszi éjszakák mustízű  
nyugtalansága".) A múltat és a jelent szívesen veti össze szélesen hömpölyg ő  
ellentétes mondataival, a .,de" köt őszó kiemelésével. A bizonytalanság érzését 
gyakori ,,vagy"-nvagy"-okkal és a „talán"-nal kezd ődő  mondatokkal érzékelteti. 
(..Talán még az elefántcsont-füzér is ott lapult a kéziszatyrában ...") 

A regény befejezése a hajós hazaindulását, Szindbád-Krúdy életének lezá-
rását, elmúló életének emlékeit, utazásainak befejezését: halálát érzékelteti. (,,A 
gyertya csonkig égett s utolsó lobbanásával megvilágította Szindbád arcát. Most 
bölcs volt a csukottszerű  arc, közömbös és szigorú. Csak Keleten tudnak ilyen 
közömbösen és méltóságteljesen nézni az urak, mikor vége van valaminek.") A 
Szindbád-történettel rokon Márai egy korábbi prózakölteménye, a Haza menni 
című, melyben arról vall, hogy mindent el kell dobni, s ha hívnak, el kell menni. 
Messzi útra indult, elhagyta Magyarországot, megküzdött az emigránssorssal. De 
Krúdyt sem itt, sem ott nem felejtette el. 1942-ben azt írja: ,,Krúdy magányos 
minden párt között, mint Dante, aki a toscanini ghibellinek között elhatározta: 
Maradj te párt magadnak." Másutt a külön írói világot teremt ő  Krúdy nagyságáról 
vall a házáról írva. 

MáraiNaplójának 1943-1944-es kötetében neveket keres, Bartókét, Rippl-
Rónaiét, Szinyei-Merséét és Krúdyét, mint a kártyás, ki mindent elveszített. 
Aztán arról szól, hogy a Szindbád ifjúsága, Krúdy könyve a világirodalom egyik 
legtisztább remekműve. A zsidóüldözés idején pedig már biztosan szerzett volna 
igazolványt, ha élne, mondta a fia. A Napló 1945-1957-es kötetében Márai 
beszámol arról, hogy éjjel Krúdy N. N. jét olvassa: ,,Csillagpor ragyog minden 
során." Később kép- és gondolatasszociációiról ír. Máshol a „Vörös postakocsit" 
idézi, mély szomorúságát érzi. Kés őbb biztosan fordul a Nyugat-nemzedék négy 
nagy alakjához: Babitshoz, Móriczhoz, Kosztolányihoz és Krúdyhoz. S nem felejti 
ki Márai a Halotti beszéd című  nagy verséb ől sem Krúdyt. 
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RÓNAY LÁSZLÓ 

MÁRAI SÁNDOR BEFOGADÁSÁNAK ÚJ FEJEZETEI 

ÁLARCOS ÖNVALLOMÁS 
Márai Sándor: Napló 1943-1944 

E kötettel kezdődik Márai Sándor legendás naplóinak sora. Műfajválasztására 
alighanem elhatározó befolyást tettek az általa jól ismert francia naplóírók; az 
Illyés Gyula által is nagyra értékelt Jules Renard-ról hatalmas tanulmányt Írt a 
Nyugatban. Ebben az írásában azt fejtegeti, hogy az irodalomnak «láthatatlan", 
«titkos" élete is van, túl a műveken és a róluk írt bírálatokon, s kései korok 
számára elsősorban azok az alkotások az igazán izgalmasak és mérvadók, ame-
lyek a rejtett világba engednek bepillantást. Mintha a történelem is igazolta volna 
e vélekedést: 1943-ban, de kivált 1944-ben valóban csak a «mélyben" lehetett igazi 
irodalmat művelni, a napló egyben társa is volt, menekülésének hiteles tanúja, 
bizalmasa, amelybe rejtett — persze azért a nyilvánosságnak szánt — gondolatait 
is feljegyezhette, ahol elmondhatta, milyen tervek foglalkoztatják, ha mégis lesz 
túlélés. A művésznek nincs más gondja, csak a m űvészete — mondja Jules Renard, 
s a naplóíró Máraiban talán ez a gondolat visszhangzott leginkább, az ilyen intim 
feljegyzésekben — mondja — az író «nem arról ad hírt, ami vele és körülötte 
történt, hanem azt rögzíti, hogyan történt meg a világ benne! Ez a másik, a 
személyes világtörténelem". 

A Napló volt az a hajó — hogy egy jellemz ő  metaforáját idézzük —, melynek 
árbocához kötve magát az utolsó pillanatig vívhatta a nagy ütközetet: «mely 
életem első  nagy válsága, a hitetlenségnek, a munkámba vetett hitnek válsága. 
Csak nem engedni a kísértésnak, egy pillanatra sem. Inkább ott dögölni meg, két 
rossz, süket mondat között". 

Rendkívül gazdag, sok jelentésárnyalatú mű  Márai Naplója. Miután legtöbb 
regényében voltaképp egy sajátos történetfilozófiai képet igyekezett kifejezni, 
természetesnek érezzük, hogy itt is dönt ő  szerepük van az ilyen jellegű  megjegy-
zéseknek. Alapvető  ezekben a nehéz években is magyarságtudata, az a megszen-
vedett, de büszke érzés, hogy köze van a magyar nyelvhez, a magyar kultúra 
hagyományaihoz, «minden más közömbös és reménytelen". 

A Naplót egy moralista írja. Hitében és eszményeiben csatlakozott moralis-
ta. Álmatlanéjszakáin azon eszmélkedik, hogy be kellene fejeznie az Egy polgár 
vallomásait, bemutatva a bomlást, ahogy a független polgári szellemiséget meg-
rontották, s a versenyképes egyéniséget «megszelídítették, megfélemlítették, 
domesztikálták". Hiába törekedtek a kevesek és a kiválasztottak az erkölcs 
«magasabb fennsírja" felé, az emberiséget nem lehet oda elvezetni, mert a 
világban mindig uralkodik a tömegmentalitás, a hatalom birtoklásának vágya. 
Ezért látja reménytelennek a háború utáni korszakot is, amikor egy rövid 
erőgyűjtés és pihenés ideje következik el, de utána újabb er őszakszervezetek 
jönnek létre, s ismét megindul a küzdelem a világuralomért. 
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A napló jelenét pedig még reménytelenebbnek látja: igazi éleslátással mu-
tatja be, hogyan akarja egy meghaladott, a történelem süllyeszt őjében tántorgó 
réteg hamis jelszavakkal meghosszabbítani a hatalmát, mint lett a sokat emlege-
tett középosztály elvtelen kiszolgálója ennek a hatalomnak, mekkora felel ősség 
terheli az egymással szövetkez őket a kultúra és az erkölcs megrontásáért. 

Miben reménykedhetik egyáltalán a ,független szellem" birtokosa? Márai 
egy rá annyira jellemz ő, egész életműve irányultságából logikusan következ ő  
választ ad erre a a szorongató kérdésre: ',Egészen bizonyos, hogy nem a világhá-
borúról van szó, s nem is a mesterséges békér ől, hanem Bachról, Mozartról, 
Beethovenről, Michelangelóról, Goethéről és Shakespeare-ről. Minden más csak 
közjáték, borzalmában is unalmas és közömbös." 

Van tehát remény. A hagyományban, a m űvészetekben, azokban az érté-
kekben, amelyeket a kultúra halmozott fel évezredes története során. Ezért is 
rendkívül fontos rétege a naplónak mindaz, amit az irodalomról mond el, amely 
a naplóírónak élete tétjét is jelentette. 

„Csak az irodalom őrzi meg az emberszabásút, csak néhány lélek őrzi meg 
a greenwichi mértéket." De eljön a nap, amikor véget ér a háború, ',akkor megint 
szükség lesz az írókra, a mértékek e h űséges őrzőire". Addig vissza kell vonulni 
a lélek „mélyeire", ott kell szívósan meg őrizni azokat az értékeket, amelyek az 
eszmélő   világnak egészen bizonyosan pillérei lehetnek. 

Ezzel a gondolattal kapcsolatban érdemes egy kitér őt tennünk, hiszen 
Márai olvasójában azért újra meg újra felvet ődik a kérdés: műveinek kiadását, 
újra megjelentetését az irodalomtudomány által folyvást és joggal hangsúlyozott 
folytonosság visszaállításán és az igazságtételen túl mi teszi igazán id őszerűvé? 
Aligha az a sztotikus belenyugvás, az a nehezen kiküzdött bölcsesség, amelyet 
Márai Marcus Aureliustól, az ',emberi császártól" eredeztet. Sokkal inkább az 
értékekben és a kultúrában, annak érték őrző  és értékteremt ő  küldetésében, a 
művészetek emberalakító voltában való hit, amelyre a ma szorongattatásaiban 
is nagy szükségünk van. Márai a mienknél sokkal nehezebb helyzetben is tudott 
hinni a kultúra jövőjében, mert meggyőződésévé érlelte, hogy a világ nem létezhet 
értelmesen és emberien a kulturális javak nélkül. Ezt a hitét, mely olykor 
már-már küldetéstudata lett, nem ártana nekünk is a saját magatartásunkká 
érlelnünk. Máskülönben mesterségünket hagyjuk cserben. 

A mi korunknak, jelenünknek egyik nagy hiányossága, hogy nincsenek 
benne elegendő  számmal karizmatikus, hiteles személyiségek. Ezeket kereste 
Márai is, mert hitt mesterségében, bizakodva jegyezhette föl: .,Talán megszólal 
egy napon egy író, s egy időre megint erőt ad az embereknek az együttélés nagy 
feladatához: többet ad, mint társadalmi er őt. Minden ezen múlik. Szent Pál 
tudott ilyen erőt adni — hasonló pillanatban, mint a mostani, két világrend, két 
műveltség, két életforma váltópillanatában —, s kés őbb Dosztojevszkij, a másik 
epileptikus, a maga népének. Egy embert várok, aki énekelni kezd a köztere-
ken; s az emberek felnéznek, abbahagyják a szócséplést, megértik, hogy másról 
volt szó." 

Mit lehet ehhez itt és most hozzátenni? Sokan énekelnek manapság a 
köztereken, de azt az igazi, azt a megvilágosító dallamot egyel őre még hiába 
várjuk. 
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A ',mérték", az ',arány", a .min őség" olyan kategóriái e naplónak, amelyek 
korábban is sokféle formában jelentek meg az író m űveiben, de talán egyikben 
sem ilyen parancsoló erővel, megvilágosítandó feladatként, amelyre összponto-
sítani kell tehetségét, s csak ezek megvalósítására érdemes figyelni. A „vad és 
keserű  világ", mely körülveszi, talán nem is érdemes arra, hogy részt vállaljon 
belőle, vagy akár ítéletére méltassa. „Már csak a munkám sorai közt élek" — írja 
az önmagát a Napló szigetére szám űző  Robinson. minden más csak felkészü-
lés, erőgyűjtés e néhány sorhoz." 

Egészen bizonyos, hogy érdemes kézbe vennünk e messzir ől jött üzenetet. 
Mi vagyunk a címzettjei, s jó néhány felismerése, s őt javallata is hasznunkra lehet. 

Arról nem szólva, hogy Márai Naplója a maga nemében remekmű. 

EGY KORSZAK VÉGE ÉS EGY ÚJ KEZDETE 
Márai Sándor: Napló (1945-1957) 

',Egy dekompozíciós folyamat mindig logikus — jegyzi fel Márai, valamikor 
1949-ben, immár Olaszországban. — Az elmúlt években sorjában elveszítettem a 
munkám, az otthonom, elpusztult a társadalmi réteg, amelynek írtam, aztán 
elvesztettem a hazám, az anyanyelvem, a jogi személyiségem. Most már nincs 
semmim. Megértem, mit érezhetett Szent Ferenc, amikor meztelenül, pucéron 
feküdt a fagyos földre. 

De az ilyen logikus folyamatokban van valamilyen lendít őerő  is. A régi 
költőknek sem volt hazájuk; személyiségük sem volt a szó közjogi értelmében: 
még írni sem tudtak, csak jártak a szélben a tenger partján, lanttal hónuk alatt 
és énekeltek. Ez is egy lehet őség. De erre ötven éven át nem gondoltam." 

Ez a két bekezdésnyi kicsit keser ű, kicsit önkritikus helyzetértékelés kife-
jezi a Napló második kötetének hangulatát, önszemléletét. Mi is történt Máraival 
a háborút követő  években? 

Kétségtelen, az a réteg, amelynek műveit írta, hatalmas vérveszteségeket 
szenvedett, s az els ő  időkben, az ocsúdás és számvetés keserves pillanataiban még 
az is kétséges volt, maradtak-e egyáltalán olvasók, s lesznek-e írók, akik hajlan-
dóak megszólalni. Nem véletlen, hogy els ő  benyomásai között Márai rögtön a 
keleti és nyugati ember időszemléletének különbözőségéről elmélkedik: az el őbbi 
más távlatokban gondolkodik, s nem érinti meg a végnek, az elkerülhetetlen 
pusztulásnak az a szorongása, melyet Spengler oly elhitet ő  erővel ábrázolt, s 
amelynek valóságát igazolni látszott a világháború embertelensége és pusztítása . 
is. ',Jogrend, vagy szeretet" — vetette fel egyik háborús olvasmányának írója, 
Schubart a kértdést, s Márai nem tagadja: mindig is a jogrend mellett kötelezte 
el magát, amelyet azonban Európa néhány uhamiskártyása" eljátszott a háború 
idején. Mi maradt reménységnek? Mi lehetett még fogódzója, amikor olvasói 
végképp elveszni, elt űnni, megsemmisülni látszottak, s amikor az a világrend, 
melynek elkötelezettje volt, ugyancsak alapjaiban módosult? 

Mindig is alapvető  kérdésnek éreztem, mi a fontosabb, az élet vagy az írás, 
melyre viszont életét tette föl. Ezért is állt t űnődve a romok között, miközben 
kézikocsijára pakolta megmaradt kedves könyveit, vajon mit kezdjen Monther-
lanttal, a ufenegyerekkel", aki mindig is az élet mellett kötelezte el magát. S 
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miközben a megmentett, szakadt könyvekkel kiszekerezett Leányfaluba, úgy 
érezte, ',véget ért egy életforma", s ez végelemzésben logikus következtetése volt, 
hiszen a romokat fel kellett építeni, újra el kellett kezd ődnie az életnek, s ki 
tudhatta akkor, hogy ebben az újrarendez ődő  életben kellenek-e még azok, akik 
inkább a művészet felszabadító erejében hittek. S ami számára még inkább 
nyitott kérdésnek bizonyult: joga van-e, lehet-e az írónak arra, hogy tehetségét 
politikai harcokban is megmutassa? Hiszen számára mindig is ellenszenves volt 
ez a típus, sosem értette, miért kell a m űvésznek sorsvállalónak lennie, sőt, olykor 
árulásnak vélte, amikor az író társadalmi gondok megoldásával foglalatoskodott. 
,,Tapasztalom, hogy minden író annyit veszít frói és erkölcsi súlyából, amennyi 
az általa kiszorított politikai szerepkör súlya" — jegyzi fel 1945-ben. Ezzel a 
gondolatával semmiképpen sem lehet maradéktalanul azonosulnunk, hiszen az 
író szolgálhat jó ügyet, állhat olyan eszmék mellett, amelyeket kifejeznie inkább 
kötelessége. De ha elveszíti józan kritikai kívánságait, akkor valóban elveszíti 
súlyát és szerepét — mint ahogy ezt a következ ő  esztendők be is bizonyították. 

A Naplónak első  része, az 1945 utáni évekr ől beszámolva, azt a látszatot 
kelti, hogy Márai teljesen visszavonult a könyvek közé, s keser ű  gúnnyal élte át 
azt az igazságot, hogy az ösztön mégiscsak er ősebb és hatékonyabb a szellemnél. 
A valóság azonban nem ilyen egyszer ű. Nyilvánvaló, hogy a kiadottaknál sokkal 
több naplójegyzetet írt, a kötetnek ez a formája er ős válogatás után született meg, 
s írója szándékosan hagyott háttérben olyan gondolatokat, eszmélkedéseket, 
amelyek esetleg más irányba orientálhatták volna olvasóját. Másrészt Márai 
nagyon is jelen volt ezekben az években: megjelentek a háború alatt írt m űvei, 
némelyikre igen elismerő  kritikát kapott, s életmódjában, életvitelében is sikerült 
helyreállítania az egyensúlyt. Ám nem lehet vitatni, hogy m űveit nemegyszer az 
irodalmon kívül álló szempontok alapján ítélték meg, s éppen azok a bírálók, 
akiknek szava bizonyos következményekkel is járt. Az ideológia behatolása a 
kritikába azt eredményezte, hogy m űveit nem irodalmi szempontok szerint 
méltatták ezek a kritikusok, hanem egy elzárkózó, korszer űtlen, végeredmény-
ben kártékony magatartás jegyeit olvasták ki bel őlük. Ez a magatartás még 
inkább befelé fordította, s azt a meggy őződését erősítette, hogy világának, tápláló 
gyökereinek elpusztulásával a művészet bizonyos formái is megsemmisülnek. 
',Csak az álművészet, a kontár munka »díszíti« a világot. Az igazi, az eleven 
művészet együtt él és lélegzik a világgal, együtt sarjad és pusztul a világgal, 
amelyből előválott." S még inkább erősíthette e meggyőződését nyugat-európai 
útja, ahol ugyancsak szemt ől szembe tapasztalhatta a kínzó szegénység követ-
kezményeit, de azt is, hogy a világ, melyb ől az ő  művészete is sarjadt, ott nem 
pusztult el, s nem mutatkozott kártékonynak, meghaladottnak sem. Talán ez a 
felismerése is segítette a döntésben, hogy itt, Európában, de nem Magyarorszá-
gon megkezdje életének és íróságának második korszakát. 

Innen kezdődik Márai második legendája. Egy volt, élt addig is, a nagy 
stilisztáról, a magyar nyelv utolérhetetlen m űvészéről, aki legjobb műveiben 
kétségtelenül Kosztolányi hű  folytatójának bizonyult. Ez a második legenda 
azonban titokzatosabbnak bizonyult, hiszen m űveit alig-alig lehetett megszerez-
ni, minden irodalomért ő  tudta ugyan, hogy folytatja írói pályáját, de a könyvek 
alig-alig jutottak át a határon, kézr ől kézre adták őket, s az agyonolvasott 
példányok ismerői elsősorban azt jegyezték meg, hogy a fennálló rendszer kér- 

151 



lelhetetlen bírálója, aki változatlanul magas erkölcsi mércével ítél, s makacs 
elkötelezettje maradt a magyar nyelv és kultúra ügyének. 

Van azonban ennek a naplónak és a következ őknek is egy mélyebb, 
drámaibb rétege is, amely talán nem oly látványos, mint az el őbb említett, de 
sokkal alaposabban hozzásegít Márai szellemiségének, emigrációs létérzésének 
megértéséhez. Újra meg újra megoldandó problémaként merült fel benne ide-
genségének tudata. Ezzel a kérdéssel foglalkozott a San Gennaro vérében is, 
melynek első  gondolati töredékei pontosan felismerhet ők a futó impressziókat 
rögzítő  naplójegyzetekben. Mit jelent idegennek lenni? Kívülállást, kritikai tar-
tást is. De otthontalanságot, a vándorlás kényszerét is. Aki egyszer útnak indul, 
mert mennie kell, az Ulysses sorsát vállalja, s ennek súlyos következményei 
vannak. Egyrészt annak felismerése, hogy Homérosz h őséhez hasonlóan legfel-
jebb meghalni térhet haza. Másrészt a modern Ulysses már nem titokzatos, nem 
legendásítható magatartás képvisel ője, nem mesélhet kedvére, mint a messziről 
jött ember, ',mert Pénelopé felveszi a telefonkagylót. A világ átkozottul átte-
kinthető  az ember kalandvágyával, már el sem fér benne". 

Mi maradhat hát az embernek, az írónak, aki mégis különbözni akar? Márai 
ezzel a kérdéssel naplójában is, regényeiben is számot vetett. Legtömörebben a 
naplóban válaszol: „Az eltömegesedett világban — mindenütt — két létezési 
lehetőség maradt csak az erős egyéniség számára: az eretnek vagy a diktátor 
életformája." Bizonyos vonatkozásban eretnek maradt. Sosem kereste a kapcso-
latot a nyugati magyar irodalom műhelyeivel és törekvéseivel, inkább kívülállá-
sáról volt nevezetes. De azt sem érezte fontosnak, hogy a befogadó ország 
irodalmával kapcsolatot találjon. Bárhová vetette is a sors, magyar író maradt, 
Krúdy, Kosztolányi és a többiek h űséges tanítványa és követ ője. Tőlük tanulta a 
folytonos szellemi készenlétnek és éber figyelemnek azt a készségét, amelynek 
erőt adó voltáról Így elmélkedett: ,.Nem elég türelmesnek lenni. A türelemb ől erőt 
és fegyvert kell csinálni. Felfokozott, megfeszített figyelemmel kell türelmesnek 
lenni. A türelem nem lehet tunya belenyugvás, mert akkor szétrágja az embert, 
mint egyféle rothadás. A türelem igazi értelme csak készenlét lehet." 

Jóllehet Márai sosem, egyetlen pillanatra sem veszítette szem el ől, hogy 
kritikusnak, önkritikusnak kell lennie, ahogy volt régebben is, s szilárdan meg 
kell őriznie a művész általa kötelez őnek vélt függetlenségét a világtól, az olvasó 
mégsem szabadulhat attól az érzését ől, hogy e független, folyvást a dolgok és 
események fölé emelked ő  író túlságon készségesen vállalta el a moralista 
magatartását, amely kötelez ővé tette wAmára, hogy ítélkezzék. Az erkölcsi-ítél-
kező  nézőpont uralkodó a naplókban, kivált azokban a részleteiben, amelyek els ő  
amerikai benyomásairól számolnak be. A , monoton aránytalanság" díszletei 
között rendszerint hiába kereste az otthonosság jeleit, azonnal felismerte az 
amerikai és az európai életszemlélet és életvitel különböz őségét: előbbiek folyvást 
a jövőbe tekintenek, az európai embernek azonban múltja is van, amelyt ől nem 
akar és nem is szabad megszabadulnia. Ez a kett ősség, a környezet folytonos 
nyugtalansága és előre haladni szándékozása, másrészt a tradíciók értékének, 
jellemnevelő  erejének makacs tudata folytonos feszültség érzését kelti Máraiban 
is, olvasójában is. ',Rettenettel" gondol arra id őnként: tud-e még magyarul? 
Nemcsak a szavakra és a nyelvi fordulatokra gondol, hanem arra is, tud-e még 
s'európaiul", ismeri-e még Pliniust, Marcus Aureliust, megvannak-e a Mikó utca 
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gesztenyefái, vagy mindezt elnyeli-e a rágógumi és az ',oké" fölénye. (Ezt a 
feszültséget csodálatos mélységben fejezi ki a Halotti Beszéd.) 

',Isten malmai gyorsan őrölnek" — jegyezte fel sokat mondó tömörséggel 
1956. október 23-án. Azóta tudjuk, ezek a malmok nem őröltek túlságosan 
gyorsan. Annyira azonban igen, hogy majdnem negyven évvel kés őbb mégis 
kezünkbe vehetjük a legendás naplók 1945-t ől induló kötetét, s szorongva gon-
dolunk arra, mennyit veszített a magyar kultúra folytonos öncsonkításaival és 
fölösleges önkorrekcióival. Alighanem ma is sokat tanulhatunk e haragvó mora-
listától, aki némiképp a saját igazolására jegyezte föl a következ ő  aforizmát: ,.A 
szentek régen megkísérelték, hogy ne fáradjanak el szeretni. A szent ma akkor 
hősiesen szent, ha nem fárad el haragudni." 

A MÁSODIK KAPUNYITÁS 
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai 

Amikor az Egy polgár vallomásai két kötete megjelent, Hevesi András írt 
róla elragadtatott bírálatot a Nyugatban, s a többi között jellemezte Márai 
vállalkozását, mint kapunyitást a kapuzárás pillanatában. Most elérkezett végre 
a ',második kapunyitás" pillanata is, amikor ez az alapvet ő  és legendás mű, mely 
már a könyvtárak polcairól is elt űnt, ismét hozzáférhető  lett, s ezzel együtt 
visszaállt az a folytonossága a huszadik századi magyar önéletírásnak, melyet 
sokáig három művel jeleztek: Kassák Egy ember életével, Illyés Puszták népével 
és harmadiknak Márai önéletírásával. 

Mit is érzett egykori és ért ő  bírálója a kapunyitás fogalmán? Elsősorban 
nyilván azt, hogy az Egy polgár vallomásai jelenlétével is bebizonyította, hogy az 
úgynevezett polgári életértékeket nem semmisítette meg a harmincas évek baljós 
politikai helyzete, mely minden értéket elnyeléssel fenyegetett, még akkor is, ha 
ideológiája az első  pillanatokban a modernség megtestesülését jelképezte néme-
lyek számára. Márai kérlelhetetlenül leplezte le a nácizmust — talán majd ilyen 
tárgyú, nagyszerű  és rendkívül bátor cikkeit is egybegy űjtik e sorozat keretében 
—, s vele szemben a különállás, a függetlenség, a szellemi érintetlenség magatar-
tását javallotta védelmez őül. 

De hol, a társadalom mely rétegeinek életszemléletében találta meg azt az 
orvosszert? Természetesen a polgárságban, de nem abban a század végét ől 
meglehetősen bizonytalanul és heterogén módon született meg. Az Egy polgár 
vallomásai világosan bebizonyítja, hogy hazánkban igenis van olyan polgárság, 
amilyen Nyugat-Európában, s amelynek sorsát oly megejt ő  hitelességgel ábrázol-
ta a Márai számára némiképp mintát jelent ő  Thomas Mann. Csak éppen nem ott 
és nem úgy él, ahogyan azt kortársai hitték. Márai polgára vidéki nagyvárosok 
meghitt magányában építette világát, olyan városokban, amilyennek élete végéig 
látta és láttatta például Kassát, amelynek érintetlenségét kikezdhették ugyan az 
erőszakos «idegenek", a Féltékenyek hódítói, s amelynek polgárait sérthette a 
Sértődöttek borzalmas «hangja", megzavarhatta a «jelvény" és annak 'jelentése", 
mégis függetlenséget biztosított számára a m űvészet, mint ezt az utóbbi regény 
végszava bizonyítja. Ez a polgár nemzedékr ől nemzedékre öröklődő  otthonában 
élt, vállalkozott, dolgozott ernyedetlen szorgalommal, s érintetlen maradt a 
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tömeghangulattól, mert védték könyvei, a hatalmas, üveges szekrényekbe felhal-
mozott olvasmányai, melyek valóban olvasmányai voltak, s nemcsak a szép 
bútorokkal berendezett lakás díszei. A hagyományt jelentették és tették jelenva-
lóvá ezek a könyvek, s a zeneszó, amely megejt ő  módon lengi be az Egy polgár 
vallomásai nagybácsijának házát, s jelképpé transzformálódik a Féltékenyekben. 

Ezekben a polgári otthonokban is fel-fellángolt a nemzedéki ellentét, 
ezekbe is betört az új id ők új szelleme, amely a szinte még gyermek Márait arra 
késztette, hogy megszökjék otthonról, s fellázadjon a tradíció nyomasztónak 
érzett kötöttségeivel szemben. A lázadók azonban az id ők során ilyen vagy olyan 
élmény sugallatának engedve el őbb-utóbb megtértek. Ahhoz azonban, hogy 
felismerjék az elvetett otthon értékeit, végig kellett járniuk Európa országútjait, 
melyek ezekben az években menekül őkkel és új hazába készül őkkel zsúfoltan azt 
a hitet keltették, hogy az els ő  világháború után jóvátehetetlenül befejez ődött egy 
korszak, melyet akár a béke id őszakának is nevezhetnénk. 

A hazátlanság tudatos vállalása nemcsak az ismeretszerzés, a tapasztalat-
gyűjtés tiszteletre méltó szándéka motiválta. Márai elmondja, hogy épp a magya-
rok voltak a leggyökértelenebbek, legcéltalanabbak. Aki elolvassa az Idegen 
embereket, a fikció köntösében is megsejthet egyet-mást ennek az állapotnak a 
kötöttségek nélküli, s épp ezért reménytelen lebegéséb ől. Neki magának azonban 
szerencséje volt, azt is érezteti azonban, hogy e szerencsébe mennyire belejátszott 
a szülői házban megszerzett műveltség megtartó ereje, a magatartásnak az a 
természetessége, mely a polgárt a világ minden részén képessé tette arra, hogy 
közös nyelvet találjon a másik polgárral. Az Egy polgár vallomásai főhőse 
ízig-vérig európai ember, aki nem ismeri a határok zártságát és egymástól 
kényszerűen elválasztó ostoba kényszerét. Ennek a polgárnak az els ő  világháború 
után is a Monarchia maradt az otthona, Bécsben vagy valamely osztrák kisváros-
ban éppoly otthonosan érezte magát, mint odahaza. S amikor egy német nagy-
városba települ át, a megtartó, védelmez ő  szálak ott is őrzik, lehetővé teszik, hogy 
átvészelje az els ő  pillanatban végzetesnek mutatkozó válságot, s kapcsolatot 
találjon a szellem, a műveltség hozzá hasonló képviselőivel. Ezért nem csodálkoz-
hatunk azon, hogy a főhős magától értetődő  természetességgel ismerkedik meg 
olyan írókkal, művészekkel és törekvéseikkel, akik és amelyek neve Magyar-
országon csak elszórt, bizonytalan híradásokból volt ismert azokban az években. 
Magától értetődő  módon ajánlkozott, hogy lefordítja Thomas Mannt, rezzenés 
nélkül számol be Kafkáról, s általában arról, miképp alakult a háború utáni 
Európa lázasan keserű, új nyugvópontokra jutni vágyó m űvészi élete. 

Az Egy polgár vallomásain kívül meglehetősen bizonytalan utalásokból 
ismerjük csak Márai emigrációs életét, annyi bizonyos, hogy zárkózott, visszahú-
zódó volt, mert felismerte az emigráns létforma rombolását, s már ekkor tudta, 
milyen fontos megtartó er őt jelent az anyanyelv és a nemzeti kultúra értékei iránt 
tanúsított hűsége. Írhatott bár nagyszer ű  német cikkeket a tekintélyes Frankfur-

ter Zeitungba, ezek variációi megtalálhatóak a kassai lapokban is, magyarul. 
Áttehette ugyan székhelyét Párizsba, a műveltség fővárosába, onnan is makacs 
kitartással figyelte, mi történik idehaza, s amikor módja kínálkozott, rögtön 
felvette a kapcsolatot az Újsággal, ahol egyre gyakrabban jelentek meg írásai. 
Átélhette ugyan németek és franciák szellemi háborúját, azon mindig eltöpren-
gett, mik lehetnek ezek következményei számára, aki magyar író akart lenni és 
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maradni. S mert szilárd és megalapozott bölcseleti hagyományokra támasz-
kodhatott, tudta kell ő  kritikával és iróniával szemlélni az akkor újnak és a 
gondolkodást forradalmasító elképzeléseknek vélt kísérleteket, mint például 
Keyserlingét, akinek iskoláját is meglátogatta. 

Az Egy polgár vallomásai egyik legrokonszenvesebb és legfontosabb vonása 
a kritikus tapasztalás folytonos jelenléte. Márai újra meg újra elhatárolja magát 
az érzelmeket túlsúlyba helyez ő  szemlélettől és cselekvéstől. Nemcsak azért tette 
ezt, mert mélységesen idegenkedett a befolyásolható és rossz célokért is mozgó-
sítható ,,tömegembert ől", s nem is csak azért, mert Spengler volt egyik szellemi 
iránytűje, aki a civilizáció alkonyi korszakának eljövetelét jövendölte. A hagyo-
mányos műveltség jellemalkotó, szemléletet meghatározó ereje mutatkozik meg 
abban a módban, ahogy a jelenségekre kérdez, s azok menetét értékeli. Mintha 
csak azt akarná bizonyítani, hogy szellemi és gyakorlati megújulás elképzelhetet-
len a kritikus szellemiség mozgósítása híján. Mint ahogy magának az irodalom-
nr.ti is csak javára lehet, ha az érzelmek mozgósítása mellett a józan, racionális 
gondolkodás óvását sem hagyja figyelmen kívül. 

Műfaji vonatkozásban felmérhetetlenül sokat jelentett Márai számára is az 
Egy polgár vallomásai. Írói életművében eddig megfigyelhet ő  volt az a feszültség, 
melynek jelenlétével maga is kínzó lelkiismeret-vizsgálatok során szembesült, s 
amelyet igyekezett a gyakorlatban feloldani: az újságíró és író létének, tevékeny-
ségének ellentéte volt ez. Jelentheti ez az életforma különböz őségét, a szemléletét 
is, 's megmutatkozhat abban is, hogy az el őbbi számára rendkívül nehéz olyan 
fikciós teret teremteni, melyben az igazi regény megszülethetik. Kosztolányiék 
számára nem jelentett ez kibékíthetetlen ellentétpárt, bár nem véletlen, hogy épp 
e nagy íróval kapcsolatban emlegette Babits a felületesség veszélyét — tegyük 
hozzá az adott bírálatában igazságtalanul. Márai ekkora már túl volt els ő  regé-
nyein, közöttük akadtak jelent ősek is, de ezek sem voltak igazán kiemelked ő  
remeklések, s voltak olyanok is, melyeket a rutin és az írói el őre rendelés inkább 
jellemzett. Az Egy polgár vallomásaiban találta meg azt a műfajt, mely aztán élete 
végéig erőssége lett, s amelyben igazán nagy lett: az önvallomásnak azt a formáját, 
mely a szélesebb, áradóbb történetelbeszélést éppúgy megengedi, mint az aforisz-
tikus reflexiókat, amelyeknek a naplók a legszerencsésebb formái. 

Az Egy polgár vallomásai és a Föld, föld! — amely egészen kiváló mű  — 
szerencsés csillagzat alatt született, az írónak nem kellett újra meg újra számot 
vetnie azokkal a regényelméleti kérdésekkel, melyek állandóan foglalkoztatták, 
s amelyeknek végső  tanulságát úgy foglalta össze, hogy a jó regényben a h ősök 
mindig tíz centivel a talaj fölött lebegnek, anélkül, hogy elveszítenék vele kap-
csolatukat. Ugyanaz a nyitott kérdés volt ez, melyet Szerb Antalék is megpróbál-
tak megoldani, amikor oly nagy jelent őséget tulajdonítottak a csodának. Az Egy 
polgár vallomásaiban a csoda maga az élet, az események, ahogyan megtörtén-
tek, s az az egyedi ember, aki szenvedve, kritikusan és öntudatosan átélte őket. 
Nyilvánvaló, hogy alapvető  a reflexív elem jelenléte és szabad mozgása, ami 
például hiányzik a hasonló élménykörben született, de regényesített Idegen 
emberekb ől. Utóbbi alapjában véve nem túlságosan sikerült, míg az el őbbi a 
század magyar irodalmának egyik kiemelked ő  munkája. 

Jóllehet Márai diadalmasan bizonyította, hogy a polgárság, legalábbis an-
nak értékőrző  része igenis létezik, nem került a történelem lomtárába, és válto- 
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zatlanul képes arra, hogy meghatározó eleme maradjon a hazai történelem 
fejlődésének, egy pillanatra sem idealizálta osztályát, hiszen els ősorban a nevelés 
terén megmutatkozó hibáira is rámutatott. Mindenekel őtt az életidegenségére, 
arra, hogy rendkívül nehezen talált kapcsolatot a valósággal, nem tudta kezelni 
azokat a társadalmi igazságtalanságokat, nehézségeket, amelyek megléte és 
erősödése az egész magyarság súlyos gondja lett. A tényeknek ez a tisztelete, az 
önkritikus szemlélet volt e műnek az az egyik jellemz ője, amely oly sok követőre 
talált, s talál máig. Kolozsvári Grandpierre Emil Tegnapjától hosszan lehetne 
sorolni azokat a műveket, amelyeknek el őzménye az Egy polgár vallomásai, s 
amelyek e mű  új kiadásáig mind a levegőben lebegtek, hiszen nem volt ismeretes 
az a mű, amely előzményeikhez kapcsolta őket, s amely a század irodalmi és 
történetszemléleti folytonosságának egyik Iegfontosabb darabja. 

Talán nem a leghelyénvalóbb e szó: Márai könyvér ől mégis el lehet mon-
dani, hogy karizmatikus alkotás, amely rengeteg olyan tapasztalatot, gondolatot 
tartalmaz, amelyet nem árt ma sem figyelembe vennünk, amikor józan belátáson 
és nyitottságon alapuló társadalom ideálképe lebeg szemünk el őtt, s annak 
megvalósítására összpontosítjuk er őinket. 

MEGKÉSETT TALÁLKOZÁS 
Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek 

A valóságban sajnos másképp volt, mint a regényben: el őbb lobbant ki 
Márai Sándor életének gyertyalángja, s utána kezd ődhetett csak műveinek befo-
gadása. 

Későn, de nem megkésve. Ahhoz még mindenesetre idejében, hogy a mai 
olvasót is elkápráztassa sokat emlegetett, rajongói által magasztalt stílusának 
tűzijátékával, gondolatzuhatagaival, azzal a makacs, megalkuvást nem ismer ő  
harccal, melyet a művészetek érintetlenségéért vívott egész életében. Szilárd 
meggyőződése szerint az id őnek három dimenziója van, ahogy ezt a fizikusok is 
mondják, de e dimenziók közül igazán csak az úgynevezett uművész-idő" a fontos, 
amelyben megtanuljuk és magatartásunkká éljünk, hogy a világ telve van veszé-
lyes látszatokkal, a közemberek érdektelenek — mert állandóan manipulálják 
őket -, csak egy személyesen elfogadott eszméért érdemes élni, érte áldozatokat 
hozni. 

Ezt az eszmét fejezi ki szokatlan er ővel a második világháború éveiben írt 
A gyertyák csonkig égnek. Az írónak nem a legszerencsésebb korszakában szüle-
tett: a háborús események végkifejletét mérlegelve egyre szilárdabb meggy őződé-
se lett, hogy az a világ, az a közeg, melyet voltaképp ő  keltett életre és tett létez ővé 
egy erős és a kultúrált magyar polgárságot teremtve, legalábbis regényeinek 
fikciós terében, nos, ez a világ végképp és menthetetlenül elsüllyed őben van, az 
író nem tehet egyebet, mint könyörtelen élességgel számot vetve a tényekkel, 
kialakítja magában a magatartást, mely talán alkalmas a polgárság és a polgári 
értékek mítoszának megőrzésére. Ezt a mítoszt szinte teljesérték űen elevenítette 
föl, tette valóságossá a Féltékenyekben, szinte szociológiai pontossággal is rögzí-
tette az Egy pohár vallomásaiban, mely korának ugyanolyan fontos m űve volt, 
mint például a Puszták népe. De mihelyt a mítosz elveszíti közegét, elvágja a 
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történelmi idővel való kapcsolatát, bomlani kezd, nincsen már meg az az össze-
tartó ereje, mely sokakra sugároztatja ki érvényességét. 

A regény két régi barát, Konrád és a tábornok párbeszédére és párhuzamos 
monológjaira épül. Valahol, valamikor beszélgetnek és hallgatnak. Annyit tu-
dunk meg beszélgetésükb ől, melyre mindketten egész életükben készültek, hogy 
a tábornok feleségét egyként szerették, s hogy Konrád egy vadászaton kishíján a 
tábornok gyilkosa lett. A világgal megszakították minden kapcsolatukat, véde-
keznek ellene, oly módon, hogy nem vettek tudomást róla. ',Szennyes és ostoba 
zörejét" nem engedték be szobáikba, melyekb ől kitiltották a-technikai civilizáció 
eszközeit. ..A világ nem tehet többé ellenem semmit" — mondja a tábornok, s 
hasonlóképpen gondolkodik Konrád is, aki ..er ődbe" vonult vissza elrontott 
életének keserű  emlékeivel. 

Valaha volt életüknek ..kegyelmi" ideje is: akkor még kapcsolatot kerestek 
és találtak a ..másik" emberrel, aki hitt bennük, ez az id ő  azonban elmúlt, 
felváltotta a komor és magányos férfikor ..hatalmi" ideje, amikor érzelmeik 
kihűltek, szeretetüket gyűlölet szorította ki, nyitott szemléletük végképpen be-
zárult. S innen már csak egy lépés a ..m űvész-idő" valóságának elfogadása: most 
már tudják, hogy a világ rossz és fölösleges. A tábornok szinte eszel ős szenvedély-
lyel ismételgeti ennek a dimenziónak a boldogító voltát. Mert csak ebben az 
időben tanulhatja meg az ember a különbözés jelent őségét. A kegyelmi idővel 
nem lehet élni. A hatalmi időt elragadja és megsemmisíti az öregség. A történelmi 
időbe nem érdemes bekapcsolódni: megrontja az embert, elrabolja szabadságát. 
A különbözni akarás és tudás adja a függetlenség kivívásának és megtartásának 
egyetlen esélyét, jóllehet az is tragikus: az emberek ugyanis sosem értik meg a 
különöseket, kinevetik a más utat választókat. Emennek védekezésül az a tudat 
marad, hogy a meg nem értést el kell viselni, ez a bels ő  szabadság és függetlenség 
ára. 

A tábornokot hosszú-hosszú magányos évei alatt az a kérdés foglalkoztatta: 
bosszút állhat-e ő, akinek bizalmával barátja és felesége visszaéltek? Ám ahogy 
egyre intenzívebben mélyedt bele olvasmányaiba, már megfeledkezett err ől a 
személyes gondjáról, helyette az igazság természetét kutatta mind lemondóbban. 
A könyvek ugyanis ráébresztették arra, hogy a bennük elmondott részigazságok 
sosem tartalmazzák a teljeset, az ember tehát nem lehet bölcsebb és hitelesebb 
általuk, így aztán azt sem várhatjuk el a másik embert ől, hogy igazat mondjon, 
vagy hűséges legyen hozzánk. Mihelyt kilépünk a saját idejünkb ől, elhatározá-
sainkat és tetteinket azonnal keresztezik különféle féligazságok és relatív érde-
kek. Az élet — fejtegeti a tábornok — szüntelenül kérdéseket intéz az emberhez: 
..ki vagy? ... mit akartál igazán? ... mihez voltál h űséges és hűtlen? ... mihez 
vagy bátor vagy gyáva?" Bárhogyan igyekezzünk is, ezekre a kérdésekre nem 
tudunk teljes értékű  választ adni. Nem is érdemes válaszolnunk, a végeredmény 
szempontjából nagyjából ..mindegy", hogyan felelünk. Nem szavaink a lényege-
sek, hanem az életvitelünk, a ..magatartásunk", majd az válaszol a végén. 

A magatartás, a szilárd, kikezdhetetlen, a világ eseményeit ől alig befolyásolt 
szellemi tartás Márai Sándor életművének egyik külčsfögalma. Idehaza majd 
külföldön írt regényeiben újra meg újra olyan figurák bukkannak föl, akiknek 
csak az a fontos, ami a saját lelkükben történik, s környezetük idegenkedve figyeli 
őket, hiszen élesen különböznek a ..tömegembert ől", tagadják azt a mentalitást, 
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mely Spengler szerint egy kultúrkör végzetét okozza. A gyertyák csonkig érnek 
beszélgetőtársai azt igyekeznek bebizonyítani, hogy ahol két független, a lélek 
szabadságát birtokló emberéi és beszélget, ott megmarad az a kultúra, érték és 
hagyomány, amelyet a történelmi idő  menete megsemmisítéssel fenyeget. 

Konrád és a tábornok fiktív térben és az id őtlenség tragikus érintetlensé-
gében azokat az eszméket fejtik ki, amelyek Márai Sándort különös élességgel 
foglalkoztatták ezekben az években. Érdemes-e kapcsolódni az eseményekhez? 
Állást foglalni velük kapcsolatban? Nem gyümölcsözőbb-e rövidre zárni a létet? 
A hatalmasra növesztett beszélgetésben különféle magatartásminták fogalma-
zódnak meg, anélkül, hogy szembesíthet ők volnának a valósággal. A mű  hitelét, 
a benne megfogalmazott eszmék igazságtartalmát voltaképp a stílus szavatolja. 
Hatalmas látomásgörgetegek zuhognak egymásra, fojtott pompázatos leírások 
sűrűsödnek bennük a jelz ők és a váratlan képzettársítások uralkodnak, a h ősök 
lelkiállapotát metaforák sora jeleníti meg, hatalmas összetett mondatok sejtetik, 
hogy a gondolatok mily súlyosak és bonyolultak, s nem véletlen, hogy e mondat-
szövevényeket az ellentétes mellérendelések uralják. Olykor felszínre tör az író 
szemérmesen rejtegetett líraisága is: a mondatok ritmikusak, a szövegben gya-
koriak a szóismétlések és a gondolatpárhuzamok. 

Bravúros regény. Már-már elhiteti azt is, ami hihetetlen. 

A Park Szálló előtti tér 
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GUELMINO SÁNDOR 

PARIPACITROM 
TOLNAI OTTÓ DRÁMÁJÁNAK ŐSBEMUTATÓJA 

Két alapállásról lehet közelíteni Tolnai Ottó Paripacitrom című  új drámájához, 
drámai szövegéhez, drámai szerkezettel ellátott nagy lélegzet ű  költeményéhez. 
Az egyikből lépést teszünk felé, majd a szóáradattól, a laza kötés ű  óriási szöveg-
rinocérosztól visszarettenve megütközünk rajta, nem ilyennek tudjuk a dráma-
képleteket, nem értjük, csak zuhog-zuhog ránk a látszólag összefüggéstelen 
furcsa szavak, bolond-áriák zuhataga, kedvünk sincs hozzá felfejteni a szöveg 
mögöttesét, zavarodottan, majd mind ellenségesebben állunk szembe azzal a 
világgal, mely a maga káoszával, elvont szimbólumaival, gyakori esetlegességei-
vel, pontosan kimutatható drámai ívnélküliségével riasztja olvasóját, néz őjét. A 
másik álláspont a megközelítés igényével teli, a felfedezés izgalma által vezérelt, 
mely megkísérli a szöveget pontosítani, átjátszani a realitásba, a modern tirádák-
ból nemcsak kiérezni, de ki is érteni az aktuális mondanivalót, vagy inkább 
üzenetet. A drámát egy hatalmas metaforaként kezeli, amelyben önmagunk 
világára ismer, s ha Tolnai Bolondok házát jelenít meg, akkor ezt — szentségtörés 
ide, szentségtörés oda — saját környezetünkre profanizálja, vetíti le magának. 
Nem könnyű  feladat, hiszen erre az írótól alig kapunk fogódzót. De a szerepl ők 
mind e tájról valók, ebben gondolkodnak, bár többen elvágyakoznak bel őle, nem 
is találják fel magukat, felzaklatva és zaklatottan élnek (?) benne, vegetálnak, 
valami elhallgatott, mélyen kavargó múlt zavart össze mindent, a történelem 
definiálta sorsukat, kavarodik bennük a félmúlt és a jelen; a félmúlt, melyb ől 
immár csak töredékes tudást, ismeretet hordoznak magukban, a jelen, melyben 
kiszolgáltatott, furcsa szerzetek lettek, hol agresszív, hol reszket ő  bolondok, 
céltalan, elveszett emberutánzatok. 

A dráma nem most játszódik bennük, körülöttük, velük már régen megtör-
tént, kiherélték, kizsigerelték a szellemüket, azt a félértelmiségi szellemiséget, 
melyet megtestesítettek, és ami az itteni kisvárosoké volt. Minden lejátszódott 
már jóval azel őtt, hogy a színjáték megkezd ődne. Egy világ szétrobbant s csak 
emberi roncsai, csonkjai maradtak. És nemcsak a szellemük látta kárát a törté-
nelmi mozgásoknak, ők maguk is beszorultak egy sz űk élettérbe, ahol már csak 
látszatcselekvések léteznek. Eszmélet és őrültség határán imbolyognak, tiszta 
pillanatok és a téboly ciklikusan váltakozik bennük. S miután értelmes cselek-
vésekre, tettekre képtelenek, megfosztattak a cselekvés lehet őségétől, egymást 
kínozzák, terrorizálják, egymásra irigykednek, egymást röhögik ki, egymást vetik 
meg, miközben pusztulnak és leépülnek megmenthetetlenül. Kommunikációra 
alkalmatlanok, együttes fellépésekre képtelenek, egymás szavát se tudják végig-
hallgatni, nem is óhajtják, mert nem is becsülik egymást. 

Szétzúzott világ ez, melyben mindenki saját rögeszméjének él, abban gon-
dolkodik, de hiába vannak együtt, közösség már nem teremt ődik meg belőlük. 
Az emberben meginduló asszociációk sora vajdasági valóságunknál állna meg, ám 
a szerző  utószar az egész, ami itt van" gondolatát még egy szimbóluimmal tetézi, 
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a szögesdrótéval, mely a bolondokháza udvarába zsúfolt betegek ötleteként 
továbbaprózná ezt az udvart, ezt a pici, behatárolt életteret, kettészelné az 
embereket is, további apró, bezárt világokra osztaná, még inkább elkülönftené 
őket; ez már nagyobb térségekben való gondolkodásra is serkenthet, akár egy 
közép-európai jelenidejűségre is utalhat. A sérült és sértett lelkek további elkü-
lönülése az egyetlen kollektív cselekedet, melyben lelkesülten vesznek részt, 
véglegesen bizonyítva őrültségüket, megválthatatlanságukat.És el őrevetül a vég, 
a teljes pusztulás, a lepusztult valóság megsz űnése. 

Ezeknek az embereknek — s mindegyik más típus —, bár hasonló sorsba 
merültek alá, sajátos elidegeníthetetlen múltja volt, megfordultak a Bolondok 
házán kívül, tudnak valamit a világról, a nagyvilágról, ide az földrajzi fogalmakon, 
neveken kívül más formában nem maradt meg bennük, ide kényszerültek vissza, 
valahova a Tisza mellé, s képzeletben hiába járnak, vándorolnak az ismeretlen 
tájakon, ideláncolódtak, itt vannak itthon, a paripacitromok között, megváltha-
tatlanul. Kitörni, felemelkedni csak egyetlen szerepl ő  akar, immár hangtalanul, 
elvágyódva, megveretve, ő  fel szeretne jutni imaginárius magasságokba, itthagyni 
ezt a kócerájt, talán maga a Költ ő  az, talán egyetlen Személy, talán a Kiválasztott, 
olyasvalaki, aki különbözik a többiektől, aki régen humánus cselekedetekre 
szólított fel, de mint gyanúst magára hagyták, mint őrült különcöt végleg ide-
zsuppolták a Bolondok házába, ahol csak gúny tárgya lett, ahol szavának értelmét 
nem értették, ahol már nem is szólal meg, mert nem érdemes, ahol csak a távolba 
néz, kényszerzubbonyt húztak rá és halálra rugdossák, s ő  tűri hangtalan mega-
dással, ahogy a tömeg, a sok bolond csúfolja, tönkreteszi őket. 

Mássága irritálja a többieket, az, hogy nem vegyül össze velük, hogy meg-
különböztetése jeléül copfba fonja a haját. Ez a copf az elkülönülésnek, a titok-
zatosságnak, a magasabbrend űségnek is lehet szimbóluma. S bár gúnyolják érte, 
érthetetlenül szemlélik, beszélnek róla, többen is meg szeretnék azt szerezni. 
Különösképpen az ácsingózik rá, akinek születése óta nincs egyetlen szál haja, 
kopasz, tar fejű. Mintha abban a copfban varázser ő, tehetség volna, talán azt is 
szimbolizálja, és akit a természet nem áldott meg egyetlen hajszállal sem, végül 
is megskalpolja a halott vagy tetszhalott copfost, a maga fejére húzza a vágyott 
sörényt, de nem lesz tőle boldogabb. Ahhoz azonban, hogy valakinek a valamijét 
elvehessük, előbb meg kell ölni, el kell temetni. Krisztián, a copfos, félholtan, 
halottan ér Kathmanduba, a csúcsok közé, olyan messzire, oly távoli tájra, 
melyről a körülötte élők azt sem tudják, hol van. De hiszik, hogy odajutott, 
odatemették, bár csak a Bolondok háza udvarának végébe tolták ki talicskán. 

Áldatlan feladat konkretizálni egy lírai, metaforikus szöveget, pontos kö-
vetkeztetéseket vonni le, halálbiztosra venni, magyarázni a csupán sejthet őt, 
amikor minden olvasó, minden néz ő  támpontok híján önmaga kell hogy megfejt-
se magának az értelmét, ahogy Beckett Gotot-ját is mindenki önmagának fejte-
geti, de hogy felrémlik a copfos sorsában akár egy Sziveri János-i életút is, az 
számomra kétségtelen. A dráma viszont annyira bonyolult, metaforaszövevé-
nyes, hogy érvényes megfejtésekbe talán nem is kellene bocsátkozni. Elemezni 
lehet, magyarázni kevésbé. Mert akkor már az els ő, de a későbbiekben is gyakran 
feltűnő  patkány-motívum követése másfelé tájolhatna bennünket. Nem biztos, 
hogy helyes irányba. Mártsak azért is, mert a patkányt túl egyszer ű  volna a 
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Gonosszal, akár az egyetemes Gonosszal helyettesíteni. A szövegben pedig egy 
helyen felbukkan az is, hogy a patkányok útja helyett egérútról beszélnek .. . 

Az olvasatot némileg nehezíti, hogy a szálak, a motívumok, a szímbólumok 
gyakran keverednek, szándékosan, vagy véletlenül, vagy végignemgondoltság, 
következetlenség miatt, nem tudni, mindenesetre rendez ő  legyen a talpán, aki 
biztos kézzel nyúl hozzá, formát talál a formátlanságnak a színpad követelményei 
szerint. Tömöry Péter pedig vállalta ezt a rettenetesen nehéz, majdhogy megold-
hatatlan feladatot. S úgy vállalta, hogy a szerz ő  költői opusából kiindulva köze-
lítette meg. Lírának fogta fel, kegyetlen nagy versnek, allegóriának, melynek 
vissza-visszatérő  motívumait hangsúlyozta el őadásában. A kegyetlen műhöz ke-
gyetlen határozottsággal kellett hozzányúlni, drasztikus húzásokat végezni ben-
ne, a legfontosabb részeket kiemelni a szóáradatból, megtartva és meg őrizve 
azonban a Tolnai-féle költészet minden különösségét, sajátosságát, világérzését, 
a motívumrendszer egységét. Miközben tudatában kellett lenni annak, hogy a 
színház eszközeivel klasszikus dramaturgia nélküli, gyakran szituációk nélküli, 
esetleg csak képz őművészeti ihletettségű, közönségtől meglehetősen idegen szö-
veget kell elfogadhatóvá tennie. 

A kihívásnak Tömöry elébe ment, színpadon is m űködőképes szöveggé 
redukálta, változtatta a végeláthatatlanul hömpölyg ő  modern költészetet, meg-
próbálta érzékletessé tenni, elhitetni, elfogadtatni úgy, hogy továbbgondolásra 
késztessen, úgyhogy az ilyen modern, érthetetlen-modern, ',modern-érthetetlen" 
szövegtől irtózó, berzenkedő  néző  is elfogadja valamelyest. Mert az átlag színház-
bajárónak szörnyű  nehéz befogadnia.ezt a fajta színpadi m űvet. Nincs hagyomá-
nyos konfliktus, nincsenek jól körüljárható h ősök, a szituációk idegenek t őle, 
csak az őrültek őrült és semmitmondó szavait hallja, csak a szerz ő  önkényes 
asszociációin dühöng, a kevésbé sikeres (és meglehet ősen olcsó szósziporkákon: 
mint a copf, colstok, coboly, cowboy hangzásra épül ő), fölösleges részekb ől 
általánosítva utasítja el a teljes m űvet. 

Tömöry első  és leglényegesebb ötlete, hogy a dráma El őjátékát egybeol-
vasztja a későbbi részekkel, kiegyenlíti a Nagypapa házát a Bolondok házával, 
ugyanazt a játékstílust követeli meg, ugyanabban a díszletben játszat ,,külvilágot" 
és bolondokháza enteriőrt; nyomatékosítva ily módon, hogy semmi különbség a 
kettő  között. Kádár Tibor tyúk- vagy nyúlketrecekre asszociáltató emeletes 
színpadképe egy időben jelzi a polgári lakásokat és az elállatiasodott, vagy 
állatsorba degradált őrültek gettójának sz űkre szabott életterét, a cellákat. Tö-
möry emellett ügyesen válogatta ki az egyes szerepl ők (gyakran több személyb ől 
eggyé gyúrt szerepl ők) tipikus mondatait, melyek rájuk jellemz ően többször 
visszatérnek a szövegben, ezek nemcsak habitusukat határozzák meg, pontosít-
ják, a szereplők legfőbb múltélményét, bűnüket vagy rögeszméjüket. És az 
előadást is így kezdi meg, így üti le az alaphangot: szóáradat, szókavalkád, 
melyben felváltva jönnek ki a szerepl ők a közönség elé, hogy a maguk karakte-
risztikus mondatfoszlányait elmotyogják, elüvöltsék, ismételgessék szakadatla- 
nul. 

Nem lehetett könnyű  dolga a rendezőnek a színészekkel sem, de mint a 
bemutató tanúsítja, képes volt őket fanatizálni, ráhangolni a szövegre, feltárni 
nekik a szöveg mögöttes tartalmát, él ő  embereket, sorssal, múlttal rendelkez ő  
hősöket teremteni bel őlük, akik konzekvesen és óriási koncentrációval, a munka 
iránti alázattal s végig ihlettel, teremt ő  erővel, energiával játszanak. 
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Reveláció volt nézni őket. Gyakran a szövegre sem koncentrálva csak a 
színészek hihetetlenül pontosan felépített alakításait figyelni. És míg az els ő  
felvonás, precízebben: az els ő  rész kaotikus z űrzavarában — amikor a néz ő  
tájékozódni szeretne, megismerni, amikor empátiája éppen indulóban, ráhango-
lódásban, képtelen minden apró részletre, ötletre figyelni, Tömöry színpadi 
szimbólumain elidőzve mindent elrendezni, megfejteni magának, hiszen állandó 
hullámmozgásban van a színpadi cselekmény, a szín minden részében, csücské-
ben dolgozik, játszik valaki, reagál, vagy önmagának él hol elvontabb, hol meg 
oldhatóbb cselekménysorral — els ősorban Ladik Katalin alakváltozásai, bizarr 
ötletei fognak meg, de kontúros figurát hoz Módri Györgyi, Simon Mihály, László 
Sándor vagy Szőke Zoltán. Magyar Attila zavarodott, reszket ő, félrerugdalt és 
kosztümben is telibe talált kisembere is kellemes meglepetés. De ebbe az őrültek 
és félőrültek, félresikeredettek, megfélemlítettek kavargásába groteszk voltukkal 
jól kapcsolódnak a többiek, Tóth Loon, Giricz Attila, Jódal-Bicskei Elizabetta, 
Törköly Levente, Venczel Valentin s nem utolsósorban a majdvégig néma f ősze-
replő, Bicskei István. 

A második részt egészen a befejezésig három pompás színm űvész hordja ki 
a vállán. Nem mindennapi bravúrral oldják meg feladatukat. Közülük is szövege 
mindössze kettőnek van, Törkölynek és Venczelnek, akik, megkockáztatom, 
eddigi művészi pályájuk legnagyobb alakítását nyújtották. Ők ketten viszik a 
halott(?), vagy tetszhalott(?) Bicskeit, azaz darabbeli nevén Krisztiánt temetni, s 
közben szembesülnek egész életükkel, az elfuserált léttel, hol agresszívek, hol 
teljesen magukba roskadnak, szenvednek, egymást gy űlölve s mégis felváltva 
egymást vigasztalva teremtenek maguk körül olyan hátborzongató légkört, mely 
akár szövegtől függetlenül egyszerre visszataszító és szívbe markoló. S köztük ül 
az elképesztő  koncentrálóképességű  Bicskei István, katalizátorként. Törköly és 
Venczel játéka döbbent rá bennünket ismételten, micsoda remek, jelent ős színé-
szeink vannak, akik képesek volnának akár a telefonkönyvet is megrázóan, 
katartikus élményt nyújtva eljátszani. Csak rendez ő, jó rendező  szükségeltetik 
hozzá, aki biztos kézzel, tökéletes szakmai ismerettel vezeti őket, ahogy az utóbbi 
időben egy Babarczy, egy Székely, s a múltban a jó emlékezet ű, megboldogult 
Harag tette. Mindazonáltal nem gy őzzük ismételgetni: tehetséges, többre hiva-
tott művészeink vannak, megérdemlik, hogy szakmailag kivételes tudású ren-
dezők foglalkozzanak velük. S hogy most mégis igazságtalanul pusztán dicsér őleg 
szólunk róluk, jobb napokra hagyva alakításuk részletes elemzését, azt egyrészt 
helyhiánnyal indokoljuk, másrészt, hogy ősbemutató, új dráma esetén kénytele-
nek voltunk az olvasó tájékoztatása érdekében többet foglalkozni az új vajdasági 
színpadi szöveggel. 

Tolnai Ottó: PARIPACITROM. Díszlettervez ő: Kádár Tibor m. v. Jelmeztervez ő : 
Lugosi Edit m. v. Rendez ő: Tömöry Péter m. v. Szerepl ők: Bicskei István (Krisztián), 
Törköly Levente (Albin), Venczel Valentin (Wak Bottyán), Ladik Katalin (Krisztina, 
Glória); Tóth Loon f. h. (Nagyapa, Gazgató), Módri Györgyi f. h. (Nagyany, Lénea), Bicskei 
Elizabetta (Hitler Julika, Fiatalasszony), Ábrahám Irén (Hóhérka), Simon Mihály (Pax 
doktor, Professzor), László Sándor (Horgosi Hilton Emil), Giricz Attila (Pali), Sz őke Zoltán 
f. h. (Zetor traktor), Szilágyi Nándor (Írói Kéz), Magyar Attila f. h. (Vadnay). Bemutató: 
1991. február 1-én, csütörtökön, az Újvidéki Színház nagytermében. 
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MOZGÁSVÁLASZOK 
BESZÉLGETÉS NAGY JÓZSEFFEL 

Nagy József 1957-ben született Kanizsán. Az iparm űvészeti szakközépiskolát 
Újvidéken fejezte be 1976-ban. 1978-tól néprajzot, de f őleg sok kortárs improvi-
zatív zenét hallgat Budapesten. Itt kezd el pantomímmel foglalkozni. 1980-ban 
Párizsba utazik és el őbb Marcel Marceau-nál, majd kés őbb Deckraux-nál tanul. 
A mozgás legkülönfélébb műfajai következnek: mím, bhutő, konttaktánc, akro-
batika, vívás, modern tánc stb. Ma saját színházát vezeti, a JEL-t. Apekingi kacsa, 
A hét rinocéroszb őr ésA kormányzó halála után most a csáthi ihletésű, indíttatású 
Commedia tempiót, Az id ő  komédiáját készíti. És egy játékfilm tervei, vázlatai a 
szobafalakon. 

— A XX. kerületben laksz. Negyedik -  emeleti lakásod kibélelted könyvekkel, 
lemezekkel, kazettákkal, filmekkel,  képekkel, kanizsai fotókkal. Mit jelent följön-
nöd ide a lenti, párizsi Babilonból? 

— Ez egy létkérdés. Idegenben megmaradni. Valahogy úgy kell berendezni 
azt a kis lyukat, ahol élünk, hogy eléggé kívül álljon a küls ő  élettől. Számomra ez 
egy bura, ahol megteremt ődik az a fajta nyugalom és elvonatkoztatás, amely 
ellensúlyozza főbb gondjaimat. A honvágyat például ... Itt el őjönnek azok a főbb 
idők, ahonnan én el tudok indulni. Ez egy olyan semleges tér, ahol csak pozitív 
hatások érnek, legalábbis ezt próbálom kiépíteni. Mankóként támaszkodom erre 
a helyre. 

Szükség van-e az otthontól, a szül ővárostól való ekkora távolságra ahhoz, 
hogy az ember meg őrizhesse gyerekkori alapélményeit és ugyanakkor tovább-
léphessen? 

Ezt nem készítettem elő, ez így alakult, hogy ennyi időre és ekkora 
távolságra lett szükség ahhoz, hogy tisztán vissza tudjak nézni. Így alakult s most 
már azt hiszem, hogy jól is van igy. Az emlékek szintjén — mindenféle otthoni 
zavaró körülmények nélkül — tisztán el ő  tudom bányászni azokat az élményeket, 
képeket, amelyekb ől építkezem. Újra összerakom őket, szétbontom, elemezem 
stb. A jelen pillanatban, tíz év után is, úgy érzem, ezek az érzések nem laposodnak, 
hanem inkább még tovább mélyülnek. Éberen figyelem, hogy mikor lépnek be 
azok a zavaró hullámok, amelyek megzavarnák élményeim melegét, vérkeringé-
sét. Ezek még mindig otthonról jönnek, otthonról táplálnak. Az évenkénti 
többszöri hazajárás olyan sebészeti beavatkozás, amellyel lekaparom magamról 
az itt rám rakódott dolgokat, mintegy felújítom magam. 

Olyasmire gondolsz, amit Márai is említ, hogy az ember otthonából 
kiszakadva egy id ő  után feléli vérét és kénytelen m űvérre kapcsoltatni magát. 
Márpedig, ha a hideg művér átjárta tagjait, akkor .. . 

— .. .kész az ember. Ezt megpróbálom kicselezni úgy, hogy kezdettől fogva 
nem gondoltam itt megtelepedni, gyökeret ereszteni. Állandó mozgásban va-
gyok, kivéve persze az el őbb említett itthonlétet, amely egy nyugalmi állapot, 
időtlen érzetű, hiszen akkora munka, a gondolkodás dominál. Az állandó mozgás 
időtlenési folyamat is egyben. Hazaérve Kanizsára mindig lemérem, igaz-e, hogy 
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nem érzem, mennyi idő  múlt el távollétem óta. örülök, hogy ezt az érzést sikerült 
megőriznem a mai napig, mert ez biztosít arról, hogy még ki tudok tartani X ideig. 

Szabados György azt mondja, hogy minden muzsikusnak van egy zenei 
alapélménye, melyb ől egész életen át táplálkozik, mely megtalálható m űvei mélyén. 
Példának Mahlert említette, akinél kifejezett a gyemekdal élménye. M űveiben 
vissza-visszatér a gyerekhang, a gyerekkórus, az altatódal hangzó világa. Szaba-
dosnál, saját bevallása szerint, a harangzúgás volt ilyen alapvető  élmény. Ez a 
szabadon hullámzó, jellegzetes ritmikájú hangzás és a himnikus élmény valóban 
kimutatható a Szabados-m űvekb ől. Nálad beszélhetünk-e ilyesfajta mozgás-alap-
élményről? 

Különböző  egyénekre, olyan figurákra tudom ezt visszavezetni, akik 
kiszűrődtek az emlékezés hálóján. Ilyen figura volt a gyerekkori utcánkon meg-
figyelt Bolond Pista, a bosztányoséknál dolgozó süketnéma családtag, akit befog-
tak dolgozni az istállóba és teljesen megnyomorodott a sok munkától. Esténként 
láttam, ahogy hazacsoszogott, néztem, hogy tett-vett az istállóban, miként moz-
gott. A mi családunkon belül főleg öregapám és öccsének mozgására, meséire, 
gesztikulációira emlékszem. De sorolhatnám tovább a Tatustól kezdve, a Cigo-
nyán át, a Battyus Vittus mozgásáig, er őlködéséig, ahogy fölpakolt, talicskáját 
húzza stb. Ezeknek, a mára javarészt elt űnt embereknek a karaktereib ől sűrített, 
tömörített élményről beszélhetnék tehát kérdéseddel kapcsolatban. Én csak 
szeletkéket kaptam ezektől az emberektől, de lehet, hogy ez jó is, mivel távolabb-
ról láttam őket, kénytelen vagyok megfigyeléseimb ől, mozgásukból kiszűrni 
múltjukat, kötődésüket a tájhoz, életüket. Ezekb ől a mozaikképekből olyan 
látszatképet kapok vidékünkr ől, tükröt, melybe belenézve válaszolni próbálok: 
mozgással. Végtére is err ől szólnak darabjaim. Ritmusok jönnek elő, képek, 
mozdulatok. Külön organizmus alakul ki. Az élet által megnyomorított, megdol-
gozott, tehát ',kész" figurák összessége mutatja számomra a formai utat. Hogyan 
hozzányúlni, miként megrajzolni őket a térben, ez a feladat. 

Hogyan bontod ki ezt mozgásban? 
Ez hallás kérdése. Ráérzésé. Itt nagyon kevés tudatos munka van. Lénye-

gében teljesen intuitív úton, szűréses alapon. Én mozgásban rezonálok. így érzem 
a legkevesebb távolságot az anyag és köztem. Régebben, ha ceruza volt, ha 
hangszer vagy valami más, mindig volt egy sz űnni nem akaró űr. A mozgásban 
viszont maradéktalanul föloldódom. 

— A táj és az ember kötődéséről mit mondanál? 
— Az alföldi táj sajátságos arányérzéket fejlesztett ki bennem. E végtelen 

síkhoz való viszonyulás egyfajta (maga)tartást kíván. A szem s az idegrendszer 
speciálisan töltődik fel. Lassú sűrűsödések és hirtelen kirobbanások vannak. 
Ezek elemzése, ritmusokba, zenébe, tehát mozgásba való átültetése a lényeges 
számomra. Az embereken kívül pl. a füvek mozgását a szélben, seregélyek röptét 
figyelem. Ezeket észre és ',testre" kell venni. 

Falaidat teleraktad jegyzetekkel, díszletvázlatokkal, makettokat is készí-
tesz .. . 

Ezek csak pontok és vessz ők a gondolatmenetemben, visszanézve rájuk 
ellenőrizni tudom, hol állnak képeim az id őben. Gatyába rázom a gondolataimat. 
De egy darab nem így áll össze. 

— Hogyan? 
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Az egy nagyon bonyolult folyamat, amelynek csak egy részét említeném 
most. Például, amikor a kidolgozásnál látom, hogy összeáll egy rész — leállok. A 
tisztánlátás egy adott pillanatban gátol a kivitelezésben, amikor testileg próbá-
lom felfejteni az egészet. Nem szabad megengedni, hogy a kidolgozott részek 
rátelepedjenek a munka folyamatára. Egy fél vagy néha egész év is eltelik egy 
darab készítésekor, ezért az el őre meghatározott részek és a közben kibontott 
anyag együttesét előre kell látni. 

Nagy a zűrzavar ma a színház körül. Az emberek szeretik fiókrendszerek-
be illeszteni a dolgokat, ezért a színház kapcsán is beszélnek polgári színházról, 
táncszínházról, operáról, rituális színházakról stb. Úgy gondolom, hogy ez némileg 
elfedi a lényeget, hiszen valamennyi térjáték és el őadásmód esetében mégiscsak 
színházról beszélhetünk. Jelenleg — noha táltelítettség van a m űvészetek területén 
— akár színházba megyünk, akár filmet nézünk vagy hangversenyt hallgatunk, 
egyre ritkább a nagy élmény. Áldolgokkal vagyunk körülvéve, alig találkozunk 
igazi, megrendítő  élményt nyaktó alkotással. A színház esetében hogy van ez? 

— Élmény pedig van az életben, éppolyan megrázó, mint eddig bármikor. 
A színházon belül a nagy eltolódást, itt Európában, els ősorban a drámairodalom 
rontó hatásában látom. Nem a drámaiságra, hanem a színpadnak szánt irodalmi 
drámára gondolok. Azonkívül közösségi dolgokon rengeteget ront maga az intéz-
ményrendszer is. Az európai színház szinte 99%-ban ilyen rosszul megszer-
kesztett intézetekb ől áll. Olyan egérfogó ez, melybe belecsúszva nincs visszaút. 

— Mib ől áll a irodalom rontó hatása a színházra nézve? 
Az elbeszélő  módszert, az elbeszélés lineáris módját emelném ki, nem is 

annyira az írás, mint inkább .a befogadás által. A néz ő  részéről a befogadás 
megkövetel egyfajta linearitást. Ez a fajta koncepció, illetve id őkezelés szerintem 
idegen a színháztól. Egy színházi élmény, legalábbis ahogy én próbálom megra-
gadni, sokkal többrétűbb, ezért inkább a zenével analóg. A polifonikus szerkesz-
tésmód, egy zenedarab összhangzása, a hangszínek együttese, a többféle ritmus 
egyidejű  jelenléte: a poliritmia rokona az én színházi elképzelésemnek. Ezt 
nagyon kevesen érzik a színpadi alkotók közül, hiszen ehhez valamennyire 
zenésznek is kell lenni a színpadon. Persze ez sem új dolog. Jó néhányan 
ráéreztek már erre és próbáltak ilyen irányba elindulni. De ahhoz, hogy ezen az 
úton valahová elérkezzünk, teljesen le kell mondani az irodalmi vázról és minden 
hangsúlyt erre kell fektétni. Lehet drámából vagy bármib ől elindulni, de ezeket 
úgy kell átültetni színpadi nyelvre, hogy a saját — az irodalométól egészen 
különböző  — nyelvén szólajon meg. Ha erre valaki képes és felvállalja, eljuthat a 
színház világába. És utána akár visszatérhet a szöveghez. Ezáltal — a zenei mellett 
— megközelítené a színház másik fő  dimenzióját: a képit. Az els ő  és a legfontosabb 
dolog számomra a látvány, a kép megjelenítése. Utána, ahogyan az megmozdul, 
rörtön zenéről beszélhetünk. Ritmusról, dinamikáról, ívekről — a tulajdonkép-
peni zenei térrajzról. Csak harmadsorban történetr ől, ha van, illetve a szóról. 
Vagy énekről. Ha már szó, akkora színpadon legyen inkább költészet vagy ének. 
A mai színházi építkezés legtöbbjénél a sorrend kifordult, az arányok teljesen 
eltolódtak. Ma az irodalmi, mesélő  rész az uralkodó, a mozgás és a kép viszont 
elenyésző. Így eleve különleges műfajú darabokat készítenek, ami még önmagá-
ban nem lenne baj, de ma szinte kizárólag így dolgoznak. 
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Mondani szokás, hogy létünk kifordult önmagából. Ugyanezt elmondhat-
juk szinte a m űvészeti m űfajokról is. Például a film és a színház a szó, a mese 
bűvkörében él, az irodalom entellektüel játszótér lett, a zenét szerkesztik stb. 
Mintha elfelejtettük volna a teremtés csodáját, ma a m űveket javarészt csak 
tákolják. Felbomlott a dolgok szervessége. A m űvészet anyagának területén is. A 
ti színházatokban ajelenlét, az egyszer ű  lépéstől, a mimtől kezdve a díszleteken át 
a darab fölépítéséig nem naturális. Pontosabban szólva nem valóságutánzó. Hol 
kezd ődik nálatok a színpadi jelenlét, hogyne az történjen, amit Pilinszky is mond, 
hogy a padlóreccsenés a néző  számára hangsúlyozottabban van jelen, mint a 
szerepét játszó színész. 

A színpadon nics helye naturalizmusnak. Minden életszer ű  dolog a 
színpadon hamisnak látszik azon egyszer ű  oknál fogva, hogy a színpad nem az 
élet. Az életnek egy másik fajtája, min ősége kezdődik ott. Nagyon is az élet része 
tehát a színpad, de egy másik állapotú. Ha viszont az életet akarjuk utánozni, 
elkerülhetetlenül hamis képleteket állítunk fel, de hiába minden, mert az élet 
súlyosabb lesz s végül lejátssza a színpadon er őlködőket. Persze mi is az életb ől 
indulunk ki és nem elvont ideákból, absztrakciókból, csak nekünk kiindulási 
pontunk lesz a helyzeteknek és az állapotoknak a feltérképezése, nem pedig olyan 
végeredmény, ami a mai színpádokon látható. Az életélményt mi lebontjuk és 
átalakítjuk. Metamorfózison megy keresztül, ahol színpadi jelenlétünk tartal-
mazza a válaszokat ezekre az alaphelyzetekre. Abban a pillanatban, ahogy az 
életélmény valami mássá alakul, már külön teret követel magának, külön törvé-
nyek szerint építkezik. Ennek a külön életnek éppolyan természetesnek kell 
lennie a maga világán belül, mint az eredeti kiindulási pontnak. 

— Színházi utadat nézve te a tánc fel ől indultál. Negyedik önálló darabodnál 
tartasz, s nekem ágy rémlik, hogy egyre távolabb kerülsz a táncjellegt ől és közelítesz 
'valamilyen" mozgáshoz. 

Ez is az útnak egy része. A mozgáshoz való viszonyom ma némileg más. 
Úgy érzem, vissza kell fogni egy csomó dolgot, ami eddig gátszakadásszer űen jött, 
formákat keresett és kapott. Távolodunk a táncos világtól, és talán eljutunk egy 
különleges vizuális színházhoz, ahol a képek súlya más lesz, mint eddig. Kevésbé 
vagy másként zenei és inkább vizuális. Ebben a folyamatban az eddig adott 
koreográfiai megoldások most átértékel ődnek bennem. Letisztultabb válaszokat 
szeretnék kapni. 

Kiket neveznél meg, nemcsak színházi téren, szellemi rokonaidnah? 
A színházi vonalon belül a lengyeleket: Grotowskit, Kantort. Valahol ők 

jutottak .el az alapkérdésekig. Egészen korán foglalkoztak ezekkel és élet-halál 
fontossággal. Majd Barbát és Brookot említeném, akik velük is kapcsolatban 
voltak. Brooknak különböz ő  periódusai voltak, az irodalmi drámától eljutott — 
éppen Grotowškiékon keresztül — más kerületekre, amelyek talán legjobb alko-
tásai voltak. Most a Távol-Keleten kalandozik, nagyon érdekes utat jár be 
mindenféleképp. Rajtuk kívül jelenleg a Franciaországban m űködő  Tutaj színhá-
zat, a Treátre du Radeau-t tartom nagyon izgalmasnak. Fontos szellemi szálak 
fűznek még zenei, irodalmi, képz őművészeti területekhez. Természetesen ezen 
belül kifejezettebben a mi vidékünkr ől származó alkotókhoz. Zenei téren a 
Liszt—Bartók—Szabados vonalat említeném; az irodalomban a költészetet, 
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elsősorban Tolnai Ottót; a képzőművészetben szintén Kanizsa fest őjét, Dobó 
Tihamért, Cigonyát; , de megemlíteném még Szabó Vladimirt is. 

— Díjakról nem beszéltünk. Kellett volna? 
Nem. 

— Lakásodról beszélgetve indítottuk az interjút, most visszafordítanám a 
kérdés irányát. Mit jelent innen elindulnod Párizsba, azaz mit jelent számodra 
Párizs? 

— Sokat. Egy akkora ablakot, amelyen át csakugyan messze lehet látni. Az 
én viszonyom ehhez az ablakhoz az, hogy akkor nyitom és csukom, amikor én 
akarom. Nagyon fontos ez, mert különben a hatalmas űr magával ránt s beszip-
pant. Fölmorzsolhat ami mögötte van. Csínján kell vele bánni. Er ős önkontrollra 
van szükség. Ha ez sikerül, akkor fontos és jó viszonyt lehet kialakítani. Hogy tíz 
évig megmaradtam itt, az valahol jelzi, Párizs olyan átjáróház, ahol a világ dolgai 
megmutatkoznak, továbbmennek, de végül is lesz űrődnek. Olyan gyűjtőhely ez, 
ahol, ha egyik szemét nyitva tartja az ember, láthat egy csomó érdekes dolgot. 
Az emberen múlik, miként viszonyul hozzá. 

Azt mondtad, az er ős emberek érdekelnek. 
Nagy a huzat mostanában. Itt meg kell állni .. . 
Akkor itt álljunk is meg .. . 

Párizs, 1990 márciusa 

BICSKEI ZOLTÁN 

Térzenét hallgat a közönség 
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OLVASÓNAPLÓ 

A KIAPADHATATLAN MESÉLŐ  

NÉMETH ISTVÁN: Mogyorófavirág. 
Forum, Újvidék 1990. 

AMogyorófavirág kiváló alkalom arra, hogy felmérjük egy olyan írónak, Németh Istvánnak 
az értékét, aki immár több mint harmincöt éve jelen van a jugoszláviai magyar irodalom-
ban. Azonban azonnal hangsúlyoznunk kell, hogy szerzőnk opusa mennyiségileg jóval 
túlnövi ennek a kötetnek érthet ően korlátozott méreteit és jogos a kérdés, mennyire 
reprezentáns ez a válogatott könyv, vajon a kötet összeállítójának, Jung Károlynak 
sikerült-e valóban legértékesebb és legid őállóbb írásokat kiemelnie. Mondhatjuk, hogy a 
kiadó bőven adott neki teret, hiszen a kötet ötvenegy írást tartalmaz, de ugyanakkor szem 
előtt kell tartani a tényt, hogy Németh István rendkívül termékeny író és értékálló 
írásainak száma valószín űleg nagyobb a most megjelentekénél. A válogatás ilyen esetekben 
nem könnyű  és felelősségteljes. E sorok írója nem ismeri alaposan és teljességében Németh 
István eddigi életművét, épp ezért teljesen Jung Károly hozzáért ő  válogatására bízta magát 
és annak alapján igyekszik képet alkotni a most hatvanéves író írásm űvészetéről. 

Mint említettem, a gyűjteményes kötet vagy negyven esztend ő  terméséből nyújt 
válogatást. Németh István húszévesen jelentkezett els ő  írásával, négy évre rá pedig már 
megjelent első  önálló kötete is. A Mogyorófavirág olyan kötet, amely rendkívül alkalmas 
arra, hogy kiértékeljük, melyek alkotói erényei és fogyatékosságai Németh Istvánnak. 
Kritikusaink hajlamosak arra, hogy szerz őnket valamilyen címkével lássák el és ezzel 
mintegy szemet hunytak azok felett a formai és tartalmi változások felett, amelyek 
Németh István írásaiban gyakran szinte észrevétlenül bontakoztak ki. Most, egy ilyen 
válogatás birtokában, kétségtelenül vonulatok fedezhet ők fel. Milyen nagy a távolság a 
Helytelen világ expresszionista nyitómondata és a címadó novella bölcselked ő  záró óriás-
mondata között. A Parasztkirályság írásai szorosan kapcsolódnak a magyar realista 
faluirodalomhoz. Tömör és súlyos mondatok sorjáznak, az elmondott falusi történetek java 
része tragikus hangvétel ű . A szerző  már itt olyan belső  formát használ, amelyhez eddig 
szinte hiánytalanul hű  maradt: a meséléshez. Nem azonosul h őseivel, hanem elmeséli, mit 
is éreznek azok, hogyan születnek meg és halnak el érzéseik, gondolataik. Már ezekben az 
első  írásokban megnyilatkoznak kiváló elbeszél ő  erényei: a dolgok lényegéb ől indul ki, az 
olvasó azonnal az események központjában találja magát. Külön figyelmet érdemel a 
nyitómondatok rendkívül találó magfogalmazása. S ehhez társul a tömörít őképesség, kevés 

a felesleges funkciómentes kitér ő. 

Igaz, már ezek között az els ő  írások között is jelentkezik egy-egy olyan, amely 
monológon alapul, amikor is nem a szerz ő  mesél, hanem hőse, méghozzá az író látszólagos 
beavatkozása nélkül. Már ezek között az els ő  írások között is akad olyan, amely némileg 
felszínesnek, kidolgozatlannak tetszik, az író mintha megfeledkezett volna arról, hogy 
novelláról van szó és regénybe markolt. A mélyen realista megközelítési módot ritkán 
bontják fel más megoldások. Ilyen bátortalan kitér ő  mondjuk az álomképek szerepeltetése, 
ezzel igyekezett a szerző  némi újszerűséget bevonni írásába. S ahogyan múltak az évek, 
Németh Istvánnak mindjobban sikerült tökéletesítenie az örökölt bels ő  formát, a mesélést, 
mind gyakrabban mesél legkülönböz őbb emberekről. Egy időszakban kiválóan láttatott 
gyermekszemmel. A kezdeti írásokban igazoltan és hatásosan használt tájszólásos nyelv 
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lassankint elmarad. Jellemz ő  a novellákra, hogy a szerz ő  gyakran jelképes értelmet 
igyekezett adni nekik, de ez nem volt mindig egyértelm űen sikeres. A gyermektörténetekbe 
belopódzott a lírai felhang. A Hegyomlás cím ű  elbeszéléskötet tartalmazza Németh István 
legkiforrottabb és művészileg legértékesebb írásait formai szempontból. Ezekben mutat-
kozik meg igazán nagyfokú azonosulási képessége. Itt is tulajdonképpen a mesélés és bels ő  
monológok technikáját alkalmazza, néha a levélformát küls ő  keretként használja fel. 
Ezekben az írásokban tapasztalhatjuk igazán, hogy írásai java részéhez a közvetlen élmény 
szolgált alapul, de nagyon sok esetben, újságíróként az emberek között járva, mások 
élménye hatott rá oly er ővel, hogy, hála említett empátiájának, azt egy az egyben impresz-
szíven tudta papírra vetni. 

Van jó néhány írása ebben a kötetben, amely „csak" kiváló riport, vannak olvasmá-
nyos tárcák, kerek és minden szempontból elfogadható novellák és végül: a novella vagy 
elbeszélés keretei közé sikertelenül beszorított regényvázlatok. Németh István a riporttól 
indult el és eljutott a regényig. E sorok írójának az a véleménye, hogy a Mogyorófavirág 
formailag legértékesebb írásai azok, amelyekben a szerz őnek az én-formában sikerült 
ötvöznie a dokumentáris hitelességet, a tömör és szelektív nyelvet, az azonosulási képes-
séget és a társadalmi közlend őt. Az Augusztus öreg cipésze Hrabal végtelenül fecseg ő  
suszterjére emlékeztet. Végs ő  megállapításom az lenne, hogy Németh István novelláiban 
a hagyományos realista formára támaszkodik, de igyekszik azon belül változatokat kiala-
kítani. Többek között épp ezért az ötvenegy írás olvasása nem egyhangú, mindig van valami 
újszerűség a téma megközelítésében, az óvatos kísérletezés nagyon is jelen van. 

Ellentétben a bels ő  formára vonatkozó mérsékelt variációkkal, a tartalmi, vagy talán 
mondhatjuk: tematikai változatosság jóval gazdagabb. Németh István esetében a falusi 
színtérés a paraszth ős csak kiindulópont, innen rugaszkodik neki a világ meghódításá nak. 
Első  hősei kubikusok, zsellérek, szegény emberek. Ugyanakkor megkülönböztetett figyel-
met szentel egész eddigi munkássága folyamán a magányos és id ős embereknek. Életük, 
sorsuk alakulása a példa erejével hat rá és ezt az élményt igyekszik éreztetni az olvasóval. 
Amikor igen hamar áttér a városi témákra, a szakítás a faluval nem hirtelen és egy életre 
szóló. Hiszen első  városi hősei tulajdonképpen városba szakadt falusi emberek. Itt-ott 
felbukkannak a városi élet peremén vegetáló, lecsúszott lumpenproletárok is, akiknek 
sorsa valamilyen társadalmi okból kifolyólag alakul tragikusan. 

A magányos idős embereken kívül Németh Istvánt a gyerekek lelki világa is érdekli. 
Ezt igazolja gyermektörténeteinek magas száma. A gyermeki láttatás gyakran igen alkal-
masnak bizonyult neki ahhoz, hogy egy-egy társadalmi, legtöbbször igazságtalan jelenséget 
látszólagos naivitással felvillantson. Ilyenkor természetesen az esetleg kinagyított jelenség 
okainak felderítése elmarad. Németh Istvánt egyszer űen rendkívül érdeklik az emberi 
sorsok, valószínűleg riporteri min őségben nagyon sok embert ismert meg, nagyfokú 
fogékonysággal azonosult vallomásaikkal. Az intim kitárulkozásokat aztán mértéktartás-
sal, de a maga sajátos impresszív módján értelmezve és feldolgozva nyújtja át az olvasónak. 
A színhelyek mind változatosabbakká válnak, még a tengerpartra is eljut ilyenfajta kalan-
dozásai folyamán. Általánosítva, ami természetesen mindig veszélyeket és kivételeket 
rejteget magában, azt mondhatnánk, hogy Németh István a kisemberekr ől szóló történe-
tek írója, elsősorban olyan emberekről mesél dokumentumszerű  hitelességgel, akik a 
történelmi mozgások áldozatai, nem irányítói saját sorsuknak. Ez a társadalmi háttér, azaz 
a mesélt anyag társadalmi indítékainak feltárása, els ősorban a Hegyomlás-ciklus írásaiban 
bontakozik ki legteljesebben. A szerz ő  ekkor tér vissza azokba az id őkbe, amikor jómaga 
tapasztalatlan és fiatal alkotóként elindult a m űvészi pályán. 

Társadalmi igazságtalanságok sora, mélységesen mély kiábrándulások elevenednek 
meg előttünk az utóbbi 40-50 év történelméb ől. De a szerző  nem a számonkérés dühével 
mondja el ezeket a keserű  emberi sorsokat, hanem annak megért ő  tudatában, hogy az illet ő  
korszak lezárult, az utólagos számonkérés értelmetlen, és csak újabb sebeket okozna. A 
Hegyomlás irodalmunk múltfeltáró hullámának egyik fényes pontja. Németh István írá- 
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saiból nyugodt és szilárd emberszeretet árad, természetes érzés ez esetében, emberi és 
alkotói magatartásának alapköve. Mindig az örök érték ű  tulajdonságok után kutat és 
sikerül felfedeznie őket. S ilyenkor megfeledkezünk arról és megbocsátunk neki azért, hogy 
írásaiban gyakran tapasztalhatók témaismétlések, funkciómentes kitér ők, hogy a tárgyi 
valóság szelektív megelevenítésével sajnos legtöbbször adós marad, és hogy nagyon sok 
elbeszélése regény-szinopszisként hat. Mert Németh István elbeszélései megörökítették 
egykor kisembereinek gondolatait, érzéseit azzal, hogy ezekben a sorsokban mindig 
megtalálta a rejtetten csillogó emberit. Ezért értékes a Mogyorófavirág. 

VARGA ISTVÁN 

NYUGHATATLAN KERESÉS 

A varázsszobor. Fiatal prózaírók könyve. 
Forum, Újvidék, 1990. 

„Múlt és jövő  szétválaszthatatlansága vagyok, Arjuna ajkán elsuttogott gondolat: a letisz-
tulás igénye nem mindig elég, hogy átérezzelek Téged. Nyughatatlan keresés vagyok, nemi 
őrület, elvetett árpamag vagyok, elszórt hamu, csillogó drágak ő, a szépség megközelíthe-
tetlensége, sápadt betegessége és magunkbafoglaltsága, a m űvész vágya az egyszerűre, és 
vagyok az önmagához hű  Zarathusztra viszonylagos követhetetlensége, Dionüszosz szét-
tépett, vérz ő  csonkjain a fájdalom. Rettegett, taszító, önh ű  közösségundor és álmosító, 
szemfényvesztő  emberközelség illúziója vagyok. És gyűlölt, távol tartott, majd megérkez ő  
halál vagyok, istenvágy, gyógyuló seb, elsüllyedt szigetek titka, barlangfalba vésett őskép, 
imádott totem, határtalan szerelem, forró láva, csillaglegenda és vagyok, vagyok, 

leszek: 
örökké újjászülető  lehetőség." 

(Bencsik Gábor: Emlékek) 

A kiemelt szövegrészlet egyetlen bekezdésnyi, kerek összefoglalása, a nyelv segítsé-
gével történő  lehetséges kifejezése annak az életérzésnek és alkotói magatartásnak, mely 
az egész kötetet, a fiatal írók (Bencsik Gábor, Hász Róbert, Jódal Kálmán, Lovas Ildikó 
és Urbán András) e kötetbe foglalt szövegeit jellemzi és áthatja. Az alkotói én önmagával 
való azonosságtudatának felbomlását követ ő  életérzés, a lelki káosz, az otthontalanság, 
illetve a kiúttalanság élménye azonban nemcsak ötükre, hanem egész nemzedékükre 
jellemző. Még ennél is továbbmehetünk, és -azt mondhatjuk, hogy korszakonként külön-
bözőképp megnyilvánuló, s a nemzedékeknél eltérő  intenzitású, de általános (XX. századi) 
jelenségről van szó. Ez a korábban egészként (így érthet őként) átélt és ábrázolt valóság 
kettészakadásával kezd ődött. Az a világ, amelyet azén küls őként regisztrál, egyszerre csak 
érthetetlenné vált, elt űntek eligazító szabályai, megoldhatatlannak bizonyultak problémái 
(1d. Poszler György: Az elbeszélés metamorfózisa. Kétségektől a lehetőségekig. Gondolat, 
Budapest, 1983). Az alkotói én így befelé fordulóvá vált, önmaga tudatának tartományai 
felé fordult és talált egy nem kevésbé rejtélyes és konfúz világot, melynek ábrázolásával 
nagyon zavaró, de éppen ett ől j6 alkotások születtek. A valóban remek alkotásokban mindig 
van valami zavarba ejtő, valami „botrányos". 

Bencsik Gábor a bels ő  létnek, a tudatalattinak az ábrázolási lehet őségeit érvényesíti 
novelláiban, melyek az énnek a világhoz és önmagához való viszonyát taglalják. Az az 
állapot, melyben a nem klasszikus értelemben vett novellai történés lejátszódik, rendkívül 
különleges, egyfajta létezés előtti. „Vannák az életben olyan tükörsima percek, amelyek az 
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ösztön öntudatlanságával siklanak el önmaga személyességét ől eltelt lényünkön. Amikor 
megfeledkezünk magunkról, hely- és időtudatunk sorsszerűségéről, mikor minden csak 
tett, és semmi sem végzet ebben a furcsa, közömbös közegben ..." — írja err ől Bencsik 
A varázsszobor című  novellájában, amely a kötet címadója is egyben. Ezek a novellák 
elsősorban intellektuális feladat elé állítják befogadójukat, mintsem az olvasmányosság, az 
olvasói belefeledkezés élményében részesítik őket. Bencsik kiforrott nyelvi teremt őerő  
segítségével fejez ki gondolati tartalmakat. Majdnem egy önálló kötetre való novellával 
vesz részt ebben a kötetben, és f őleg kisebb vállalkozásai, terjedelmükben kisebb novellái 
sikeresebbek, mint például az Emlékek a Járhatatlan utakkal szemben. 

Az öt író közül egyedül Hász Róbert az, aki megpróbál küls őként átélt világunkban 
maradni, szembenézni vele, leírni. Ám az ő  novellái sem maradnak meg ezen a síkon, a 
történés lassan átmegy a reálisból az irreálisba. H ősei nem élnek igazából, állapotuk, 
melyben csak vegetálnak, úgyszintén egy cs őd előtti, végső  állapot (bénult, halál el őtti; lelki 
összeomlást követő  stb.), olyan, "ahonnan már nincs tovább, ahol minden út és kiút 
megszakad" (A szétforgácsolt idő). Ötük közül Hász rendelkezik a legérettebb formate-
remtő  készséggel, az ő  irásai felelnek meg leginkább a novella m űfaji követelményeinek, 
vagyis ő  tud legjobban novellát írni. Egyébként a Szökés című  novellájában szereplő  táj-, 
illetve pongyolanyelvi elemekkel tarkított szövegek nem eléggé átgondoltak, így nem 
hitelesek, stíluseszközjellegük nagyon is kirívó. 

Jódal Kálmánnak egyetlen, de színvonalas alkotását tartalmazza a kötet. How good 
not to love című  szövege taszító, elidegenített, kegyetlen. Jobbára reklámszövegek, üres 
frázisok alkotják, gépies cselekedetek leírásából áll. Jódal ezzel egy olyan (lehetséges) 
világot ábrázol, amelyből minden, ami emberi (gondolkodás, értelmes cselekvés, érzelmek, 
kommunikáció, otthonosság, ösztönök stb.), már kiveszett vagy redukálódott, elkorcsosult 
formájában van jelen. Például a "románc" így szov ődik: Emil gyengéd tekintettel Laurára 
mered, és azt suttogja: "Kedvellek." Laura el őveszi sportszatyrából a névjegyét. "Itt meg-
találod a telefonszámomat." (How good not to love) Ám ebben a világban, ahol "feszültség 
uralja a környéket" és ahol "lapulj a falhoz", mert "ki tudja, mi vár rád", mégiscsak terem 
egy kevés akaratlan ellenállás. Ezt a szemernyi ellenszegülést a szerepl ők lénye, cseleke-
detei tükrözik: "Szörnyű , borzasztó, kietlen. Szerencsére van még egy tablettám", vagy: 
"Laura tévébemondón ő. Gondosan begyakorolt mosolyát bevetbe várja az fejleményeket. 
Ez több a semminél." A novella nyelvezete a tartalomhoz ill ően szegényes, dísztelen, szinte 
elemi mondatokra szűkült. Jódal alkotása a "plakátmagányban ázó éjjelek" képzetét vetíti 
elénk, ami önmagában is nagy eredmény. 

Gyűjteményes kötetek esetében az olvasó akaratlanul is rangsorol, értékbeli végle-
teket keres. Saját (így természetesen szubjektív) megítélésem szerint a kötet legkiemel-
kedőbb teljesítménye Lovas Ildikó Eltört poharaink emléke című  írása. A novella stílusa 
egyéni és utánozhatatlan, amit íróinktól, a puszta sztori, a fiktív történet megformált 
elbeszélésén kívül, joggal elvárunk. Az Eltört poharaink emléke formáját tekintve egy most 
"menő" novellatípus jegyeit viseli magán, vagyis erősen intellektualizált, enigmatikus 
torlaszoktól terhelt, többsíkú. Álom, képzelet, valóság itt szétválaszthatatlan. Lovas 
Ildikónál egy rádiójáték és az ember bens őjében lejátszódó folyamatok különös egybecsú-
szásáról, illetve ennek a küls ő  világban való megnyilvánulásáról van szó. A végső  ítélet: 
"Aki pedig a rádiójátékot, a színiel őadást és az életet nem tudja különválasztani, annak 
vére folyjon el. Annak élete gubancaiból ne legyen kiút, azt Ariadné bosszulja meg, miel őtt 
a fonalat a kezébe adja." 

Urban András novellái végtelenül nyugtalanító szövegek, ugyancsak egy lehetséges 
(esetleg belső) világ képét vetítik elénk, ám az így láttatott világban minden alogikus, 
megfoghatatlan, semmi sem biztos, nincs kiút. Csak a tartósság látszata van jelen. Ami 
van, az a metamorfózisát éli: "Kisvártatva a bokrok fejl ődni kezdtek, s ahogy amazok az 
előbb, csak persze fordítva, fákká lettek, és így körbe-körbe, elég rövid id őközönként. 
Ugyanakkor a szél apró kupacokba hordta a kavicsokat, leveleket, bogarakat és ki tudja, 
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még mit, hogy azok különböz ő  színű  és nagyságú gyíkokká, békákká változzanak, majd 
vissza. Szóval minden más lett, minden megőrült." (Amikor szöktem a kutyák el ől) 

Gyakran hangsúlyozzák, a prózaírók kés őbb érnek, ezért az irodalmi életben sokszor 
hiánycikk a novella, viszont túl sok a költészeti m űfaj. A prózaírás ezek szerint nagyobb 
fegyelmet, több előtudást követel. E kötet szerz ői valamennyien huszonévesek, és — 
paradox módon — írásaikból, a fiatal versírók kötetéhez, a Te-leírt világhoz viszonyítva 
színvonalasabb kötet kerekedett. A kötet szerkeszt ője, Toldi Éva A varázsszobor fiatal íróit 
egy felnövekvő  prózaíró nemzedék tagjaiként láttatja, írásaikat pedig a fiatalok törekvéseit 
tükröző  keresztmetszetként mutatja be. Maradjunk csak annyiban, hogy öt fiatal szerz ő  
együttes és színvonalas vállalkozásáról van szó. 

BENCE ERIKA 

SZELLEMI NAGYKÖVET 

KATONA IMRE: Az idő  mérlegén. 
Életjel Miniatűrök 45. Szabadka, 1990. 

Mielőtt magáról a dolgozatról, a dolgozat tárgyáról szólnánk, mondjunk néhány szót a 
dolgozat elkészítőjéről, Katona Imréről, hogy megindokolhassuk, milyen jogon teszi az id ő  
mérlegére Ortutay Gyula emberi, alkotói, tudósi, szervez ői kvalitásait. 

Az "idő" mérlegére teszi egy ember teljes személyiségét, noha az id ő  távlata a 
bemutatott személy halála óta mindössze 12 év. 12 év pedig még nem olyan nagy id ő, hogy 
„sine ira" ítélkezhessünk egy, a közelmúltban velünk társ, együtt dolgozó, együtt él ő  
személyről. Az időbeli rövid távolság még nem mosta el a közvetlen benyomásokat, 
emlékeket, személyes megfigyeléseket, tapasztalatokát, együtt megélt perceket, órákat és 
— mint Katona Imre esetében — éveket. Katona Imre ugyanis tanítványa, majd tanszéki 
munkatársa volt Ortutay Gyulának. A mindennapok rutinmunkája mellett vele együtt 
dolgozva a magyar folklór hihetetlenül gazdag és értékes anyagának begy űjtésén, feldolgo-
zásán, rendszerezésén, publikálásán, közvetlen közelr ől ismerte meg az embert, a tudóst 
a maga kendőzetlen valóságában. Éppen ez a közvetlen viszony, az együtt megélt id ő, a 
mindennapok és az ünepi pillanatok apró-csepr ő  eseményei, történései, illetve csak egy-
szerű  villanásai, a beszélgetések során megfogalmazódott gondolatok, gondolatszikrák, 
ötletek azok, amelyek kötik Katona Imrét Ortutay Gyulához, és teszik lehet ővé neki az 
úgy-hogy teljes, kömplex kép megalkotását egy olyan soha nem nyugvó, örökké tevékeny, 
szervező, gazdag életművel bíró emberről, aki csak a tettnek és tettben élt, s aki kedves 
tudományáért, a magyar folklórért, felvirágoztatásáért — lehet őségeihez képest, amelyek 
nem voltak éppen kicsinyek — minden lehet őt megtett egy olyan id őben, amikor a néprajzot, 
a folklórt nem is olyan kevesen nacionalista tudománynak tartották. 

De lássuk most már Katona Imre Ortutay-képét! Katona elmondja, hogy a valami-
kori görög katolikus, kárpátukrán származású, nemesi oklevéllel rendelkez ő  ősök az 
Alföldön találták meg otthonukat. Ortutay Gyula már Szabadkán született, de a család 
hamarosan Szegedre költözött, ahol iskoláit is végezte. Kiváló mesterek tanítványa, 
munkatársa, nagyszerű  barátok mellett alakul, fejl ődik a fiatalember. A ruszin reminisz-
cenciák viszik a különben is szlavofil tudóspalántát szabolcs-szatmári gy űjtőútjaira, balla-
dák, dalok és az igen megkedvelt mesék lejegyzésére, és a gy űjtöttek tanulmányokkal kísért 
közreadására. A negyvenes években jelentkezik a kés őbb tőle elindított budapesti iskola 
legfőbb jellemzőjeként emlegetett a mesemondói egyéniség beható vizsgálatával, és válik 
az egyéniségkutatás általánossá más néprajzi tudományágakban is. A benne él ő  és munkáló 
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társadalmi érzékenység a folklórtermékek társadalmi hátterének kivizsgálására is ösztö-
nözte, alkottatta meg vele például a Magyar népismeret c. kiemelkedő  értékű  kézikönyvét, 
melyaz elvi-módszertani, tudománytörténeti és a korabeli kutatásokra vonatkozó nézeteit 
foglalta össze. AKis magyar néprajz c. kötet pedig a népet és egész m űveltségét fogadtatta 
el az olvasókkal. Rendkívül sokat tett a népélet és népm űvészet felismertetéséért a 
rádióban elhangzó élőszóval, de számtalan írásban, tanulmányban, könyvben is. 

1945 után meredeken felfele ível ő  pályája számtalan funkciójában — körülbelül 70 
volt neki—, de közéleti szerepeiben is a kicsinyes harcok ellenére is volt lehet ősége a néprajz 
felvirágoztatására. Ő  lett a néprajz vezéregyénisége egy emberölt őn át. Természetesen 
voltak ellenségei is. Az ellenségek az esend ő, a hibázó ember kisebb-nagyobb tévedéseit 
nagyították fel, használták fel támadásaikban. Hihetetlen energiájú szervez őmunkája 
eredményeként szaporodtak a múzeumok, gy űjtemények, archívumok, új tematikus kuta-
tások, folyóiratok, periódikák indultak be. Szorgalmazta a Kálmány Lajos-féle hagyaték 
kiadását. Közreműködésevel mese-, ballada-, dalválogatások születtek, beindította a Né-
pek meséi c. sorozatot. Önálló néprajzi kutatóintézetet szervezett. S mindezen munkák 
közepette jutott ideje a külföldi kapcsolatok ápolására is, kongresszusok, ülésszakok 
szervezésére, a rajtuk való elnöklésre, felszólalásra. Ő  volt az utazó szellemi nagykövet. 
Ezt a nagy energiát követel ő  munkát mind a magyarországi, mind a külföldi állami és 
tudományos körök nagyra értékelték, különféle díjakkal jutalmazták. 

Emberként, személyiségként Katona szerint: „Egyesítette magában a feudális úr 
vezetői képességeit, nagyvonalúságát, a reneszánsz polgár nyitott, kezdeményez ő  és szor-
galmas munkálkodását, mohó életszeretetét és végül a haladó, t űzön-vízen át népbarát 
értelmiségi gondolkodását ... Tudósként az igazság feltárása, a népek, az emberiség jobb 
megismerése vezette ... Ezer arca volt, akik közelebbr ől ismertük, más-más tettére-sza-
vára-vonásaira emlékezünk." 

Katona Imre emlékezetében a dolgozatban bemutatott Ortutay Gyula maradt meg. 
A személyes élményekre, a feltüntetett forrásmunkákra, Ortutay Gyula m űveire épült 
visszaemlékezést örömmel köszöntjük, mert ha id ők folyamán több visszaemlékezés és 
ismertetés jelenik majd meg, összeáll egy minden részletre kiterjed ő  összegező  értékelés. 

PENAVIN OLGA 

A JELENKOR - KÖNYVTÁR 

PÁLINKÁS GYÖRGY: Hermina. 
Jelenkor Kiadó, Pécs, 1990. 

Alig több mint egyéve jelent mega pécsi Jelenkor Kiadó els ő  kötete, s máris kilenc könyvet 
számlál e könyvtár. A folyóirat főszerkesztője, Csordás Gábor talán nem is vállalkozhatott 
volna kritikusabb időkben önálló könyvkiadásra, hisz közismert, hogy egész Közép-Euró-

'pában egymás után sz űnnek meg kiadók és lapok, s hogy ismert és nagy hagyományú 
kiadóházak állnak megszűnés előtt. A romániai magyar lapok papírhiánnyal és rendkívül 
nehéz gazdasági helyzetben küzdenek a fennmaradásért. Pozsonyból érkezett a hír, hogy 
az Irodalmi Szemle napjai is meg vannak számlálva. A Magyar Napló sorsa ismert, a 
Književna reč  is már jó ideje nem olvasható. Ilyen körülmények közepette még figyelem-
reméltóbb a kísérlet, hogy a kiadó változatos és színvonalas sorozattal induljon. Mészöly 
MiklósA pille magánya cím alatt publikálta értekezéseit, följegyzéseit, meditációit, Balas-
sa Péter pedig civilprózának nevezi a Hiába-valóság című  kötetbe gyűjtött írásokat. 
Földényi F. László A túlsó parton című  esszékötetén kívül Hegyi Loránd képz őművészeti 
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tanulmányai (Utak az avantgárdból), illetve Lengyel Balázs m űbírálatai (Visszatérés) 
olvashatók még az értekezések között. Eddig két verseskötet jelent meg a sorozatban, 
Parti Nagy Lajos Szódalovaglás és Petri György Valami ismeretlen című  művei. Két regény 
egészíti ki a könyvtárat, Tadeusz Konwicki Kis apokalipszis és Pálinkás Görgy Hermina 
cimű  prózakötete. 

Pálinkás György kötete különös. tagolású: a Szem, Haj, Kéz, Föld című  tömbök 
egyenként négy-négy szöveget tartalmaznak, ami el őbb sejtetne novellaszerű  prózafüzért, 
mint regényt. A laza kötetszerkezet is az el őbbit támaszthatja alá, illetve olyan asszociatív 
szerkesztésre utal, amelyben oldottság uralkodik. Az epizódok, szövegegységek címei 
különös régies, szecessziós hangulatot árasztanak: „M űvem, talán illanó példázata csupán 
a felszínnek", „Mert az alkony kedves órájuk ...", száraz alkonyat remeg és zizeg" stb. 
A kötet patinás, elmosódó század eleji fotóillusztrációi is részei annak a különös atmoszfé-
rának, melyet az elbeszél ő  hangvétele, modora, méla tekintethordozása, visszafogott 
közlési tempója kibontakoztat. Nemcsak a képek, hanem mintha a szöveg is homályba 
burkolózna, s hogy bizonytalanul tájékozódunk benne, az abból a furcsa pozícióból követ-
kezik, melyet az elbeszélő  a szövegben elfoglal. E rejtélyes személy Herminához beszél, ám 
egyben Hermináról is beszél, illetve Herminát idézi, beszélteti, s e nehezen követhet ő  
váltásokban az az érzésünk, hogy Hermina és a beszél ő  hangja, alakja, látószöge pillana-
tokra egybeolvad. Hasonló benyomásunk támad, mint a filmbeli áttüntetéseknél; az ilyen 
nyelvi átcsúsztatások különös rugalmasságot, hajlékonyságot, érzekletességet igényelnek. 
Elsőként éppen e kifinomult prózanyelv vonja magára figyelmünket, mely úgy játszik 
Hermina alakjának megidézésével, hogy azt távolléte ellenére jelenlev ővé teszi s e jelenlét 
átjárja a szöveget, telítetté teszi azt. A beszél ő  ezt a rendkívül intenzív és bens őséges 
viszonyt azzal mélyíti el, hogy feltételes módban olyasmikr ől is beszámol, amiknek maga 
semmiképpen sem lehetett tanúja, hisz a folyamatok Hermina tudatában játszódtak le. 
Kérdés tehát, hogy egyáltalán egy Herminának intézett levelet olvasunk-e, mint azt a 
fülszöveg állítja, vagy olyan tudattörténések elbeszélését, melyekhez az elbeszél őnek a 
másik személy tudatába kell behatolnia. 

A prózairodalomnak hosszú utat kellett bejárnia ahhoz, hogy olyan területeket is 
meghódítson a maga számára, melyek egészen a századfordulóig nem voltak a birtokában. 
Megközelítőleg ekkor történnek az els ő  kísérletek arra, hogy a tudatfolyamatokat is 
elbeszéléstárggyá tegyék. Megkezd ődik a belső  nézőpontú elbeszélés lehetőségeinek árnya-
lódása, majd egy következő  lépésként azoknak az eljárásoknak a kidolgozása, melyek 
lehetővé teszik, hogy a harmadik személy ű  elbeszélő  anélkül kerüljön az idegen tudaton 
belülre, hogy föladná saját harmadik személy ű  elbeszélő  pozícióját. A Hermina narrátora 
a címadó szereplő  alakjának megidézése során mintha régi fényképek között turkálna, ám 
ezek különös „bennünk felejtett fényképek", tehát olyan lenyomatok, melyeket az esemé-
nyek, tapasztalatok bels ő  világunkban hagynak. El őhívásuk azért különleges feladat, mert 
nem az emlékez ő  személy tesz rá kísérletet, hanem az emlékez őre emlékező. Ez a 
kettőződés teszi különlegessé a megnyilatkozást, s ez szövi egymásba Hermina és a hozzá 
közelálló barát, társ szólamát. Nem kell tehát csodálkoznunk, ha e társ olyasmir ől is tud, 
amit Hermina csupán szeretett volna, gondolt volna stb. 

Pálinkás Görgy szövege teljes egészében e különös bels ő  történésfolyamat megidé-
zésének, előhívásának rendelődik alá, nyelve tehát nem lehet más, mint a tudatműködést 
uraló asszociációnak megfelelő, annak vágásait, átcsúszásait, egymásra vetüléseit követ ő  
szenzuális, metaforikus közeg. Ritka pillanatai ezek a magyar prózának, amikor kell ő  
hajlékonyságot, érzékiséget tanúsít olyan tartalmak artikulálására, melyek eleve nem 
fogalmi jellegűek, s olyan beszédet igényelnek, melyben nehezen különíthet ő  el a beszéd 
tárgya és alanya. „Követni szeretném gondolatát annak a kisasszonynak, aki kalapját az 
akkori szélben bal kézzel fogta, mintegy hátrakacsintva a világegyetemben el őforduló 
ilyesfajta huzatoknak. Ez a bal kézzel fogott kalap talán a mostani fotográfus szemében 
jobbosnak látszik, hisz kimetszett id őnkben a cellek még mindig fordítva képezik le a valót. 
Törékeny aranyhíd ez, drága Hermina, minek tárgya mégiscsak az a prizmacsalás, hogy 
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központilag szelektáljuk a b űnöst és az ártatlant. Törik és tör ődik tekintetünk ezen a 
fényképhű  dokumentálásra szánt helyen. Pláne, ha közelképekre törekedünk. Tiltakoz-
nánk most már viszontagságos jelenünkben, de az efféle archiválást vállalni kell." A nyelv 
egy magas fényérzékenységű  filmre emlékeztet, mely gondolatok, érzésemlékek, benyomá-
sok, szenzuális tapasztalat-emlékek hajszálfinom rezdüléseit is rögzíteni képes. "Akkor, 
azon a várfal melletti sétányon, a lemen ő  nap fénye mint óriás fésű  bordázta a vörös 
járdakövet. Nincs szüksége, nincs szüksége, ismételte magában, ahogy felszívódott léptei-
nek hangja, és nincs aki számon tartsa, hogy hová, és nincs kinek mondani, hogy merre. 
Mint kibomló haja, nyakába hullott a messzeség." 

A társításos prózanyelv külön logikát alakít ki, mely lehetetlenné teszi, hogy a 
megértési folyamat a megszokott pályákon mozogjon. A beszéd tárgya eleve kitér a 
folyamatos közlés elől, hisz az észleletek, gondolatfoszlányok, melyekr ől szó van, szakado-
zottan merülnek fel az emlékezetben és a tudatban, a képzeletben és az álomban. "Meg-
ijedhettem volna, de ahogyan a nap fénye megült a gesztenyevirágokon, ott az utca végén 
ezt a látványt kitapinthatatlan érzéssé változtatta. Nem hasonlíthatom ahhoz a melanko-
likus és sorsba vegyül ő  szemlélődéshez, ahol belenyugszik s egyszerre káprázik, mint 
valami sárgaréz kilincs visszfényein a tekintet, sem ahhoz, amikor a nap simogatása a 
comb közé férk őzött kezek emlékét s űríti jónak hihetővé, ahogy az öregedő  hölgyek 
mondják kedvesen." Mintha egy impresszionista vászon el őtt állnánk, melyen foltokká 
szakadoznak a színes felületek, ám itt nem a napfény bomlik föl spektrumsugarakra, 
hanem a valamikori érzéki tapasztalat. A szöveg gyönyörének Barthes ja jut eszünkbe, aki 
szerint az erotikus élmény forrása ugyanaz a hely, melyen megszólal a test nyelve s az 
érzékiséget elválaszthatatlanná teszi a róla szóló beszédt ől. A Hermina elbeszélője is egy 
új grammatika után nyomoz s egy már nem létez ő  nyelvet szeretne kötelez ővé tenni az 
oktatásban, hogy a hallgatók a megszokottól lágyabb, bens őségesebb nyelven kommunikál-
hassanak: "ha rád figyelek, úgy t űnik, egyszerre két irányból tűz a fény, s árnyéka egyetlen, 
minta vonuló felhők alatta fák koronájának helyben maradása." 

Ha az emlékek és a Herminának intézett üzenetek tartalma bármiféle koherenciát 
mutatna, lehetséges lenne mindaz összefüggő  történet kibontakozása, mindaz err ől szóló 
beszámoló. Minthogy azonban a Hermina egész asszociáció-sz őttese egy laza, áttetsz ő  
felületet képez, olyan zsúfolt benyomás-gomolyagként raktározzuk el tudatunkban, mint 
az elbeszélő  a Herminára vonatkozó emlékfoszlányokat. Pálinkás György még egy lépést 
tett azon az úton, melyen Mészöly Miklós, Pályi Ándrás, Nádas Péter egy új szenzuális 
magyar prózanyelv megteremtése felé elindultak. 

THOMKA BEÁTA 

PÁROS, AVAGY KORMÁNYOS NÉLKÜLI KETT ŐS 

HERNÁDI GYULA: Jancsó Miklós szeretői: 
Szabad-tér Kiadó, Budapest, 1988. 

Hernádi Gyula igen ismert és megbecsült elbeszél ő, regény- és forgatókönyvíró. Rendkívül 
termékeny író, aki azzal gazdagította a magyar prózát, hogy eltért az élet közvetlen 
ábrázolásától: műveiben rendszerint megtaláljuk a fabulát, de nem az a cél, bizonyos 
eltérésekkel a szerepl ők és pszichológiájuk kerül a középpontba. A mindennapi, felismer-
hető  élettől a szereplőket irányító bels ő  történések javára való eltérés módja a stilizáció. 
Ily módon felöleli az egész életet, a bels ő  és a külső  eseményeket, a fabula jezése az írónak 
csak segédeszköze, szinte megszerkesztetlen, de feltételezhet ő, míg a figyelem akár az író, 
akár az ő  egyéniségeinek "szabad" elbeszélésére irányul. így közeledett Hernádi mindinkább 
a sűrített próza, bizonyos hermetizmus felé. 

175 



Furcsa, de a forgatókönyvíró Hernádi egészen másmilyen: az ő  "javaslatai" alapján 
készült filmek nem hermetikusak, tele vannak valóságos élettel és érzékiséggel. Mint 
ahogyan prózája is elegend ő  helyet hagy az olvasónak a iibeleolvasásra", ugyanegy Hernádi 
elegendő  ösztönző  teret hagy a filmrendez őknek. Ami csak szép bizonyítéka az író alkotói 
arculatának. Az egyik pillanatban sikeres prózairó, a másikban sikeres forgatókönyvíró. 
Hernádi olyan helyzetbe hoz bennünket, hogy nem tudjuk szétválasztani m űveit: vajon 
először született-e meg a forgatókönyv, majd annak alapján a regény, vagy el őször kelet-
kezett a regény és bel őle a forgatókönyv. Máskülönben éppen az egyik m űnek ez a másikba 
való átömlesztése tanúskodik az író alkotóerejér ől, két, ugyanakkor hasonló és különböz ő  
mű  keletkezésének lehetőségeiről. A kutatóknak érdekes terület kínálkozik „kétfej ű" 
alkotóval, akinél nincs zavar, hanem összehangolt munka, nagyfokú professzionális 
viszony két különböz ő  médium iránt, amelyek követelményei formailag eltér őek, de 
ugyanazzal a világlátással, alkotói arculattal bels ő  szakadás nélkül egységesíthetők. 

Igaz, Hernádi Jancsó Miklós rendez ővel alkot párost, Magyarország egyik legismer-
tebb filmrendez őjével, aki nagy sikert ért el a világban is, különösen a 60-as és 70-es 
években készített filmjeivel. A legismertebb filmjei: Csillagosok, katonák, Égi bárány, Még 
kér a nép, Elektra, Szegénylegények. Hogy milyen lenne a Hernádi forgatókönyve alapján 
készült film Jancsó Miklós rendez ő  nélkül, azt mi nem tudjuk. De tudjuk, hogy a Hernádi 
Jancsó páros alkotás szempontjából a sziámi ikrek egy fajtája: éveken át együtt dolgoztak 
és egyetértettek, rendkívül jól ismerték egymást, s őt ki is egészítették. Ugyanabban a 
munkában, csak Hernádi irt, Jancsó pedig rendezett; a látszólag hermetikus próza konk-
réttá és érzékelhet ővé vált, a látszólagos rendezetlenség jelenetekké, filmkockákká, filmal-
kotássá szervez ődött, új törvényszerűségekkel összehangolt optikával. 

Nem vitás, hogy Hernádi, az író csodálta Jancsót, a rendez őt és az embert; e viszony 
bizonyítéka a harmincéves barátság is. Így nem is csoda, hogy az író Hernádi elhatározta, 
felfedi Jancsónak, az embernek a titkát, a rendez őét, aki nem ír, hanem világát közvetve 
a filmmel fejezi ki. A filmben realizáltak titkát visszavetiteni az életrajz szintjére vagy 
legalábbis az életrajz egy szegmentumára. Hernádi hivatásosként — a szó legnemesebb 
értelmében — kiválasztotta Jancsó életének azt a részét, amely ugyanakkor a legattraktí-
vabb és filmjeihez (rendezéseihez általában) legközelebb álló — a szerelmet. 

Az eljárás meglehetősen egyszerű : a hatvanhét éves Jancsó magnetofonba mesélt 
szerelmeiről; 18 órás szalagot készítettek, Hernádi pedig ebb ől az anyagból könyvet formált 
Jancsó Miklós szeretői címmel. Az író a rendez őnek 514 szeretőjét számolta meg, de 
ezekből könyvéhez csak egy kisebb részt választott ki. Regény? Életrajz? Vallomás? 
Sikerkönyv? Misztifikáció? Valójában mi ez a könyv? Mindenesetre el őttünk Hernádi 
Gyula író szerzői műve, minden egyéb kérdéses. Nyilvánvaló, hogy Hernádi a hivatásos író, 
amikor már kezében volt a ,magnószalagos mese", elhatározta, hogy attraktív könyvet, 
sikerkönyvet ír. Az érdekes bevezet ő  (a könyv keletkezésének technológiája), az els ő  és az 
utolsó fejezet (Hány szerető  ötszáztizennégy szeret ő? és Kecskemét — képezi a könyv legter-
jedelmesebb, legjobb vallomásos részét) mellett a könyv tele van egyéb témákkal is, 
amelyeknek lehet is közük Jancsóhoz, de nem feltétlenül: Platón a szerelemr ől, agy-
velőevés, homoszexuálisok, mese a fordított id őről, a vallás és a szex, az AIDS, az óvszerek, 
a szex mint ördögűzés... Mindezek rövid fejezetek, amelyeket tekinthetünk egy tervszer ű  
eljárás eredményének, hogy az olvasó egy kissé fellélegezzen, hogy az érzékivel telít ődött 
elbeszélés "filozófiai — erkölcsi" támasztékot kapjon. De a leghosszabb mellékfejezetek 
egyikében (A szadizmus névadója voltam) Hernádi kirándulást tesz a történelembe, össze-
gyűjti Nagy Katalint, Marquis de Sade-ot, Casanovát és e társaság más nagyjait... Hogy 
bizonyos típusú sikerkönyvet írjon, Hernádi írt egy fejezetet az orgiák technológiájáról, és 
az egyszer már alkalmazott eljárással élt. Az egyik régebbi elbeszélésének f őhőse ugyanis 
Ruđer Bošković  tudós és filozófus, itt alkalmazta Hernádi a jöv őbe való távozást és 
visszatérést onnan; ugyanezt az eljárást követte itt is, mert Sade a jöv őbe tér és megszerzi 
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Nagy Katalinnak a szifilisz elleni gy őgyszert... A sikerkönyv írója így „lopta meg" Herná-
dit, csak hogy kiegészítse új könyvét, és hogy az sokkal attraktívabb legyen. 

A könyv legértékesebb része az említett két vallomásos fejezet, amelyek terjedel-
mükkel és jelentőségükkel is magának a műnek a lényegét képezik. Mindkét fejezet 
„magnetofonpróza", tehát vallomás, amelyr ől semmilyen adatokkal nem rendelkezünk e 
könyvön kívül, ahol ellen őrizhetnénk dokumentáris értékét. De mindkét fejezet irodalmi-
lag meggyőző, ami nekünk elegend ő  is. Nemcsak Jancsó Miklós „én-meséje" tárul elénk 
szerelmeiről, a gyermekkoriaktól, diákszerelmekt ől és egyetemista szerelmektől a háborús 
és háború utáni szerelmeken keresztül egészen napjainkig, hanem e viszonyokban világo-
san tükröződnek ezeknek az évtizedeknek a társadalmi viszonyai is, ezért az olvasó el őtt 
nemcsak egy magánvallomás, hanem egy többrétegű  próza áll. Habár a régmúlt id őkről 
beszél (említ sok n őt a háború előtti és háborús id őkből, de a filmvilág ismert személyiségeit 
is, mint amilyenek Brigitte Bardot, Liv Ulmann, Marpesa Down stb), itt van a közelmúlt 
is, mint amilyen Jancsó Miklós és a kecskeméti színház színészn őjének tragikus szerelme, 
sajátságos befejezése a könyvnek a szerelem dics őítésében és annak lehetetlenségében, 
hogy az ember felülmúlja önmagát. Mindez őkben a szép, naiv, furcsa, lehetetlen, nevetsé-
ges, tragikus szerelmekben van báj, költészet, fejl ődés, megismerés, emberség, beteljesülés, 
de nincs banalitás. Úgy rémlik, hogy a rendez ői szemet látjuk, amely Jancsó Miklós, az 
ember és a művész lényegét alkotja. A könyv e részének jelent ősége meghaladja kortársunk 
és a közéleti ember magánéletébe való bekukkantást; ilyen érdekes, s őt attraktív módon 
be lehet mutatnia nagyalkotói egyéniséget és korá t is. Mindemellett ebb őla perspektívából 
másképpen nézzük, értékeljük és elemezzük Jancsó Miklós filmjeit; az általa kiválasztott 
filmkockák, egy bizonyos területen lev ő  embercsoport ismert mozgása, amelybe új ember-
csoportok lépnek be másmilyen jelzésekkel, majd a megszállottság a meztelen testt ől, az 
érzékiség és az esztétizáció - mindez többé nem t űnik véletlennek, ami már korábban élt 
a szerzőben és az ő  világlátásában. 

Joggal lehetnénk fel még egy kérdést: vajon ez a könyv csak „magnetofonpróza" vagy 
szervesen támaszkodik arra a kultúrára, amelyben keletkezett is? Az els ő  esetben csak a 
dokumentum érdekelne bennünket, a személy, akir ől szó van, és nem a könyv szerz ője; a 
második esetben egy teljes szerz ői műről van sió. Formálisan az els ő, lényegét tekintve 
azonban a második esetr ől van szó. Különben, ha tisztán az els ő  esetről lenne szó, a könyvet 
valószínűleg nem is kellene lefordítani. 

Hernádi e könyvének keletkezését kapcsolatva kell hoznia magyar kultúra bizonyos 
jelentős folyamataival, és fel kell hívni a fi - lmet századunk némely kivételes írójára. Az, 
hogy ezeknek az íróknak a m űvei hazáinban nem ismertek, egyáltalán nem csökkenti 
jelentőségüket és értéküket egy kultúra fejl ődésében. Ellenkezőleg. 

Századunk magyar irodalmában létezik egy kifejezett prózai vonulat, amelyet „érzé-
ki irodalomnak" nevezhetnénk, habár nincs m űvészet, amely ne lenne ilyen is. De itt olyan 
prózáról van szó, amely nemcsak felhasználja az érzékiséget, hanem azzal van átsz őve, 
benne rejlik az egész m űben, az képezi az összekapcsolás, az egybegy űjtés elvét. Az irodalmi 
művek abban az időben túl vannak telítve érzékiséggel. 

Krúdy Gyula (1879-1933) egész alkotókorszakában elbeszéléseket és regényeket írt 
hasonmásáról, Szindbádról: amikor halántékán megjelentek az els ő  ősz hajszálak, Szind-
bád, az Ezeregyéjszaka tengerésze és utazója megállt, visszafordult és - elindult „elt űnt 
idejének" keresésére, emlékezik szerelmeire és meglátogatja őket; megkezdődik aurai idő , 
az asszociációk sorozata, a képek átalakítása, a végtelen folyamat, a nosztalgikus próza, 
az „érzéki próza". A nagy tengerész tehát nem távoli óceánokra utazik, hanem még egyszer, 
szerzett élettapasztalatával visszatér csöppnyi életébe, amely bels ő  dimezióiban kiegyen-
lítődik az egész világmindenséggel. 

Az érzéki prózának e típusa mély nyomokat hagyott a magyar kultúrában. Márai 
Sándor (1900-1989) még folytatta is Krúdy m űvét, és megírta a Szindbád hazamegy (1940) 
című  regényt, amelyet nem érthetünk meg Krúdy életm űve nélkül. Korunkban pedig 
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Huszárik Zoltán rendez őnek még ahhoz i volt bátorsága, hogy Krúdy prózájának motívumai 
alapján elkészítse a Szindbád című  filmet, a filmet, amely maga az érzékiség, és amelyet 
nálunk, sajnos, nehezen értettek meg, bár bemutatták, bemutatása szinte észrevétlen 
maradt. 

Az ilyen érzékiség effektusainak a vallomáson, a dokumentumon kell alapulniuk, 
mert igy nyernek a m űvészi alkotáshoz olyannyira nélkülözhetetlen igazi és kiegészít ő  
motivációt is. 

A magyar irodalomban igen mély és jelent ős a kiemelkedő  alkotók őszinte, bensősé-
ges naplójegyzeteinek vonulata, a naplóké, amelyek a kor és az egyéniség dokumentumai, 
de idővel érzéki szépirodalmi művekké alakulnak. Erre jó példa lehet Balázs Béla (1884-
1949) terjedelmes, kétkötetes Naplója. Még mélyebb benyomást kelt a nagy író és morfi-
nista, a szabadkai Csáth Géza (1887-1919) Naplója: ez a Napló másolatokban napjainkig 
körbejárt, és fontos olvasmány volt, de csak nemrégen jelent meg egy irodalmi folyóiratban 
folytatásokban, majd könyv alakban. Az orvos Csáth részletes jegyzeteket készít fürd őor-
vosként szerzett tapasztalatairól, a n őkről, akikkel közeli kapcsolatba került, de magáról 
is mint morfinistáról, szinte egészen életének tragikus végéig, naplója ezért érzéki és 
sűrített prózává alakul, amelyben többé nem könnyű  eligazodni: meddig dokumentum, 
mikor lép fel az őrület. Az érzéki részleteknek, a tüzetes leírásoknak megvan az értékük, 
még csábítóak is, de minden borzalmas szövevénnyé alakul: Csáth megöli majd a feleségét, 
öngyilkosságot kísérel meg, és ez sikerül is neki. Csáth is keresi az „elveszett idejét", a 
Napló eleinte a leszokás megfogható módja, a.morfiumról való leszokás kisérletéé, majd a 
mélység kegyetlen leírásává válik. 

Ha ebből a perspektívából nézzük Hernádi új m űvét, akkor Jancsó Miklós egyszerre 
élettény és irodalmi hős. Hernádi és h őse, Jancsó, az „elveszett id ő" keresésére indulnak, 
de csak irodalmi mű  jött létre ismét, a „megtalált id ő". 

Végezetül, hogy elkerüljük a mégis lehetséges félreértéseket, a francia Jean Beaudiar 
gondolatait kell idézni: 

„A hű  kép elveszi a reális tér egy dimenzióját, és ez az, ami a képet csábítóvá teszi. 
A pornográfia, ellenkezőleg, még egy dimenzióval b ővíti a szex terét, reálisabbá teszi a 
realitásnál - ez az, ami miatt hiányzik bel őle a csábítás. (...) A pornográfia azt mondja: 
valahol van jó szex, mivel én vagyok az'oő  karikatúrája. A maga groteszk obszcenitásában 
ez a kísérlet a szexr ől szóló igazság megmentésére, hogy a szex csüggedt modelljének 
hitelességéből valamit visszaadjon". 

A mi kettősünk, Hernádi-Jancsó ismeri az ilyenfajta gondolkodást; e könyv egyes 
fejezetei közötti ingadozások, szándékosan vagy sem, kritikai viszonyulást sugalmaznak 
az élet iránt is és a művészet felfogásának különböz ő  formái iránt is. Egy irodalmi műtől 
ennél több nem is várható el. 

SAVA BABI Ć  
(BALÁZS ART Valéria fordítása) 

TÁRGYILAGOS EMLÉKEZÉS 

GEZA TIKVICHI: Slike iz ustanka u Ba čkoj. 
Vojnoizdavački i novinski centar, Beograd, 1989. 

Ezekben a nagy változásokban és meglep ő  fordulatokban b ővelkedő  években, amikor Kelet-
és Közép-Europa szocialista országaiban (beleértve Jugoszláviát is) a demokratikus átala-
kulás drámai gyorsasággal és esetenként tragikus következményekt ől sem mentesen 
zajlik, amikor nem csupán a szocialista társadalom létjogosultságát, de egyesek még a 
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francia polgári forradalom (és más forradalmak) indokoltságát is kétségbe vonják, nem kis 
számban egzisztálnak olyan nézetek, melyek szerint az országunk népfelszabadító harcá-
nak témakörébe vágó visszaemlékezések megjelentetése felesleges és anakronisztikus 
jelenség. Nos, ahogyan a világ különböző  pontjain lezajlott más-más jelleg ű  forradalmak, 
felkelések, az idegen hódítok elleni fegyveres küzdelem a civilizált emberiség fejl ődésének 
elvitathatatlan, szerves részét képezi, úgy a hazai forradalmi munkásmozgalom és a 
népfelszabadító háború sem törölhet ő  ki az itt élő  népek drámai sorsfordulatokban oly 
gazdag történelméből. E jelentős kérdésről bevezetőképpen legalább ennyit el kellett 
mondani ezekben a többszólamúság felé haladó, olykor zavaros és ellentmondásos világ-
szemléleteket is felszínre hozó id őkben, mielőtt Geza Tikvicki Slike iz ustanka u Ba čkoj 
(Képek a bácskai felkelésb ől) című  könyvének ismertetéséhez és megméretéséhez kez-
denénk. 

1945 tavaszán a felszabadult Újvidéken megtartott tartományi pártértekezleten 
Jovan Veselinov Žarko párttitkár nagy jelent őségű  beszámolójában a következő  (emléke-
zetből idézett) mondat is elhangzott "Vajdaságban a népfelszabadító harc az ország más 
részeihez hasonló körülmények között szervez ődött." Ez a mondat valoszín űleg számos 
résztvevő  pártaktivista, de különösen a bácskaiak és a bánátiak számára kissé megdöb-
bentően hatott, de a természetesnek vélt fegyelem és egyöntet űség lehetetlenné tette, hogy 
ezen az összejövetelen bárki megkérd őjelezze a tekintélyes pártvezet ő  véleményét. Akko-
riban valoszínűleg Geza Tikvicki, a tartományi pártbizottság tagja is hasonló álláspontra 
helyezkedett és tudomásul vette ezt az értékelést. 

Az embert az idő  érleli és a tapasztalat edzi; mindaz, amit egy életen át saját b őrén 
kell elviselnie, legalábbis abban az esetben, ha még van képessége a lerakódott élmények 
tudatos és ésszerű  megfontolására, a tanulságok lesz űrésére. Geza Tikvicki könyvét 
lapozgatva el kell ismerni, hogya szerz ő  rendelkezik ezzel a képességgel. Ez a körülmény 
tette számára lehet ővé, hogy— minden dogmatikus megátalkodástól mentesen — tárgyila-
gos és őszinte hangú visszaemlékezéssel járuljon hozzá egy nagy jelent őségű  korszak jobb 
megismeréséhez. Éppen az ilyen hozzáállás a könyv alapvet ően pozitív tulajdonsága, a 
szemlélet, mely lehetővé teszi, hogy tisztábban és hitelesebben táruljon elénk a bácskai 
felkelés túlzott heroizálástól és frázisoktól mentes története. És hogyha a könyv oldalain 
találunk esetleg kifogásolható részeket, gondoljunk arra, hogy ez nem csak az emlékezésre 
támaszkodó művek sajátossága. 

A kötet egyik kimagasló értéke, hogy szembesülni (és talán szembeállni) merészel 
az olyan véleményekkel, mint amilyen az el őbbiekben említett Veselinov-értékelés, mely 
nem volt sem egyedülálló, sem kivételes. Ellenkez őleg: létezett már a háború idején 
kialakult előzménye és pártvonalba rögzített sémája. Geza Tikvicki saját nézetét és 
álláspontját két tartományi párttitkár jelentésével és egy történész tudományos fejtegeté-
sével összefonódva ismerteti az olvasóval. 

Az első  idevágó dokumentum Toza Markovié, a tartományi bizottság titkárának a 
JKP Központi Bizottságához küldött, 1942. október 10-én keltezett jelentése, melyet a 
mozgalom 1941-ben és 1942-ben elszenvedett súlyos veszteségei után az önsanyargatásnak 
is beillő  önkritika szellemében vetett papírra. Miután felsorolja a kegyetlen megtorlások 
következményeként felszámolt szervezetek és kimagasló egyéniségek likvidálásának tra-
gikus listáját, Markovié többek között a. következ őket. állítja: „A hanyagság, könnyelműség, 
a megszálló erők lebecsülése stb. nagyméret ű  letartóztatásokat és lebukásokat eredménye-
zett és tönkretette Bácska egész szervezetét és — ami a legrosszabb — elveszítettük majd 
mindegyik önálló tevékenységre alkalmas elvtársunkat." Tikvicki viszont leszögezi, hogy 
„csak az indokrinált és standardizált kegyetlen önbírálat szólhat hanyagságról, köny-
nyelműségről és a rendőrség előtti gyenge magatartásról. Hiszen Vajdaság minden nem-
zetiségéből (még a németeket is beleértve) szervez ődött az a mozgalom, mely Markovié 
jelentése szerint is h ősi ellenállást tanúsított a megszállókkal szemben, és óriási véráldo-
zatokat hozott. 
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A korszak másik jellemzését Jovan Veselinov Žarko, a Toza Markovi ć  kivégzése után 
kinevezett párttitkár Bácska párttagságához intézett levele adja. Miután néhányközhellyel 
ecseteli az aktív káderek Tito és a KB iránti határtalan bizálmát, megállapítja, hogy ennek 
jóvoltából az országban megkezd ődhetett a népfelszabadító harc, majd igy folytatja: „A 
népfelszabadító mozgalom fejl ődésnek indult, de a Bácska.és Bánát vezet ő  káderei által 
elkövetett hibák miatt nem hogy tovább fejl ődött volna, inkább hanyatlott és végül teljesen 
legyengült." De vannak ennél súlyosabb kitételek is ebben a kimondottan túlzott kritikai 
szellemben írott levélben, melyben a mozgalom minden hibájáért a felel ősséget a vezet ő  
káderek tévelygéseire és árulására hárítja. Tikvicki szerint ez elítél ő  és helyenként nincs 
is kellően alátámasztva. Vajdaság két el őbbi párttitkára és sok kiemelked ő  egyénisége 
akkor már halott volt és nem szállhatott szembe az ilyen értékelésekkel. Megteszi ezt 
könyvében Tikvicki, aki rámutat Bácska különleges helyzetére: lakosságának nagyobb felét 
magyarok és svábok képezik, akik, a kiváló egyéniségekt ől eltekintve, nem képezhették a 
mozgalom tömegbázisát; megállapítja, hogy a horthysta apparátus kiválóan szervezett 
elnyomó gépezettel rendelkezett, mely kegyetlen fellépésével néhány hónap leforgása alatt 
lényegében felszámolta a mozgalmat és a pártszervezeteket. Bácska ezenfelül sík terület, 
ahol menedéket legfeljebb a kukoricások és a földbe vájt „bázisok" nyújtottak. Ezeket, az 
ország más területeit ől különböző  körülményeket feltétlenül figyelembe kell venni, miel őtt 
valaki pálcát törne a hősiesen küzdő, de vereséget szenvedett harcosok felett. 

A harmadik dokumentum, melyre Geza Tikvicki hivatkozik, dr. Čedomir Popov 
1984-ben megjelent, Vajdaság a népfelszabadító háborúban és a szocialista forradalomban 
1941-1945 című  könyve, melyben mára tudományos tárgyilagosság igyekszik érvényesül-
ni. Dr. Popov, miután megemlíti a szervezet szubjektív hibáit, leszögezi: „Mégis, Bácska 
és Bánát népfelszabadíto mozgalmának 1941 végén elszenvedett átmeneti vereségét rész-
ben a mélységesen objektív körülményekben kell keresni, melyeket a népfelszabadító harc 
és a forradalom vezet ő  káderei ezeken a területeken nem vettek eléggé figyelembe." Egy 
másik helyen úgy véli, hogy különösen az ifjúkommunisták szinte dogmatikusan ragasz-
kodtak a fegyveres harc folytatásához, „de volt-e valaha is forradalom ilyen és hasonló 
kilengések nélkül?" — teszi fel a kérdést a történész, aki ebben a szellemben folytatja 
elmélyült fejtegetését. Tikvicki górcs ő  alá helyezi ezt a művet is és rámutat azokra a 
mozzanatokra, amelyeket a tudomány sem vesz figyelembe. 

A szerző  kivételes figyelmet szentel a magyar származású kommunisták részvéte-
lének ebben az egyenlőtlen harcban, kimondja, hogy kevés kivétellel a forradalom mellé 
álltak, és nagyon sokan életüket áldozták a fasiszták elleni küzdelemben. De a magyarság 
magatartásának jobb megértése érdekében e nemzeti kisebbség két háború közötti helyze-
tét is részletesen elemzi. Ugyanakkor további fejezetekben nem mulasztja el a felszabadu-
lás utáni korszak egy rövid szakaszában a bácskai magyarság iránti téves politika kritikáját 
sem, melynek során, az ismert tényeken túl, megemlíti azt az elképeszt ő  elképzelést is, 
miszerint bizonyos vezet ő  körökben felvetődött a magyarok kitelepítésének ötlete, amit 
azonban gyorsan elvetettek. 

A kötet igen szép dokumentuma Jovan Miki ć  Spartak 1944 szeptemberében Ratkó-
hoz, a könyv szerzőjéhez írott jelentése, ami nem csak hiteles képet nyújt a szabadkai 
partizánosztag útjáról és tevékenységér ől, de egy szokatlan, vaskalaposságtól és sablonok-
tól mentes szemléletet is prezentál. Helyenként annyira elüt a megszokottól, hogy már 
nem is jelentés, hanem költői tónusokkal átszőtt egyéni vallomás. Tartalmaz ez a könyv 
még sok érdekes eseményt, mint ahogy szimpatikus az egyszer ű  hősök meleg hangú 
jellemzése is ebben a folyamatos, jól olvasható, irodalmi értekeket sem nélkülöz ő  könyv-
ben. 

Geza Tikvicki könyvének értékei messze meghaladják fogyatékosságait, és törekvé-
sei által Bácska háborús mozgalmának egyéni hozzáállással megteremtett, emberközelség-
be hozott, eddig egyik legjelent ősebb és legtárgyilagosabb körképét adja. 

GAJDOS TIBOR 
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külföldre az összeg kétszerese. Diákok és egyetemi hallgatók 
csoportos előfizetése egy évre 120 dinár. Folyószámlaszám: 
NIP .1 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 szerkeszt ősége 



Galériánk 

KOSZTALÁNYI DEZSŐ  költő, író, műfordító 

Városunk legnagyobb költőfia. Szabadkán született 1885. március 29-én és 
Budapesten hunyt el1936. november 3-án. Miután 1903-ban magántanulóként 
leérettségizett a szabadkai gimnáziumban, beiratkozott a budapesti egyetem 
bölcsészeti karának magyar—német szakára. 1904-ben rövid ideig a bécsi egye-
tem hallgatója. 1905 végétől négy hónapon át a Bácskai Hírlap segédszer-
kesztője, majd 1906-tól a Budapesti Napló munkatársa. Már els ő  könyvét, az 
,1907-ben megjelent, Négy fal között című  verseskötetét elismeréssel fogadta a 
kritika, de országos sikert csak A szegény kisgyermek panaszaival (1910) ért el. 
Az ezt követő  két és fél évtized alatt századunk magyar irodalmának egyik 
legváltozatosabb és legjelentősebb életművét hozta létre, amelyet a budapesti 
Szépirodalmi Könyvkiadó Vállalat jóvoltából Réz Pál tett Újabban — példaszer ű  
gondos munkával — mindenki számára hozzáférhet ővé. Több verse és két regé-
nye, a Pacsirta és az Aranysárkány Szabadkának állít maradandó emléket. 
Korának legjobb műfordítói közé tartozott. Alkotásai közül jó néhányat a világ 
számos nyelvére lefordítottak. 


