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FOLYTATÓDÓ ÚJJÁSZÜLETÉS 

Amikor 1991 őszén, a huszadik évforduló alkalmából megjelent 
jubileumi számunk bevezető  írásában abbéli félelmünknek ad-
tunk hangot, hogy az általános leépülés közepette folyóiratun-
kat is a megsz űnés veszélye fenyegeti, nem gondoltuk volna, 
hogy az elapadó anyagi támogatás mellett kiadónk vezet őinek 
lapunkhoz való felelő tlen viszonyulása is hozzájárul elhallgat-
tatásunkhoz. A fennmaradásunkért vívott küzdelmünkben sze-
rencsére nem maradtunk magunkra, sokan szót emeltek érde-
künkben, bár — s ezt nem kis keser űséggel tapasztaltuk — olya-
nok is akadtak, akik kétségbe vonták mindazt, amit két évtized 
során irodalmi és szellemi életünk gazdagodása, a jugoszláviai 
magyar kultúra érdekében tettünk. Heves viták és otromba 
támadások után azonban mégiscsak kijutottunk a súlyos vál-
ságból, amelybe önhibánkon kívül kerültünk, s miután alapí-
tónk, Szabadka Község Képvisel ő-testülete 1993. február 25-i 
ülésén az Íróközösségre ruházta át lapunk kiadásának jogát, ez 
utóbbi elnöksége pedig március 15-én kinevezte a szerkeszt őség 
tagjait, reméljük, hogy nemcsak megmaradásunkat, de további 
felnövekedésünket sem fenyegeti komolyabb veszély. 

Munkánkat ott szeretnénk folytatni, ahol egy évvel ezel ő tt 
kénytelenek voltunk abbahagyni. S úgy, ahogyan eddig tettük, 
s ahogyan azt egyik munkatársunk az évforduló kapcsán meg-
fogalmazta: szeretnénk, ha lapunk fóruma lenne minden meg-
nyilatkozásnak, mely a vajdasági magyarság önmeghatározá-
sáért és azonosságtudatának meg őrzéséért vívott szellemi har-
cát szolgálja. Ezért továbbra is megtartjuk azokat a rovatokat és 
folytatjuk azokat a sorozatokat, amelyek a tavalyi keltezés ű, 
nemrég megjelent „fantomszámból" kimaradtak, s Galériánk-
ban ezentúl is vidékünk egykori jeles személyiségeinek a port-
réi kapnak helyet. Kezdett ől fogva, két évtizeden át úgy igye-
keztünk minél magasabb színvonalon kielégíteni olvasóink igé-
nyeit, hogy ne kelljen szembekerülnünk a világszemléletet és a 
cselekvési területet lehatároló politikával. Szándékunk ellenére 
ugyan a kelleténél jóval kevesebb szociológiai és demográfiai 
felmérést közölhettünk, a szükségesnél kevesebbet foglalkoz-
hattunk népünk életével, de merjük remélni, hogy a korlátozott 
lehetőségek ellenére is sikerült tartós értékeket létrehoznunk. 
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Ez nem csupán annak köszönhet ő, hogy vállaltuk azt az örök-
séget, amelyre a Kosztolányi és Csáth Géza emlékét ápoló Sza-
badka, az ország egykor legnagyobb és legjelent ősebb vidéki 
városainak egyike joggal büszke, hanem annak is, hogy nem 
szegődtünk egyetlenegy irodalmi irányzat vagy elmélet szolgá-
latába, hanem — nemzedéki hovatartozástól és m űvészeti irány-
zattól függetlenül — szélesen kitártuk a kaput minden alkotó 
művész, tudós és közíró el ő tt, aki érdeklődéssel kísérte a ma-
gyarság kulturális életének sajátos hangú, szabadabb társulási 
formákat kereső  törekvéseit. 

Hogy mindez öntudatra ébredésünket, e vidékhez való kö-
tődésünket illetően kevesebb eredménnyel járt, mint ahogyan 
azt annak idején gondoltuk, azt az itteni magyarok tömeges 
elvándorlása bizonyítja. Csekély vigasz: egy folyóiraton csak 
igen kis mértékben múlt, hogy a szül őföldhöz és önmagunkhoz 
való ragaszkodásunk nem akadályozhatta meg a katasztrófát. 

Jóllehet anyagi és szellemi nyomorunk évszázadok óta alig-
ha volt nagyobb, mint most, hinnünk kell lapunk megújulásá-
ban, folytatódó újjászületésében, mert sok a tennivalónk. Olyan 
munkákat is vállalnunk kell, amelyek eddig más folyóiratok 
feladatait képezték. Még annak árán is, ha le kell szállnunk az 
irodalom és a tudomány fennkölt magaslatairól. Persze nem 
publicisztikai szinten szándékozunk foglalkozni például a ta-
nügy kérdéseivel, tankönyveinkkel, amikor a tanárok és a diá-
kok az erkölcsi és szellemi támogatást is nélkülözik. Ugyanak-
kor azonban a rádió, a jövend ő  televízió és a sajtó tevékeny-
ségét, létét el ő legező  színvonalas publicisztikát is meg kell 
teremtenünk abban a tudatban, hogy városunk el őbb-utóbb 
hivatalosan is a vajdasági magyarság központjává válik. Ez azt 
jelenti, hogy lapunk ezentúl is ügy igyekszik meg őrizni szabad-
kai jellegét, amint azt eddig is tette: itteni munkatársai mellett a 
másutt élő  írók közrem űködésére is számít. 

Új történelmi helyzetünkben alapvető  fontosságúnak tart-
juk tehát az új értéktudat kialakítását, a fiatal tehetségek er ő tel-
jesebb felkarolását, a kibontakozásukhoz nélkülözhetetlen fel-
tételek megteremtését, az elmúlt évtizedek társadalmi életének, 
művészetének és irodalomszemléletének a felülvizsgálatát, 
mert enélkül nem vehetjük ki a magunk részét m űvelődési 
életünk alakításából. Továbbra is nyitottak szándékozunk ma-
radni minden és mindenki iránt, ami és aki hozzá tud járulni 
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kisebbségi kultúránk gazdagodásához, felvirágzásához. Olyan 
időben, amikor külön mércét legfeljebb a sorsvállalás erkölcsi 
többlete jelenthet. De mert kell, ezt is vállaljuk, hogy a humá-
num hangját, el nem halt üzenetünket meghallják a jelenünket 
és a jövőnket formáló erők. 

Végezetül, a leend ő  irodalomkutatók munkáját megköny-
nyítendő , álljon itt annak a beadványnak a szövege, amelyet 
múlt év nyarán intézett a vajdasági értelmiség egy csoportja a 
szabadkai Közművelődési Közösség irodalmi bizottságához, 
hogy föltámassza lapunkat a tetszhalál állapotából: 

Alulírott írók, m űvészek, tudományos és közéleti dolgozók 
mély aggodalommal követjük az Üzenet sorsának alakulását. 
Tesszük ezt a következ ő  okokból: 

Amióta 1991.. november elején kezünkbe vehettük két 
vaskos jubileumi füzetét, egyetlenegy új száma sem hagyta el a 
nyomdát, jóllehet a képvisel ő-testület rendszeresen átutalta 
számára a megszavazott összeget, s húsz éven át azon kevés 
vajdasági irodalmi, művészeti, kritikai és társadalomtudományi 
lap közé tartozott, amely mindig id őben megjelent. 

Noha az illetékes fórumok egybehangzó véleménye sze-
rint a szerkeszt őségnek — az addigi szerkesztő  nyugdíjba vonu-
lása után is — a régi összetételben kellene készítenie a folyóiratot, 
a 7 Nap vezető i önkényesen figyelmen kívül hagyták az Uzenet 
szerkesztőségének, az alapítónak és a szabadkai Iróközösség-
nek az álláspontját, viszont új, kell ő  tekintéllyel rendelkez ő  
szerkesztőséget nem sikerült összeállítaniuk, még kevésbé 
olyan szerkesztő t találniuk, aki méltó volna erre a tisztségre és 
az írók bizalmát élvezné, emiatt a lap az idén mindmáig nem 
jelent meg. A kiadónak ez a semmivel sem igazolható viszonyu-
lása nagy károkat okozott a vajdasági magyar irodalom egészé-
nek, annál is inkább, mert az Uzenetet a szakma és a közvéle-
mény egyaránt a magyar nyelvterület egyik fontos orgánumá-
nak tekintette. 

Súlyosbítja a folyóirat helyzetét, hogy id őközben leghű-
ségesebb munkatársai is elfordultak t őle, és olvasótábora, akár-
csak mintegy félezer el őfizetője, szinte teljesen lemorzsolódott. 

Amikor a szerkeszt őség kilenc évvel ezelő tt úgy döntött, 
hogy az Üzenetet a jöv őben a 7 Nap adja ki, azt az ígéretet kapta, 
hogy az addigiaknál sokkal jobb körülmények között dolgozhat 
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majd, s a szó legszorosabb értelmében — városunk hagyománya-
ihoz méltó — irodalmi m űhellyé válhat. Sajnálattal kell megálla-
pítanunk, hogy az utóbbi id őben nemcsak e feladatának nem 
tud eleget tenni, de a megminimálisabb munkafeltételekkel sem 
rendelkezik, mert még szerkeszt őségi szobáját is elvették tőle. 

Mindezek miatt arra kérjük a Címzettet, tegye lehet ővé, 
hogy az Üzenet kiadója a jöv őben ne a 7 Nap legyen, hanem az 
alábbi intézmények egyike: a Jugoszláviai Magyar M űvelődési 
Társaság szabadkai tagozata, a szabadkai Szabadegyetem (Élet-
jel), a szabadkai Íróközösség, a szabadkai Városi Könyvtár. 

Az elmondottak miatt javaslatunkat akkor is fenntartjuk, ha 
a kérelmünk megszövegezése és elintézése közti id őszakban 
netán megjelenne az Uzenet idei els ő, feltehetően kettős vagy 
hármas száma, mert fennmaradását, folyamatos megjelenését 
és további fejlődését csakis kérésünk teljesítése esetén látjuk 
biztosítottnak. 

Szabadka, 1992. június 15. 

Dudás Károly, Dévavári Zoltán, Urbán János, Szilágyi Gá-
bor, Gajdos Tibor, dr. Horváth László, dr. Szöll ősy Gyula, Urbán 
F. Gábor, dr. Sepsey Csaba, Siflis Zoltán, dr. Szöll ősy Vágó Lász-
ló, dr. Vajda József, dr. Vajda Gábor, Kopeczky László, dr. Rehák 
László, Bela Duranci, Rehákné Pósa Rózsa, Gubás Agota, Marija 
Simoković, Milovan Miković, Molcer Mátyás; Lazar Merkovi ć , 
dr. Tóth Lajos, Varga István, Nagy József, Biacsi Antal, Hózsa 
Éva, Petrik Pál, Szekeres László, Burkus Valéria, Szathmári Ist-
ván, Balogh István, Pap József, Vukovics Géza, Kalapis Zoltán, 
Jung Károly, Szombathy Bálint, P. Nagy István, Juhász Géza, 
Bányai János, Tornán László, Mirnics Zsuzsa, Németh István, dr. 
Bosnyák István, Csorba Béla, Silling István, Bence Erika, Herceg 
János, dr. Horváth Mátyás, dr. Penavin Olga, Magyar László, 
Kontra Ferenc 
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DANYI MAGDOLNA 

LEVÉLFÉLE NEMES NAGY ÁGNESHEZ (1.) 

 

Ősz ez már, Ágnes, foga van az estnek, 
pedig augusztus vége csak. Most megy le 
a nap. Vagyis, ahogy Te mondtad, voltaképpen 
lement, de látszik még. A rézvörös égbolt! 
Te erről is beszéltél, de tegnap, tegnap temettek, 
ezt már nem láthattad, egészen vörös volt 
a lemen ő  nap. — „Mit jelent ez, Magduska?" — 
kérdezte Ilonka néni, anyám barátn ője, ő  
öltöztette fel ő t, igen, akkor, vagyis azután, 
a kívánt sötétkék ruhába, húsvétvasárnapján... 
— Téged ki öltöztetett? S ki nézett úgy, ahogy 
mi néztük anyánkat? — S engem ki néz majd? 
De hagyjuk ezt! — Semmire nem gondolva, mint 
a leckét felmondó diák, feleltem: „Háború lesz." 
(így mondta nekem húsz évvel ezel ő tt egy öregasszony 
Moravicán, ahol a nyelvjárást „tanulmányoztuk" 
mi egyetemisták. Az els ő  világháborút, szerinte, 
vörös naplemente adta hírül. O emlékezett rá!) 
Ilonka néni csak nézett rám, s én feleszmélve 
az akaratlan emlékezésb ő l, széttártam kezem, 
s nevetni kezdtem: „Így mondta nekem húsz évvel 
ezelő tt egy öregasszony." „De hisz háború van" — 
szólt Ilonka néni. „Az." — mondtam, s néztem ő t, 
ahogy merőn nézi a napot. „Én ilyen vörös napot 
még sohase láttam." — mondta makacs tárgyilagossággal, 
s én nem szóltam rá semmit, s a napra is csak félve, 
rejtve néztem. — Nem tudom, nem merem megközelíteni! 

 

Miközben írom ezt, azon gondolkodom, 
megnézzem-e ma este a híradót? A híradó 
számomra jó ideje azt jelenti már, megtudjam, 
hányan haltak meg ma a hazámban. S hány a 
„csak" sebesült? S mióta már ezt se tudhatom, 
csak még jobban reszketek! — Felnyitom a tévét. 
A pesti híradóban a Szovjetunióról beszélnek még... 
Jugoszláviáról tehát majd ezután... Ágnes, 
azt mondják, a puccsistákat köztörvényesekkel 
őrzik egy cellában... Mit szóltnál ehhez? Egyáltalán 
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gondolnál errő l valamit? Mondjuk: az utolsó 
három évedben? Gondoltál volna róla valamit? 
Azem Vllasit is, a jugoszláviai albán politikust is, 
aki védte az alkotmányt, egy köztörvényessel zárták 
egybe, itt Szerbiában, néhány évvel ezel ő tt, — 
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	hallotad nevét? Tehát: gondoltál volna err ől valamit? 
Vagy eltoltad volna magadtól, mint annyi mást? 
— Mint engem? — „Nekem ehhez már nincs .  erőm." — mondtad 
I. M.-nek, aki egy aláírást kért T ő led egy lapra, 
amit megcímzett U. Cs.-nek , az újvidéki egyetemista 
lánynak, aki nagyon szép írást közölt rólad a Hídban, 
a verseidről, Ágnes; I. M. ráírta a lapra, „Szeretettel 
üdvözli", s Te nem írtad alá... Valóban az erőd 
hiányzott ehhez? Egy mozdulathoz? A három szóhoz, 
ami a neved? Ami Te lettél volna! Visszavonhatatlanul. 
S mi az, mit erőnek neveztél? Azóta gondolkodom ezen, 
s még többet, mint azon, a könyvem vajon felnyitottad-e? 
Felismerted-e, hogy hatottak rám a verseid, zavart-e ez? 
De errő l majd később. Ha lesz erőm végigírni e levelet. 
Vagy soha, mert nem ez a legfontosabb. Mégsem ez. 
S tudjuk, ez is másként van, mint ahogy tanultuk, 
s tanítottuk is talán... Modjuk kölcsönvettem T ő led 
egy szót, s volt olyan is, amikor egyszer űen közös 
szavakat használtunk, még azt se mondanám, ugyanazt 
gondoltuk, épp csak leírtuk ugyanazt a szintagmát, 
én néhány évvel kés őbb, s fiatalabbként, mint Te... 
Ennyit az időnek. Ami van. -- Fontos ez? Miért, hogy 
valóban az, s szinte végigmondhatatlan! Annyi mindenr ő l 
kellene szólnam, s érzem, úgy kapaszkodnék beléd, mint 
anyja ruhájába a kisgyerek, ki fél az idegenekt ő l... 
S kit nem lökhetsz el többé magadtól, mert meghaltál, 
Ágnes, s hallgatásodba azt értem bele, amit akarok... 
Amit tudok, s Te nem vagy felel ős. — Újraolvastam 
A Föld emlékeit, mert írni akartam verseidr ő l, 
kerülgetem a szót, a költészetedr ől, Ágnes, ám ahelyett, 
hogy tárgyiasan elmélyülnék bennük, a személyességem 
ébresztetted fel, mint mindig, a szólni akarást, s még 
többet, a vágyat, hogy megteremtsem azt; amiben mindig is 
hittem, a közvetlen kapcsolatot kett őnk között... Ezért 
e levél! Hogy elmondjam, a n ővérem voltál ez elmúlt 
húsz-egynéhány éven át... S hogy egyáltalán voltál, 
nekem az is elég volt. Fegyelmezett s — ily köíhely! — 
erő t adott. Mert tudnom lehetett, kitaposott csapáson 
haladok a tündöklő  IrófitvásGan, az értelemre felesküdött 
két nő-partizán! a neszez ő  fenyőfák alatt, s a sűrű  lioldas 
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éjjelen fegyverünk a testünk, ez Eves, acélos, él ő  anyag, 
ha lefagyná a lábamról a csizma, majd — er ős, jó nővér! 
lobogó hajú! lángnyelv ű ! — a karodba emelsz... Vagy előjönnek 
értem szőke lovaid és hátukra vesznek, s az angyalok, 
talán még az angyalaid is megjelennek nekem! Nekem is? 
— Mint Máriának? Mint Neked? 

 

Miért iszonyúak, Ágnes, mondd, miért iszonyúak 
az anngyalok? Húsz éve készülök megkérdeni Tőled ezt! 
Vagy ez egyszerű en a végiggondolt Rilke? S Te 
kölcsönvetted Tőle, mert szükséged volt rá? Mert másként 
nem tudtad, vagy nem akartad mondani? Mert azt akartad, 
magyarul is legyenek? S tudtad, a fordítás ehhez nem elég! 
S hogy mégse ugyanolyanok? De hisz már Rilke 
utáni költőként írtad le: „milídeit angyal iSZolIiú". 
S kivel mondattad ezt? Te g őgös emberasszony, 
mégis hogy merészelted épp Vele? Máriával, aki 
Jézus anyja, aki pedig az én egyetlen szerelmesem! 
Mert merni én is tudok, Ágnes, s már hinni. is! 

 

— Nekilódul a szédület, s a szó egy cseppet 
túlcsordul a vágyon, s a nyelv, mint lángnyelv, 
rezzen, sistereg, hogy mondjam el Neked, kiáltva-e 
vagy szaggatottan Hebegve, hagyd, kíséreljem meg 
elmondani, áttörni barlangi némaságomat, a szóval, 
mely megsejteti... De el őbb képzelj el bennünket, 
mint látványt, e vérjárta formák, mintha ülnénk 
valahol, talán egy tűzfal tövén, valami fa alatt, 
miközben vékony, olvadó fényszálban szitál be a hó, 
s Te szelíden átfogod vállam súlyos, igaz kezeddel, 
s én, mint egy gyermek, a síík halál s a kerek téboly 
között, a térdeim ölelem át összekulcsolt kezekkel, 
s kérdezem: „Itt vagy?" ,;Itt vagyók!" - felelnéd, 
s én nem -nézve Rád, akárha gyónnék a nagy, hűvös 
ég alatt, hadd mondjam el, hogyan jutottam ki ama 
tojáshéj-életemből, ahová hulltam még kamaszéveimben, 
amikor esztelenül bízva az észben, és magamban, 
hogy el ne feledjük, el őször gondoltam: „Én nem hiszek 
Tebenned, Istenem!, de ha vagy, látod és értened 
kell engem, ki a jóra törekszem s a tiszta ismeretre, 
ne ítélj meg hát, ha nem Benned hiszek, hanem 
az emberi értelemben!" És nem kértem T őled, „.Irgalmazz 
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nekem!", mert nem féltem T őle, Ágnes, félelem 
nem volt az én szívemben, csak elszánás, azzá legyek, 
amivé teremtve lettem. — Mert ebben hittem, 
a teremtésben hittem, s az eleve elrendeltetésben is, 
ha nem is így neveztem, s Jézusban is, az ember 
Fiában, aki kereszthalálával megalapozta hitünk 
a megváltásban, s ami ugyanazt jelenti, az emberhez 
méltó létben, törvényt alkotva nekünk, kaput 
nyitott a reménységnek e formátlan pusztulásban, 
e rettenthetetlen rettegésben. — Oly űzött 
némasággal, hangtalan, mint kimondhatatlan 
szenvedély, kívántam a tudást, mi nem ismeret, 
csak szomjúság, mely mind felé vezet. Mi felé? 
A haladás felé? — Te, ki a mérhetetlent mérted, 
lángnyelven! felelj nekem! Itt és most, a Balkánon, 
leírhatom-e, az ember megtanult valamit e közel 
kétezer évben; kész magára venni a b ű neit, s gyermekei 
kezét le tudja fogni — a gyilkolásban legalább? 
— S mégis, a cafatokban rothadó világból az értelem 
mocsári fénye lángol, s erkölcs és némaság között, 
szólhatok Hozzád, s elmondhatom: „Uristen! hány 
éve keresem, ami mindig velem van." Te tudtad ezt, 
tudom, kezdett ő l fogva tudtad, s tudtad azt is, 
e tudás nem elég, kell az ima is, és kell a 
félelem is annak, ki számon kérni akarja Istenén, 
a dárda-fényben, rengő  nád fölött: 

„Én istenem, te szép híves patak, 
Hová futottál, szökdeltél el őlem? 
Hol csillapítsam buzgó szomjamat? 
S hogy bocsássak mej, néked elt űnőben? 
Zegzúgos csermely! Éppen apadsz, 

_ Ahol a szomj a legperzsel őbb a hőben, 
S idegen-légiónyi kín fakaszt 
Új kínt csupán, de nem forrást a k őben." 

— Már tudom, s hcigy tudom, Neked is köszönhetem, 
mindent szabad, mindent, ami emberi. De csak azt! 
Az embertelenhez nincs, nem lehet közünk, ha vágyjuk 
a szövetséget Istennel! Lázongni is, számon kérni is, 
s még elfordulni is lehet, s feltételként, ugye tudtad 
ezt is, megadta Néked Istened, az egyetlent, amit 
e földi létben adhatott, hogy mesterséged legyen, 
ki elhitette: fontos élned; a szót, amely a földb ől 
az égbe sistergő  döngés ütemét ingázza folyton, 
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összevétve önrágását, s a Jellegét. Ágnes, bocsásd 
meg, kérlek, amiért lombos szavaidból épül e levél, 
s míg görcsbe rándul kezem, s arccsontjaim tapogatom, 
érzem, mint nehezül kezed a vállamon, s én gyerek 
térdemre hajtva a fejem, csak eszmélkedem a roppant 
nap alatt; s nem kérdem, mi az, mit elvehetek T ő led, 
s mi az, ami csak Neked mondható. Ha lehetne, öledbe 
fúrnám a fejem, és súgva súgnám: „Nem a félelem, nem 
a félelem köt Hozzád, hanem asszonyi er őd! mi ízzik 
szavaidból, s ragyog verseid felett, mint szentek 
feje körül a glória!" S miközben tusakodik az alkonyat, 
valahol mintha zene szólna, s mintha hangod is hallanám: 
„Emeld fejed, te lány, emeld a fénybe érett, búvó 
erőd, s világos gy őri geséged." S én hallgatlak, mint 	. 
didergő  juharfalevél, s nem kérdem, kihánytad-e még 
halálod el ő tt a keserű t, az undort, a gyalázatot... 
Múlt és jövend ő  éveim vattáznak, védnek kétfel ől, 
s én hallgatok. És boldog vagyok. — Igen, az ifjú szív, 
szellem els ő, pontos lobbanása! Igen, tévedéseiben is, 
igen! Ezerszer az!'A keres ő, a látó, a tiszta szemek, 
a fényl ő  szembogarak! — A szabadsághoz írt versedre 
gondolok, s tudom, van kegyelem; s létünk, hisz benne 
ring a mérték, örökkévaló. Ne szólj, most ne szólj. 
Ne mondd: „üres az Út. Sáros az arcom." Hallgasd a 
zenét, mi mellkasunkban lüktet. A dobbanásokat! 
Ne mondd, kihez intézted ámulásaid, kihez kerge 
vágyad, s mind a vádakat, a pontos hiány-megnevezéseket! 
Milyen szabadsághoz? — Érti O, s tudja, kezdett ő l fogva 
tudja, mégsem volt hiábavaló a teremtés, a megváltás 
s az örök figyelem. A szabad akarat! — mit megadott 
nekünk. — Kiáltásod — „Nem kívánok kevesebbet, mint 
egy világot!" — meghallgatásra talál. Ő rt áll Jézus, 
az ember Fia, s vigyáz reánk: „Mert a szívnek 
teljességébő l szól a száj." (Máté 12, 34) 

1991. augusztus—október 

A verstanulmány egy trilógia első  része. A dőlt betűkkel szedett szavak, szószer-
kezetek, versmondatok, versrészlet idézetek Nemes Nagy Ágnes költészetéb ő l. 
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ZÁKÁNY ANTAL 

EGY LELÉPŐ  TISZTÁTALANHOZ 

Tegnapi, volt sorsom, 
ki főnyereménynek beill ő  
jókedvvel 
fényeskedsz még a mennyben, — 
élve égő  seb-emberekkel, 
aktákkal játszó asszony- 
játékszerekkel, 
s a hidrogénbombánál 
is szörnyűbb 
adminisztratív fegyverekkel 
játszol, 
tudod-e, hogy 
meghalt újra egy reménysugár, 
talán a hetedik 
büntető  angyal? 
Nem tudod, bizony... 
azt sem, hogy „igéid" nyomán 
nem fogant paradicsom, 
és hogy a mi életünkkel 
megint csak baj van?!... 
Eljátszott, régi 
osztályromantikával 
nem mentünk el őbbre, 
új szellemmel és tettel 
kellett volna 
gyárat, 
házat 
és hazát 
építeni 
és szépíteni 
jövő t, 
és tudni, nem elfelejteni: 
ez már a 
kozmikus korszak, amelybe léptünk 
(ezt követelik az utánunk jöv ők), 
s hogy egyéni vakság 
mozgatott minket, és 
hogy harácsolt az is, 
ki „szent" volt —  
s hogy a mi történelmi 
nagylelkű ségünk tévedés 
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volt, és hogy a gazságra 
nem lehet külön magyarázat — 
hogy nem operett ez az élet, 
de nem is hazárd... 
Hogy most lemondasz 
és „megdics őülve" elbúcsúzol, 
és a kollektív áldozat helyett 
egy magányos szerencsétlent nyúzol 
maszek alapon és büntetlenül, 
ha mindjárt ocsmány szitkok 
leplében is, — 
árulj el nekünk egy titkot — 
nekünk bárgyúaknak, hiszékenyéknek, 
gyanútlanoknak, balekoknak, 
a jöv őnek, tudománynak, 
vagy a mi lányunknak, az utcalánynak: J 
mi kell ahhoz, hogy 
az ember „népi" is legyen 
és becstelen is?... 

A fenti vers, amelyet 1973-ban írta hat évvel ezel ő tt, 1987. február 28-án elhunyt 
költő, e sorok írójának gy ű jteményében maradt fenn, mivel a lap, ahova beküldte, 
nem merte megjelentetni. Nemcsak azért becses m ű  számunkra, mert gazdagítja egy 
jelentős lírikus életművét, hanem mindenekel ő tt azért, mert egy kor m űvészi értékű  
dokumentuma. (A szerk.) 
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BENCE ERIKA 

J. MA VISSZATEKINT ÉLETE TÖRTÉNETÉRE 

Amit most hallasz t őlem, tudd meg, ez életem története. Nem összefügg ő  
mese. Nem elmúlt éveim, napjaim áttekinthetetlen, szürke tömege, hanem 
megváltó élm.ényei.m, furcsa kis történeteim, igazából soha meg nem értett 
utam, feledhetetlen percei elevenednek meg el ő tted, csak sorsdöntő  pillana-
tokban jutnak eszembe, és évszakok visszatér ő  szaga árad bel ő lük. 

Az idő  múlását már rég nem. folyamatosságában követem. Nincs értelme 
a tegnapnak és nem érdekel a holnap, mert félek t őle. Tudom, hogy egy csúf 
és sokat élt öregasszony önz ő, ha azt mondja: nem vágyom a másvilágra, 
elhunyt szeretteim, szüleim és drága jó uram után, miként mások szoktak 
ebben a korban. Nem vagyok sem bölcs, sem vágyaimban nyugodt. Olyan 
vagyok, mint voltam mindig: ingatag, ügyetlen, tétova. Közben annyi a 
józan és megfontolt ember körülöttem, a jellemes szokás-tudós, ki nem 
érezte soha, hogy a meglév ő  rend ellen egyszer mégiscsak fel kell lázadnia, 
hogy beleborzongok, ha erre gondolok. En, ki a szabályszer űségeket nem 
értettem soha, úgy érzem, van miért félnünk az ilyenekt ől. Amíg. mi nap mint 
nap megküzdünk értük, védjük és sután dédelgetjük apró örömeinket, buta 
kis értékeinket, ők mindig tudják, mit mikor kell és szabad. Minden küszkö-
désünk szemükben elviselhetetlenül értéktelen mégis. 

Amikor meghalt apám, nem sírtam. Ez egyike számtalan kis és nagy 
bűnömnek. Elmúlt nyolcvan évem alatt nap mint nap b űnöket és jótetteket 
kovácsoltam: fejtem; eladtam húsz tojást; megkapáltam két hold babot egye-
dül; forró tejbe nyúlt a gyerekem; ezer éve nem volt velem az uram; eltörtem 
anyósom fazekát; a házaló a szoknyám után kapott; megint állapotos va-
gyok; asszony létemre szántani is tudok; szagos szappant vettem, pedig az 
kurváknak való; megfenyegetett az apósom; ma ment el őször bálba a nagy-
lányom... Nem törvénnyel mérhet ő  vétkek és különös jótettek ezek, de az 
élet írja őket, és hidd el, rajtuk áll és bukik az egész életünk, minden. 

Nem sírtam apám temetésén, de nem leánykori felakasztásom miatt, 
miként anyám hitte. A húgom megsiratta, pedig velem együtt őt is felakasz-
totta. Egyszer egy féltéglával is megdobott, hetekig lábra se tudtam állni, de 
az ilyesmi parasztházaknál akkoriban nem volt nagy dolog. Apám házában 
sem maradt senki veretlen, bár azt, hogy mi a verés, gyermekkorából nagyon 
is jól ismerte. 

Apámnak volt egy mindennél nagyobb vétke. Egy vasárnap délután 
fehér inget és nadrágot vett magára. Megparancsolta, hogy ne háborgassuk, 
mert olvasni szeretne. Okos ember volt. Több iskolát járt ki, mint mások. Ha 
a zsidó, akitől a cséplőgépet vette, be nem csapja, biztos nagyra fejleszti a 
gazdaságot. Alig olvasott el azonban néhány oldalt — anyánk nem volt 
otthon —, amikor egyikünk szólt, hogy megint bepisált az Imriske. Erre ő , 
ahogy olvasmányaiba volt feledkezve, kezében a könyvvel felugrott és 
Imriskének egy iszonyatosan nagyot odahúzott. Kés őbb bánta már nagyon 
a dolgot. Parasztember létére szegény kicsi testvérünket még a pesti orvo-
sokhoz is felvitte. Gipszágyba fektették, de nem segített. Felegyenesedni 
még húszéves korában sem tudott. Négykézláb közlekedett, mégis mind- 
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annyiunknál gyorsabb volt. A testvérei közül engem szeretett legjobban. 
Féltünk tő le, mert mindig kést hordott magánál. Azt mondta, egyszer még 
bosszút áll nyomorúságáért apánkon. Aznap temettük, amikor pajtásait 
sorozásra vitték. A temet őkapuban leesett koporsója a kocsiról. 

Azt beszélték az emberek, akik a kapu felett beláttak udvarunkba, hogy 
nyakunkon szorult a hurok. A kezünknél fogva kötözött fel bennünket 
büntetésül apám. Alig ért le a lábunk, és a t űző  napon mindketten elájultunk. 

Nem sírtam, mert nem akartam. Csak mostanában, amikor úgy érzem, 
hogy nem és mégis öreg vagyok, csak most jött meg a sírásom. 

Tizenkilenc éves voltam. Mostam az udvaron. Mire beáztattam a 
szennyest a nagytekn őbe, csuromvizes lett a kötényem. Egyszer csak szólt 
anyám, hogy jöjjek be, mert keres egy asszony. Engem? Ismertem jól. A 
néném volt. Széles szoknyáit — úgy ült le — szépen elrendezte a ládánkon. 
Teli van már staférunggal a ládád, lányom? Mert Gy., az unokatestvéred — 
nem túl közeli rokonod már — elvenne, és a kettő tök vagyona együtt milyen 

• szép nagy lenne. 
Estefelé mi, nagyobb lányok, az utcán gyülekeztünk. Láttuk, amint Gy. 

a szüleivel bement a kapunkon. Összesúgtak-búgtak rögtön a lányok. Talán 
nem kért meg? Volt már egy menyasszonya, meg öreg is hozzád, hat évvel 
idősebb nálad, tudod! Ugyan már! Hát nem tudjátok, hogy rokonom? 

A kapunkban találkoztam vele. Egy imakönyvet hozott nekem ajándék-
ba. Ez az, amit most neked adok. Csak a csatja veszett el. Megkérdezte, nem 
kényszerítenek-e hozzá a szüleim. Izgatott voltam. A fejemben apám szavai 
kóvályogtak. Azt mondta, ahhoz, hogy férjhez menjek, ez az utolsó esélyem. 
Nézzek magamra és meglátom, hogy milyen vagyok! Hát tudja, mondtam 
Gy.-nek, én nem is tudom! 

A Bibliát annyiszor olvastam életemben, hogy egyes részeit, isten bi-
zony, fejből tudom. Két osztályt jártam ki, meg három hónapot. A harmadik 
osztályban részeges volt a tanító néni, a padok tetején ugráltunk, erre apám 
azt mondta, ilyen iskolába nem kell járnom. Irni és olvasni azért mégis 
megtanultam. A gyermekeim iskolás könyveit egyt ől egyig elolvastam, így 
némelyeknél okosabb vagyok. Buzgó hív ő  nem voltam soha. A tanításból 
van, amit igen, s van, amit nem hiszek. A szepl ő telen fogantatásban — hat 
gyerek után — éppen hogy kételkedem, ám valami csak mozgatja ezt a világot, 
hisz honnan van ez meg az, ami korábban nem volt. Templomba nem járok. 
Mindennap imádkozom halottaim lelki üdvéért és azért, ha egyszer megbe-
tegszem, rögtön haljak meg, ne kelljen évekig az ágyban szenvednem. Vagy 
csak egyetlen napig legyek eszemnél, ha igen. 

Most a negyedik gyermekem születésér ől mesélek. Ő  az idősebbik 
lányom. Minden gyermekem életben maradt és magázott. Csak a legid ősebb 
tegezhetett, mert ő  volt a szerelemgyerek és mindjárt fiú is lett. En is els ő  
gyermeke voltam anyámnak, de abból nem származott semmi hasznom. 
Nekem minden testvéremnél több munka jutott, meg anyám látni sem bírt, 
annyira haragudott rám. A kishúgom haláláért engem okolt. Kétéves sem 
volt még a. kis Eva, amikor egy meleg szeptemberi napon megfürdettem kint 
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az udvaron. Néhány nap múlva beteg lett és meghalt. Anyám azt mondta, a 
fürdetéskor tüd őgyulladást kapott. A Veronkánk is meghalt. Még csoda, 
hogy azért is nem engem hibáztatott. 

Te már tudhatod, milyenek voltak az igazi szállások Ott éltünk, dolgoz-
tunk a határban. A nagyobb gyerekek a faluban laktak, iskolába jártak anyá-
méktól. Apám aznap a ganét hordta a földekre, mi pedig dolgoztunk, engem 
már jócskán fogtak a .fájások. Az uram el őtte való nap rettenetesen berúgott. 
Nem volt részeges, ám akkor úgy hozta a sors, hogy mozdulni sem bírt, csak 
feküdt a díványon. Ez az egy mindig nagyon fájt. Sohasem bocsátottam meg 
neki. Mert igaz, segíteni rajtam nem tudott. De ha odajön, ha csak egy jó szót 
szól, vagy legalább felém fordul! Amikor már megvolt a gyerek, szóltam, hogy 
az isten szerelmére ott van egy olló a szekrényfiókban, mosd meg pálinkában! 
Erre nagy nehezen feltápászkodott. Nem messze t őlünk állt egy régi szállás, 
lakott ott egy öregasszony, fütyült neki és az átjött. Minden rendben volt. Az 
uram meg kint üldögélt az udvaron, amikor hallom, hogy megjött apám a 
ganéskocsivai. Van lányunk! Tényleg? Ne mondd! 

Soha senki által sem hitelesített törvények, szabályok nehezednek ki-
bírhatatlan súllyal életünkre és mérgeznek meg bennünk minden szokatlan, 
a megengedettnél különb örömöt. Az írott törvényt tisztelni nem nehéz, 
azeket az íratlanokat betartani annál nagyobb keser ű ség. Bennük van a 
lényeg, mindennek mértéke: ruhánk feketesége, szemünk ragyogás, isme-
retlen férfival való szóváltásunk, szavunk er őssége anyánknak szánt vála-
szunkban, mozdulataink egyenletessége, szenvedélyes szerelmünk, sok 
gyermekünk, szegénységünk szégyene... Ez még ma is így van. Még mindig 
nem jött el, hidd el, a mindent felölel ő  őszinteség ideje. 

A legkisebb germekem, ez a kislányka, váratlan jövevénykén  érkezett 
a családba. Negyvenkét éves voltam, a változás korába érkeztem. Már rég 
fekete ruhát viseltem. Egy ideig magam sem vettem észre a bajt, nem gon-
doltam már akkor ilyesmire. Titkoltam állapotom, amíg lehetett. Pedig uno-
káinál is kisebb gyereke a faluban is több asszonynak volt. Nem mertem a 
fiaim szemébe nézni. A menyem faluszerte rajtam csúfolódott. A kamrában 
szültem, rongyok között, valami rossz díványon. A két id ősebb fiam el sem 
jött a kishúga keresztel őjére, annyira haragudott. Aztán az id ő  mindent 
helyrehozott. A Mari is megnőtt. Később az egész család szeme fénye, 
öregségünkre vigasztalónk, az uram legkedvesebb gyermeke volt. 

Hogy juthatott csak ilyesmi eszembe? Az egész falu kiköltözött a szál-
lásokra. Ez azután történt, hogy a futballpályára, halálbüntetés terhe alatt, 
az egész falunak ki kellett vonulnia. Talán a halálbüntetésr ől nem hallottunk, 
mert mi mindannyian otthon maradtunk. A kislányom nagyon kíváncsi volt, 
ment volna ki a többiekkel. Még fapapucsot is kért a szomszédban, mivel 
nekem sem jó papucsom, sem cip őm nem volt. El is indultunk, de csak a 
harmadik házig értünk el, amikor jött szembe egy asszony. Hova mennek? 
Jaj, ne menjenek sehova! Az a hír járja, hogy egy órán belül mindenkinek el 
kell a falut hagynia! Akkor menekültünk. Na te láttál már fölfordulást, sárba 
süllyedt kocsit, elveszett, síró-rívó gyereket! Apámnak nagy szállása volt. 
Sokat befogadott, csak minket nem. Azt sem tudtam hirtelen, hol hajtja le 

16 



estére fejét a családom. Végül egy isten háta mögötti tanyán, idegeneknél 
kaptunk egy sarkot. Voltunk vagy ötvenen. A férfiak elrejt őztek a határban, 
mert rablóbandák garázdálkodtak, s féltünk, hogy elviszik őket és nem 
jönnek többé vissza. Mi, asszonyok, reggeltő l estig főztünk. Sokszor marad-
tunk éhen, mert mindent a gyerekeknek adtunk. Egy nap az utolsó krump-
link is elfogyott. Nagyon megijedtünk. Mi lesz velünk? Éhen halnak a 
gyerekeink! Hogy honnan jutott csak ilyesmi eszembe? Majd én bemegyek 
a faluba! Hiszen a pincénk teli van krumplival! Fogtam a kislányom kezét, 
hónom alatt néhány zsák, és mentünk. Baj nélkül hazaértünk. A házban, 
amerre néztem, mindenütt orosz katona. Ehhez tudni kell, hogy nem volt 
minden katona egyforma. A németek szóba sem álltak velünk, pórnéppel. A 
partizánok felírták nevüket a szekrényajtóra, elmentek a harcba, csak né-
hány jött közülük vissza. A bolgárok tiszták és nagyon-nagyon szép férfiak 
voltak. Az asszonyok majd megbolondultak utánuk. Mondták is később a' 
népek, hogy nem is asszony, kinek nem volt legalább egy bolgár szeret ője. 
Az oroszok csupa szív emberek voltak. Ha kellett, mindenüket odaadták. 
Csak egy értékes bundát vittek el t őlünk. Az uram el is mondta egy feljebb-
valójuknak, aki azt mondta, hogy meg lesz ugyan a bunda, de nem ússza 
meg élve, aki ellopta. Erre azt mondta az uram, inkább vesszen a bunda! 
Megérti, hogy kellett valamelyiküknek, mintsem hogy miattunkvalakit f őbe 
lőjenek. Szóval jó emberek voltak, csak az volt a baj, hogy nem sokat 
teketóriáztak az asszonyokkal. Egykett ő  lent volt róluk a gatya. 

Mire megszedtük a krumplit a pincében, jócskán beesteledett. Na mi 
legyen, mondtam magamban. Mindegy, hogy itthon vagy az úton tepernek 
le. Lehet, hogy itt a házban még jobban megúszom. Bementünk a meleg-
konyhába, az, tudod, ablaktalan szoba. Kitámasztottam valamennyi kilin-
cset. Nem is múlott el sok id ő, nekiestek mind a három ajtónak, feszegették, 
döngették, be akartak jönni. Addigra már én mindent, ami a szobában volt, 
minden bútort az ajtók elé húztam. Féltem, imádkoztam. Aztán megunták, 
abbahagyták. Csak egyikük harmonikázott hajnalig az ajtóban. 

Világéletemben ingatag voltam. Soha nem hittem saját igazamban. Az 
uramnak, amikor egyik gyerekét majdnem kitagadta, azt tanácsoltam: „Ne 
tedd! Honnan tudod, hogy igazad van? Nem félsz, hogy tévedsz, s vétked-
nek majd nem bírod viselni a terhét?" 

Egyszer leestem a létra második fokáról, eltört a csuklóm. Na, gondol-
tam magamban, most lesz nagy baj. Nem miattam, hanem anyósom miatt. 
Halálos beteg, ki ápolja? Szegény kislányomnak gy ű lt meg vele a baja, őrá 
hárult minden munka. Nem volt már az öregasszony magánál, mindent 
széttépett, ami körülötte volt, párna, dunna. Volt azonban néhány tiszta 
perce, ilyenkor mindent szépen megköszönt, s a kislányom kis ujjacskáit 
egyenként megcsókolta. Felkelni rég nem volt ereje, de csak ment, ment 
volna valahova. Ha hiszed, ha nem, halála el őtt egy perccel felállt, iszonyatos 
erő  költözött belé. Kiment az udvarra. Mindenki dermedten állt, csak néz-
tük. Hagyjátok, hadd menjen, dadogta az uram, a fia. Senki sem értette, 
mezítláb, alsószoknyában, ingben, a méteres hóban vajon hova megy, mit 
akar. Én ezen már sokat gondolkodtam. Még akkor sincs mindennek vége? 
Még akkor is mennünk kell valahova? 
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SZIVERI JÁNOS 

JÁMBOR KOPONYÁK 
RÉMDRÁMA 13 JELENETBEN 

Mindig egy testbe zárva lenni? 
Mindig csak én? Sohase más? 
Sehol igazi változás? 
Hogy bírjátok ezt elviselni? 

(Szabó Lőrinc: Börtönök) 

SZEMÉLYEK: 

ÉDESKE, a feleség, harmincon innen 
JÁMBOR, a férj, harmincon túl 
JÁMBOR ALTEREGÓJA 
VILLANYSZERELŐ , Jámborral egykorú fiatalember 
KISASSZONY/INCI, kimázolt menyecske, majd Villanyszerel ő  felesége 
HENTES/MOLNÁR ÚR, ötven év körüli pökhendi pasas 
IRMA NÉNI/MOLNÁRNÉ, ellenszenves hölgy, negyven fölött 
BARÁTHNÉ/BARÁTHNÉ ALTEREGÓJA? Édeske vele egyidős barátnője 
BARÁTH, negyven körüli férfi, a barátn ő  férje 
ÉS MÁS KOBAKOK 

Történik bármelyik őnk háztartásában. 

ELSŐ  JELENET — MIT ÍR A SAJTÓ? 

Nappali. Rekamié, asztal, székek, könyvespolc, tévé, magnósrádió, szekrény. Modern 
festmények a falon. 

Édeske az asztalon tesz-vesz, néha kiszalad a konyhába. F őz. Jámbor újságot olvas, 
kényelmesen heverészik. Érdekes cikkre bukkan, feláll, és a konyhaajtóhoz megy. 
Edeskéhez beszél, aki odakünn végzi a dolgát. . 

JÁMBOR: Falra mászok ezekt ől az ostoba cikkektől. Figyeld ezt: „Hivatalos 
közlemény az esetről". Ez a címe! Hallgasd csak, mit írnak az aranyosok. Azt 
mondja: „A lakásgázdálkodási érdekközösség közgy ű lésén határozat szüle-
tett arra, hogy közleményben értesítsék a közvéleményt az esetr ő l, mivel 
véleményük szerint a hírközl ő  eszközök nem tájékoztattak tárgyilagosan." 
Ennyi a hír! Kész! Ezt nevezem tárgyilagos tájékoztatásnak! Beszarik t őle az 
ember... 

ÉDESKE: (Tányérokkal a kezében jön.) Biztosan ír ott még valami mást is. Ne 
hülyéskedj velem! 

JÁMBOR: Isten bizony nincs semmi több. Se mellette, se fölötte, se alatta... 
Megnézheted szabadon, bekeretezett hír! Ilyesmit etetnek velünk, mert ha 
nem érted amit írnak, akkor nem is lehet róla véleményed. Azt hiszed, 
legfőbb, hogy jómagad vagy a hülye, és elolvasod még kétszer-háromszor a 
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cikket, amelyiket persze az sem érti, aki megírta. De te ezt honnan tudhatod 
el ő re? Sehonnan, mivel ügyesen átvertek. (Szünet.) Addig olvasol újságot, 
amíg egyszer csak becsavarodsz! Mert ez is a céljuk... 

ÉDESKE: Mutasd! (Kikapja Jámbor kezéb(Yl a lapot. Hosszan nézi.) A fenébe is, 
ennek tényleg se füle, se farka! 

JÁMBOR: Mondom én neked, hogy a bolondját járatják velünk. 

ÉDESKE: (Félredobja az Újságot.) Senki sem kényszerít rá, hogy olvasd! 

JÁMBOR: Nem kényszerít... Persze, hogy nem kényszerít senki... Még csak 
az kéne! Tudni szeretném azonban, hogy mi történik ebben a rohadt vi-
lágban! De ha ilyen roppant intelligens cikkekkel vannak teli a lapok, akkor 
tényleg jobban tenném, ha abbahagynám az újságvásárlást. Csak tudnám, ki 
kivel akar itt kitolni? (Tovább böngészik.) Vagy nézd ezt! Nézd! Figyeld ezt az 
ökörséget! Ezt ki fogom vágni... Kár, hogy nem élnek ezek a hírek, mert 
akkor feltűzném őket gombostű vel! 

ÉDESKE: Más dolgod nics, mint engemet szórakoztatni ezekkel a maflasá-
gokkal? Légy szíves és hagyd abba. Segíts inkább megteríteni! 

JÁMBOR: (Újabb cikk olvasásába kezd.) He-he... Ez még szellemes is. „Bolha-
invázió. — A római kilakoltatási hivatal dolgozóit kilakoltatták a szívós 
bolhák. A védőintézkedések..." 

ÉDESKE: Tedd le az újságot, és gyere segíteni! 

JÁMBOR: Várj csak! Figyeld tovább: „A véd őintézkedések ellenére sem 
sikerült kiirtani a bolhák népes családját a hivatali szobákból, s ez elviselhe-
tetlenné tette az életet a kilakoltatási hivatal dolgozói számára." Most fi-
gyeld: „A kényszer ű  munkabeszüntetés legalább egy hétre megmentett 
néhány római polgárt a kilakoltatástól." (Harsányan felnevet.) Ha-ha-ha... 
(Mintán kiröhögte magát, leteszi az Újságot és Édeske körül kezd legyeskedni.) No, 
mit kell segíteni? (Édeske fenekéhez dörgöl őzik. Hízeleg.) Milyen helyes teremtés 
is vagy te! Amint egy kicsit elfoglalod magad, rögtön megszépülsz. Hogy 
feszül... (Átkarolja háturól Édeskét. Egyik kezével megfogja a mellét.) Rögtön 
beleharapok... Bele én. 

ÉDESKE: (Úgy tesz, mintha zavarná Jámbor váratlan közeledése, azonban nagyon 
is kedvére varr.) Mit csinálsz? Ne... Ne most... 

JÁMBOR: Dehogyisnem. (Csókolja Édeske nyakát.) Most! Ebben a pillanatban! 

ÉDESKE: Vigyázz, te... Jaj... Fellökjük az asztalt... 

MÁSODIK JELENET — PUHA CSÖNDPÁRNÁK 

Ebben a jelenetben egyetlen szó sem hangzik el, de annál beszédesebbnek kell lennie 
a csöndnek, a hallgatásnak. A nappaliban játszódik le. Édeske egy székre kuporodva 
ül, maga elé bámul. Egész jelenet alatt mozdulatlan. Jámbor el őtt az asztalon csomó 
Újság. Lapozgat, és ollóval kinyirkál bizonyos cikkeket, majd a polcról mappát emel 
le, s papírragasztóval beragasztja a mappába a kivagdosott lapokat. Számára ezen a 
tevékenységen kívül most semmi más nem létezik. Édeske jelenlétér ől nem vesz 

19 



tudomást, amint Édeske sem érzékeli Jámbort. Örökkévalóságnak t űnő  perceken át 
csak az óra ketyegését halljuk, ami a jelenet végére mér harangkongás er ősségűvé 
válik. Ezt azonban a két szerepl ő  nem érzékeli. A jelenet fájdalmas tétlensége, 
valamint a kétharmad részének sajgó némasága, akár vihar előtt a csönd, a darab 
későbbi őrületét szándékozik sejtetni. 

HARMADIK JELENET — LÉLEKMÉSZÁRSZÉK 

Koszos mészárszék. Ósdi ventillátor zakatol. A pult mögött Hentes piszmog. Sza-
tyorral a kezében megjelenik Édeske. 

ÉDESKE: (Félénken.) Jó napot. 

HENTES: (Hanghordozása negédes.) Kezi' csőkolom. Ó... magácska az, szom-
szédasszony? Régen járt minálunk. Talán csak nem pártolt át egy másik 
henteshez? 

ÉDESKE: Ugyan már... 

HENTES: Hogy van a tisztelt mérnök úr? (Bárddal rácsap a pultra. Szinte a 
nyála is kicsordul, Úgy - élvezi a hús marcangolását.) Gyönyörű  marhahúst kap-
tunk! Gyönyörű  hús, igazán gyönyörű ... Ezt ajánlom! Nem fogja megbánni. 
Hiszen tudja, én még nem csaptam be senkit! Nem. igaz? Nézze, milyen 
finoman siklik benne a kés... Micsoda gyönyörűség... (Kéjesen vigyorog.) 
Nincs szebb annál, amikor az ember felszeletel -mondjuk egy üszőcombot! • 
Vagy szétcsap egy sertéskoponyát! És el ővillan az agy... Higgye él nekem, 
őszintén mondom! 

ÉDESKE: Hát, azért különb élvezetet is el tudnék képzelni. 

HENTES: Csak azért mond ilyet, mert igazából még sohasem volt alkalma 
ezt kipróbálni. Nem olyam ez, mint amikor tenyérnyi hússzeletkét vagdo-
sunk. Egészen más! Gondoljon csak arra, hogy ez a jószág nem is olyan régen 
még kint legelészett a réten. Most meg itt van a gerince el őttem a pulton.... 
No, mennyit parancsol? 

ÉDESKE: (Undorodva szabadkőzik.) Nem... Nem... Nem kérek bel őle... Fél 
kiló sertésvel őt szeretnék inkább... 

(Nyílik az ajtó, s belép Irina néni és Kisaszony. Szinte egyid őben köszönnek.) 

IRMA NÉNI, KISASZONY: Jó napot kívánok! 

HENTES: Kezüket csókolom, hölgyeim. Kis türelmet kérek. (Hosszasan ját-
szadozik a vel ővel.) Meeegvan kérem... (Felteszi a mérlegre.) Valamivel több... 
Nem lesz baj? Visszavehetek belőle... 

ÉDESKE: Hagyja csak... Nem számít. 

HENTES: Visszavehetek belőle, ha akarja... De ha így is megfelel; annál jobb! 

ÉDESKE: Nem... Nem számít. Még talán jobb is, ha kicsit több. 

IRMA NÉNI: (Fölényeskedve.) Nem is az a baj, hogy több, hanem hogy olyan 
méregdrágán mérik a portékájukat! 

20 



HENTES: Kedves asszonyom, nem mi szabjuk meg az árakat. Én legszíve-
sebben odaadnám maguknak ingyen az egész üzletet. Vigyen, ki mit akar. 
(Tenyerével rácsap egy jókora húsra, majd kéjesen belevág  késsel.) Legszívesebben 
ezt is szétosztanám! 

KISASSZONY: Akkor adjon bel őle nekem másfél kilónyit. Persze, nem csak 
úgy. (Vihorászik.) He-he-he... Hogy élvezi maga ezt a húsmarcangolást! 
Eletemben nem láttam ilyet... Milyen szép vörös az a hús, de hiszen még 
véres! Van valami kihívó... valami erotikus benne. B őrtelen test! (Felnevet.) 
Ha-ha! Tiszta véres hús. Végigszalad a hideg a hátamon. 

IRMA NÉNI: (Henteshez.) Maga csak ne nagyon heveskedjen ott azzal a 
késsel, mert véletlenül még a kezét is bemocskolja nekünk! Inkább azt 
mondja meg, csirkemáj van-e? 

HENTES: Miért ne lenne? Nálunk nincs, ami nincs! S ő t, mi több, még friss! 
Ma kaptuk. 

ÉDESKE: Mennyivel tartozom, mester? 

HENTES: (Oda sem figyel Édeskére.) Képzeljék, hölgyeim, mit hallottam! (Ti-
tokzatoskodva, mintha fontos dolgot közölne.) Lelepleztek egy sírásót! 

IRMA NÉNI: (Csodálkozva.) Csak tán nem? Egy sírásót? 

KISASZONY: Hogy maga miket tud? Sírásót lepleztek le? Ugyan mit véthe-
tett szegény feje? Talán csak nem feküdt be a hulla mellé? (Felnevet.) Ha-ha-
ha! 

HENTES: Nincs is olyan messze az igazságtól! Hát idefigyeljenek! (Hatásva-
dászóan.) Azzal kezd ődött, hogy meghalt egy kislány. Annak rendje-módja 
szerint eltemették. Szomorú eset, de azon már nem lehet változtatni. Meg-
halt, meghalt! Hanem eltemették vele a játékait is, vagy legalább néhányat, 
s köztük egy betört koponyájú kaucsukbabát. A temetést követ ően néhány 
napra a gyászoló szül ők szomszédjának valami dolga akadt a sírásónál, 
akinek szintén van egy apró csemetéje. A szomszéd persze jól ismerte a halott 
kislányt, ső t a játékaira is emlékezett, f őleg a törött fej ű  babára! Amint 
végigment a sírásó udvarán, hát úgy t űnt neki, mintha ugyanazt a babát látta 
volna a sírásógyerek kezében. Nem hagyta ennyiben a dolgot, valami na-
gyon gyanús volt neki. Elmesélté mindezt a gyászoló apának, és elmentek 
együtt a sírásóhoz. S persze felismerte az is a babát, az ő  kislányáé volt. Hogy 
került ide? Hogy került ide? De a sírásó, hogy: az az ő  lányáé! Addig-addig, 
feljelentették a rend őrségen. Azok kivonultak, s nem csak játékbubát, hanem 
találtak ott egyebet is: aranyfogat, gy ű rűket... Elrendelték néhány frissebb 
sír felbontását! S volt mit látni... azazhogy volt mit nem látni! Elt űntek a 
hullák!! 

IRMA NÉNI, KISASSZONY: (Szinte egyszerre.) Jaj! Ugyan ne mondja... 
Ugyan ne mondja... 

ÉDESKE: (Ájuldozik. Magában beszél.) Óh, istenem... Rosszul leszek... Elhá-
nyom magamat... . 
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HENTES: Mondom maguknak, hulla nix! (Majd magyarázkodva.) A szülőfa-
lumban történt, a dolog hiteléhez tehát nem fér kétség! De hadd folytassam. 
Nemsokára megoldódott a rejtély. Kicsit megszorongatták az ipsét — mint 
ahogy ilyenkor szokás, ugyebár—, s vallott őkelme! Az úgy volt, hogy nappal 
eltemette a halottakat, éjjel pedig kiásta őket. Hah-hah-ha-ha-ha... (Neve-
téstől fuldokolva folytatja.) Es oda — ha-ha — adta — ha-ha — a disznóknak! 
Ha-ha-ha.... Merthogy volt százhúsz sertése! Ha-ha-ha... 

(Egy pillanatra lilássá válik a fény. A pult mögött Jámbor Alteregója jelenik meg. 
Arca krétafehér. Édeske felé tart. Lassan, túlvilágian lépked. Édeskén kívül senki nem 
érzékeli a látványt.) 

ÉDESKE: (Férjének hasonmása láttán pánikba esik.) Nem! Nem lehet! (Kirohan az 
üzletből. Visszaáll a természetes fény, és elt.ünik Jámbor Alteregója is. A többiek 
megrökönyödve néznek össze Édeske viselkedése láttán.) 

HENTES: Milyen érzékenyek manapság az emberek... A fene gondolta 
volna, hogy ő  is ilyen érzékeny... (Szünet.) Az árut azt eltette, de fizetni 
bezzeg elfelejtett! (Kárörvendően.) No, de nem menekül. Behajtjuk mi ezt 
rajta! 

NEGYEDIK JELENET — TAPINTÁS 

Nappali. Az ablak nyitva. Halkan beszüreml ő  utcazaj. Edénycsörgés. Édeske és 
Jámbor reggeliznek. Jámbor arca gondterhelt. Elmélázik. 

ÉDESKE: (Maga elé.) Szájába rakja az ember a falatokat, ő  meg mintha itthon 
se lenne. (Szemrehányóan.) Most ugyan mire gondolsz? 

JÁMBOR: (Felriad.) Mit mondtál? 

ÉDESKE: Azt kérdeztem, hogy most mire gondolsz? 

JÁMBOR: Ó... Semmi lényeges... Vállalati dolog. Nem érdekes! 

ÉDESKE: Nem is azért kérdeztem, mintha igazán tudni akarnám, min töp-
rengsz már a reggelinél, csak arra szerettelek volna megkérni, hogy legalább 
addig legyél itthon, ameddig az asztalnál ülsz! 

JÁMBOR: Jól van no! Elméláztam egy kicsit... Amint felébredek, rögtön az 
a rohadt munkahely jut eszembe. Minden nap ugyanazok az undorító pofák. 
Egyik nagyobb balfácán, mint a másik. Megállás nélkül szapulják egymást, 
mintha ezért járna nekik a fizetés. Mondanom se kell, mindig,aZ van kiát-
kozva, aki éppen nincs jelen! Gondolhatod, hol jön ki az egész. Ugy otthagy-
nám őket, hogy csak no. Félek azonban, hogy másutt ugyanilyen trágya-
domb várna. (Szünet.) Ugye... Mondd, te valami rosszat álmodtál az éjszaka? 

ÉDESKE: Ezt meg honnan veszed? 

JÁMBOR: Csak azért kérdem, mert álmodban nyöszörögtél! 

ÉDESKE: Ugyan már, miket beszélsz? 

JÁMBOR: Komolyan mondom! Egyébként máskor is nyöszörögtél már. De 
az utóbbi időben... Volt hogy megráztalak, nem ébredtél föl, de abbahagy- 
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tad. Aztán kés őbb megint. (Rövid hallgatás.) Biztosan üldöztek álmodban, 
akkor tesz ilyet az ember. A tehetetlenségében, hogy nem képes elmenekül-
ni... (Gúnyolódva.) Tán valami förtelmes bika kergetett? 

ÉDESKE: (Megsértődik.) Ízléstelen vicceid vannak! Másról nem tudnál be-
szélni? Lehet, hogy csak félek, és azért... Szállj le rólam, jó? 

JÁMBOR: Nem kelt mellre szívni. 

ÉDESKE: Hát akkor csak folytasd... 

JÁMBOR: (Látszólag ok nélkül felhorkan.) Ne mondd! A saját lakásomban talán 
azt tehetek, amit akarok! Mi lenne, ha még itt is befognám a pofámat? Nem, 
nem fogom be! Itt én vagyok a gazda! (Az asztalra csap.) Eleget parancsolgat-
nak nekem ott bent... 

ÉDESKE: (Megalázkodva.) Miért vagy most olyan düh ős? Arra kértelek csu-
pán, hogy engemet ne nevess ki. Nem akartam semmi mást. 

JÁMBOR: (Még mindig dühös.) Nem mondtál semmit, nem akartál semmit! 
Belefojtanál egy kanál vízbe... (Kínkeservesen Újra reggelizni kezd. Maga elé 
beszél.) Jól kezdődik ez a nap is... Mindenki a fejemre szeretne mászni... 
(Hallgatnak. Hirtelen erőteljes motorzúgás hallatszik be az ablakon át.) Csukd be 
már, légy szíves, azt a rohadt ablakot! 

ÉDESKE: (Szó nélkül becsukja az ablakot, majd lehajtott f ővel visszaül a helyére. 
Magának beszél.) Majd mindenki talál magának gyógyírt a bajára. Majd min-
denki megoldja a saját problémáját. Majd én is... meg mindenki. 

JÁMBOR: (Felemeli tekintetét a tányérjából.) Még hogy fél... Ne is haragudj, de 
én semmi okot nem találok itt a félelemre. Nappal, amikor egyedül vagy, 
világos van... ki a fene bántana akkor, f őleg ha az ajtó is zárva van. Éjszaka 
meg ott vagyok melletted! Azt meg nagyon jól tudhatod, hogy én nem szarok 
be akármitő l! 

ÉDESKE: Miért kezded megint? (Csöndesen.) Hagyj békében... 

JÁMBOR: Nehéz eset vagy te, hallod! Jól fel kell gy ű rnie annak a gatyaszárat, 
aki téged meg akar érteni. És nehogy azt képzeld, hogy te vagy az áldozat. 
Én vagyok! En és én! (Felkel az asztaltól. Osszeszedi a -dolgait, menni készül. 
Édeske behúzódik a saját csigaházába.) Most nyugodtan elmehetek dolgozni! 
Szép... (Gúnyosan.) Pihend ki magad, és ne akarj a fejemre mászni, érted! 
(Távozás közben.) Hogy micsoda rémregény az élet... 

ÉDESKE: (Amint egyedül marad, megjön a bátorsága.) Undok vagy! Undok... 
Életedben nem láttál tovább az orrodnál. Egyedül a küls őségek, a fölszín 
foglakoztatott, sohasem az, ami belül van. Szerencsétlen te! 35 éves korodra 
sem értettél meg semmit a világból. Ah, világ... Nagykép űség ez is. Minden 
nagyképűség... Soha nem fogsz a b őr alá látni, a.hús mögé... (Ujjaival az 
edényeket piszkálja, majd ahogy beszél, egy kenyeret kezd morzsolni. A jelenet végéig 
fél veknit szétmorzsol. Immár lehiggadt. Némi hallgatás után motyogni kezd.) 
Kezünkkel, de különösen ujjainkkal tapintunk. Ha ujjaink hegyét valami-
lyen tárgyra illesztjük, vagy gyöngéden végighúzzuk, rögtön észrevesszük, 
hogy az sima-e vagy érdes, szögletes-e vagy gönböly ű , kemény-e vagy lágy, 
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száraz-e vagy nedves... Testünk minden részével tapinthatunk. A meleget 
és a hideget, a szárazságot és a nedvességet, az ütést és a simogatást testünk 
szinte minden részével érezzük, mégis az ujjunk érzékel legfinomabban. 
Vannak pillanatok, amikor sokkal mélyebb dolgokat képes megérteni az ujj, 
mint más érzékszervünk. Miért nem tudja ezt mindenki? Ó, miért is nem... 

ÖTÖDIK JELENET — A VILLANYSZERELŐ  SEM EMBER 

Nappali. Édeske a rekamién hever. Kezében rongybaba, a kés őbbi álomjelenetben 
szereplő  hatalmas bábu kicsinyített mása. Bizarr altatódalt énekel monoton dallam-
mal. 

ÉDESKE: 

Elcsapjuk a fényeket 
folyatom a véredet 
leégett a kása 
szemed ragyogása 

Csicsijja bubujja 
görbe egér fújja 
tapossa meg lényedet 
kioltom az életed 

Gyengéden belezlek 
miközben megeszlek 
tested csak az lássa 
ki újra kiássa 

(Váratlanul Villanyszerel ő  settenkedik be, kezében jókora szerszámosláda. Villany-
szerelő  külalakja 'és viselkedése is komikusan hat. Mesterkélt, de rokonszenves 
figura.) 

VILLANYSZERELŐ : (Visszafogottan.) Jó napot. Van itt valaki? 

ÉDESKE: (A hangra megriad és felugrik. Félrehúzódik.) Jaj!... Maga hogy kerül 
ide? Kicsoda maga? 

VILLANYSZERELŐ : Ó, ne haragudjon... Ákos vagyok. (Nyújtja a kezét.) 
Fehér Ákos, a villanyszerel ő . A férje küldött... Azt mondta, magácska várni 
fog... 

ÉDESKE: (Szégyenl ősen.) Persze, persze... Vártam magát, de... 

VILLANYSZERELŐ : ...nyitva volt az ajtó. Csöngettem én, de úgy t űnik, 
nemcsak a hű tőszekrény mondta föl a szolgálatot, hanem a cseng ő  is. No, 
majd teszünk róla, hogy egyhamar ne romoljon el! 

ÉDESKE: Hát, tessék beljebb lépni, ne ácsorogjon ott, mint egy - faszent! 
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VILLANYSZERELŐ : (Türelmetlenkedve.) Igaz is! Akkor mutassa azt a frizsi-
dert. Essünk át a nehezén, aztán jöhet a cseng ő! Szeretem letudni a felada-
tokat... 

ÉDESKE: Erre jöjjön, a konyhába. A férjem kihúzta ide középre... A legjobb-
kor jött, már nem sokáig bírták volna a húsok... (Miután megmutatta a 
firizsidert, Édeske visszajön a nappaliba, ott rendezkedik. Italt és egy poharat tesz az 
asztalra. Hallani lehet VillanyszerelŐ  csörömpölését, fütyörészését.) Ebben a mai 
világban frizsider nélkül nem is lehet élni. 

VILLANYSZERELŐ : (Bizonyos id ő  eltelte után megjelenik az ajtóban.) Nem volt 
ennek semmi baja. Csak a vezetéket kellett kicserélnem. A férje úgy állította 
be a dolgot, mintha darabokra hullott volna szét a masina. 

ÉDESKE: Nem m űködött. Nem akart h ű teni... Még csak nem is világított! 
Arra gondoltunk... 

VILLANYSZERELŐ : Teljesen mindegy. Végül is, ezt a hibát is ki kellett 
valakinek javítania. Nem igaz? Teljesen mindegy, mi romlott el rajta, a. lényeg 
az. , hogy nem m űködött, és kész. Mondhatom, a szerviz jól megvághatta 
volna magukat. Kicserélhették volna a fél frizsidert, s maguk elhitték volna, 
nekik. 

ÉDESKE: Jöjjön, igyon meg egy pohárkával. A cseng ő t azután is megnézheti. 

VILLANYSZERELŐ : Akkor egészségére! (Miután felhajtotta a pálinkát, nem ül 
le, hanem a könyvek között turkál. Ráakad Jámbor hatalmas mappáira. Egyikbe 
belelapoz.) Milyen érdekes... 

ÉDESKE: A férjem hobbija. Kivagdossa az újságból a neki érdekes cikkeket, 
és beragasztja őket ezekbe a nagy füzetekbe. 

VILLANYSZERELŐ : Elég furcsa szórakozás... (Lapozgat, s közben beszél.) 
Kicsit bogaras ember a férje, de azért karakteres! Azt mondják, szakembernek 
kitűnő ... Szép szakmája van. Építészmérnök! Ü1 egy papír el ő tt, és mindent 
a fejével csinál. Persze a villanyszerel ő  sem a kezével dolgozik! Fej nélkül mi 
sem mennénk sokra... 

ÉDESKE: Meghiszem azt. (Letelepszik a rekamiéra. A kissé bárgyú mester mellett 
egészen fölenged. Végre valaki, aki az Ő  szavára is odafigyel.) Tudja, az én férjem 
nagyon elfoglalt ember. Sokat dolgozik. Már-már alig is találkozunk... Ha 
itthon van, akkor meg ezzel foglalkozik. Bújja a lapokat, és vagdossa a 
cikkeket. Néha nekem is felolvassa őket. Némelyik írás tényleg észbontó. 
(Odamegy Villanyszerel őhöz, és belelapoz a mappába.) Figyelje csak, milyen cí-
mek: „Részvétnyilvánítás a gyilkosnak"; „Feketén építették fel a fegyházat"; 
vagy ez: „A hazugok klubja fogadja a jelentkez őket". Vagy ezt figyelje: 
„Gyilkos tehén. — A nyugatnémet rend őrség közölte, hogy egy tehén meg-
támadott és halálra taposott egy id ős asszonyt. Az állatorvosok megállapí-
tották, hogy egyes tehenek id őváltozás után különleges körülmények kö-
zött megtámadhatják az embert..." He-he-he... 
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VILLANYSZERELŐ : (Neon dobta föl túlságosan a kishír.) Hát, nem mondom, 
furcsa hír. (Szünet. Édeske visszaül a rekamiéra.) És azt mondja, ezeket a férje 
vagdossa ki? Elég furcsa szórakozás, elég furcsa... (A mappát leteszi az asztal-
ra.) No, de különösek vagyunk tni valamennyien. Tudja, én csak egy éve 
vagyok a vállalatnál, de a férjét.jó havernak ismertem meg. Másnak nem is 
tettem volna szívességet... Egyre kevesebb az olyan úriemberforma, mint 
amilyen a férje. Nem olyan seggnyalófajta, mint annyian... Már megbocsát 
a kifejezésért. 

ÉDESKE: Hallottam én már ilyenebbeket is... Nem tesz semmit. 

VILLANYSZERELŐ : Tudja, én meg olyan gy űjtögető  típus vagyok. Amint 
van egy kis id őm, biciklire pattanok, és ki haj tok a kiserd őbe. Nagyon szere-
tem a természetet, ez még gyerekkoromból maradt rám. Falusi gyerek va-
gyok ugyanis.. Mindenféle tücsköt-bogarat gy űjtök. A fiammal közösen... 
Lepkéket meg ilyesmit... Mondták is már, hogy jó biológus lettem volna! 
Hát, amikor tanulni kellett volna, akkor nem f ű hitt a fogamhoz, kés őbb meg 
már...(Legtfint.) Eh, így van ez már falun, városon. 

ÉDESKE: (Szemlátomást élvezi a beszélgetést.) Én meg... félbehagytam a tanul-
mányaimat. 

VILLANYSZERELŐ : Igen? 

ÉDESKE: Persze! Akadémiára jártam... Színiakadémiára... Színészn ő  szeret-
tem volna. lenni. (Elkalandozik a tekintete.) Az valami fenséges. Ahány szerep, 
annyi ember vagy. Mindig más! Ahány alakításod, annyi éned van. Ma 
Ophelia vagy, holnap talán Médeia, Nóra, vagy akár csak Dunyasa, a szoba-
lány. Megsokszorozódik az ember! 

VILLANYSZERELŐ : Értem én, de egy kicsit veszélyes is az ilyesmi, nem? 
Összegabalyodhatnak ezek a személyek, és akkor hogyan megtalálni az 
igazit? Azt, aki eredetiben volt az ember! 

ÉDESKE: (Elragadtatással beszél, de csak önmagának, mintha Villanyszerel ő  jelen 
sem lenne.) Mindenki rád figyel, fontos vagy nekik, mert azonosulhatnak 
veled. Felismerik benned magukat. Minden énedben felismeri magát valaki. 
S amikor előadás után a néz ő  kimegy az utcára, az életbe, akkor annyival 
többnek érzi magát, amennyit te adni tudtál neki. Fenséges dolog ez. M űvé-
szet nélkül az élet csak annyi, mint virágpor nélkül a méz. Elképzelhetetlen! 

VILLANYSZERELŐ : (Magában mormog.) Igen, igen... Értem én, de ha mégis 
összekeverednek ezek az ének? Akkor aztán mi lesz? 

ÉDESKE: (Dühíti a mester butasága, mégha kérdése nem is alaptalan. Felhorkan.) 
Nem keverednek össze! 

VILLANYSZERELŐ : Bocsásson meg. Nem akartam én megbántani. Csak 
magamban morfondíroztam... És... mért hagyta félbe... Mármint az isko- 
lát... Akarom mondani, miért nem lett színészn ő? Ha már annyira szerette... 
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ÉDESKE: Bonyolult dolog az. (Csendesen visszahúzódik, mint akinek kellemetlen 
a további beszélgetés.) Mintha összetört volna valami... Mint amikor leesik egy 
vizeskancsó, a víz elfolyik, elpárolog, s csak az üvegdarabok maradnak. Az 
üvegcserepek... 

VILLANYSZERELŐ : (Nem figyeli tovább a mélázgató Édeskét. Becsukja az aszta-
lon lévő  tnappaít, és visszateszi a helyére. Valamire felfigyel a könyvek között. Kezébe 
vesz egy papírcsomagot, majd bontogatni kezdi.) Nicsak, mit találtam itt a köny-
vek között! (Diadalmasan a Magasba emeli.) Hiszen ez vel ő ! 

ÉDESKE: (Határozottan feláll. Mereven néz — örökkévalóságnak t űnik, majd csen-
desen megszólal.) Én nem látok semmit... 

(Folytatjuk) 

Sziveri János színdarabját, amelyet a Szabadkai Népszínház 1988. november 
30-án mutatott be, s 1990 végéig 18-szor adott el ő, az író halálának harmadik évfor-
dulója alkalmából közöljük a hagyatékból. 
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KÉZFOGÁSOK  

HORVÁTH OTTÓ 

ORAISON . DU SOIR 

AZ IFJÚSÁGI MOZGALOM UTCÁBAN 
ÉLEK, A 8-AS SZÁM ALATT. 
a biciklik az él ősövénynek 
támasztva állnak 
az épület el ő tt. 
az éjjeli fény szűk sávjában 
folytatják lassú futásuk reggelig 
ahogy mi szükségtelen monológjaink 

AZ IFJÚSÁGI MOZGALOM UTCÁBAN 
ÉLEK, A 8-AS ALATT. 
a bejárat el őtt ülök az augusztus vesztegel. 
eljött az id ő  
az öregek is helyet foglaltak 
fenn a magas kilátókban. 
a pázsitot őrizve 
görcsösen ragaszkodnak szerepükhöz és a szöveghez. 
a súgó a keresztben rejt őzködik. 
a zű rzavar vergődés nélkül halad el 
a környező  lombokon 
s a gyermekhangok fokozott erőre kapnak. 
a nagy nyárfán függ ő  két hinta 
vetekszik egymással a népszer űségért. estefelé 
az első  emeleti asszony megöntözi 
ablaka alatt az ágyás virágait. 
nehogy beszélgetés kezd ődjön 
a köszönés után  
visszatérek fel 
a lakásomba. 

AZ IFJÚSÁGI MOZGALOM UTCÁBAN ÉLEK. 
a kisgyerekek labdáznak. 
az idősebbek motorokat bütykölnek. 
összerakják a szétszerelteket és fordítva. 
a kerület zraffitókkal teli. 
warriors. , de senki sem gondolja 
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komolyan. ez egy nyugodt negyed 
ahol a jó napot az egyetlen 
amit hallani lehet a szomszédtól. 

UTCÁBAN ÉLEK. 
télen az emberek kihordják 
és addig porolják a sz őnyegeiket 
míg feketévé nem válik a hó. 
valaki azt hihetné 
hogy az így keletkezett foltok 
a környező  fák árnyékai 
pedig egészen másnak 
a foltjai azok. 

ÉLEK. 
soha nem hallgatom hangosan a magnót. 
errefelé tisztelik a csöndet. 
vékonyak a falak. 
a lelkek szégyenl ősek. 

Bozsik Péter fordítása 

A fenti verset abból az alkalomból közöljük, hogy Horváth Ottó Pilinszky János 
Kráter című  verseskötetének fordításáért QMMT/Forum, Újvidék, 1992) megkapta a 
Vajdasági íróegyesület díját. 
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ÖRÖKSÉG  

Száz éve született Szenteleky Kornél 

VAJDA GÁBOR 

A FEHÉR SAS NYOMÁBAN 
KORTÁRSAK ÉS AZ UTÓKOR SZENTELEKYRŐL (1.) 

ÉVENKÉNT KOSZORÚZOTT, ELHANYAGOLT ÉLETM Ű  
Szenteleky munkásságával kapcsolatban a háború el ő tt és azt követ ően 

is polarizálódtak a vélemények. Az utóbbi évtizedekben azoknak a szem-
pontja határozta meg kultúránkat, akik szerint az ósziváci m űvelődésszer-
vező  kultúránk alapjait rakta le folyóirat-alapításaival, regionális célkit űzé-
seivel. A helyzet mind a mai napig azért paradox, mert a. sok cikk és részta-
nulmány, valamint az évi koszorúzások ellenére senki sem kísérelte meg 
analitikus és szintetikus formában tisztázni: miért és hogyan került sor az 
életidegen világpolgárnak a kisebbségi kultúra harcos védelmez őjévé való 
átváltozására; mekkora az esztétikai és szellemi súlya ma ennek az ellent-
mondásokban bővelkedő  munkásságnak. A megoldatlanságra legnyomaté-
kosabban Szeli István mutatott rá: „Az évtizedek felgyorsuló múlása egyre 
sürgetőbbé teszi a régi adósság leróvását, a Szenteleky-életm ű  hiánytalan 
feltárását és lemérését. Másokról, másodrendbeli literátokról is készült már 
doktori értekezés, gondosan megrajzolt pályakép, széles korrajzba ágyazott 
monografikus igényű  nagytanulmány, komplettnek mondható bibliográfia 
és »összes m űvekre« alapozott értékelés. Szentelekynek azonban úgyszól-
ván mindmáig jellegzetesen »aspektus-irodalma« van. Szóltunk már róla 
emelkedett hangú emlékbeszédekben, évfordulós alkalmakból, folyóiratai-
nak az ürügyén, irodalmi leveleinek és válogatott írásainak a »legszüksége-
sebbekre« szorítkozó el őszavaiban; a kézikönyvek, lexikonok és tankönyvek 
oldhatatlan töménységével, alakja felidézésének lágy pasztellszíneivel, iro-
dalomtörténeti értekezletek feszes tárgyilagosságával, de mindig csak egy-
egy szegmentumot láttatva, az egész látványának legfeljebb csak az ígéreté-
vel. Herceg János írta a hatvanas évek végén, hogy »ma már Szentelekyr ő l 
sem kell hallgatni többé«. Ma azt mondanánk: nem szabad." (Sáfárkodásunk 
a hagyománnyal, Híd, 1983. 9. sz.) 

• 	Szenteleky a húszas és a harmincas évek fordulóján bekövetkez ő  pál- 
fordulásának elemzése kultúránk alapkérdéseinek a tisztázáshoz segíthetett 
volna bennünket. Az elmúlt két és fél évtized alatt nyilván azért nem vállalta 
senki - e pálya értékelésének kalandját, mert az önmagunkkal való legtelje-
sebb szembenézést kellett volna kockáztatnia. Ezt viszont senki sem meré-
szelte megtenni. Igaz, irodalmunk els ő  vezére a parlagiságnak tett váratlan 
engedménye során is idealista maradt valamiképpen, de levelezésének ta-
núsága szerint nem lehetett annyira erkölcsös, mint ahogyan azt tanítvá-
nyai, főleg a megszépítő  emlékezet által befolyásoltan, elképzelték. Jóllehet 
nem volt s nem is lett nacionalista, de betegsége és törekvésének felemássága 
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következtében megn ő tt indulatossága, s többször is másokat (vallási feleke-
zetet) sértő  módon elragadtatta magát. Emellett olyan magyarokkal is volt 
bensőséges kapcsolata, akiket a második világháború végén háborús b űnö-
söknek tekintettek. A mi „szocialista" beállítottságunknak viszont, a polgári 
hagyománynak megfelel ően, szeplő tlen személyre lett volna szüksége, és 
sehogyan sem tudtunk belenyugodni abba, hogy Szenteleky Kornél is csak 
ember, nemegyszer csak gyarló ember volt. Ha már m űvelődésünk nem 
dicsekedhetett kommunista vezér őssel, akkor csak a polgári értelemben vett 
feddhetetlenség adott erkölcsi alapot. az illetékeseknek az évi koszorúzások-
hoz. Kulturális köztudatunknak tehát szüksége volt a szegénységért hihe-
tetlen önfeláldozással küzd ő  orvosnak, a kisebbségvédelemért és a magyar-
délszláv barátságért írói munkásságát háttérbe szorító szentnek a mítoszára. 
Emellett a kutatókat az önigazgatás bürokratikus terhei is akadályozták a 
vezér munkássága egészének áttekintésében. Tudniillik a sokáig csak a 
könyveinek él ő  Szenteleky világirodalmi indíttatásainak felkutatása, az em-
ber, az író és a vezér változásainak elemzése id őigényes feladat, amelyet az 
álszocialista társadalom semmiképpen sem honorált volna. Ezért aztán Szeli 
kritikáját követően sem szólt senki érdemben Szenteleky Kornél írásm űvé-
szetének esztétikai jelent őségéről, s a vezér tevékenységét is csak egyes 
vonatkozásaiban tekintették át. 

Ez nem is csoda, hiszen a két háború között a semmib ő l kellett megte-
remteni a vajdasági magyar irodalmat, és sem a kortársak, sem pedig a 
visszaemlékezők nem engedhették meg maguknak a tárgyilagosság „luxu-
sát". Közvetve vagy közvetlenül érdekeltek voltak a jugoszláviai magyar 
kultúra fejlesztésében, s akkor sem lehettek teljesen kívülállók, ha az ország-
határon túlról jelezték: figyelik és megértik a néhány nagy felel ősségű  
kezdeményezőnek az erőfeszítéseit. A külföldre rekedt magyar életnek a 
jelei voltak fontosak számukra: a kibontakozásnak perspektíváját, nem pe-
dig a pillanatnyi valóságos értékét becsülték a folyóiratszámoknak és a 
ritkábban megjelen ő  könyveknek. 

Szenteleky egyéni m űvei tekintetében sem panaszkodhatott a vissz-
hang hiányára. Annál kevésbé, mivel az els ő  világháborút követ ő  visszate-
lepedése után, amikor még el őtte állt a vidéki életbe és a falusi orvos 
szerepébe való beilleszkedés, Dettre János, a Bácsmegyei Napló szerkeszt ője 
kiemelte az ismeretlenségb ől. Dettre ugyanis, talán nem is tudva, hogy 
Szenteleky Kornél szintén hozzánk került, A Hét cím ű  hetilap egyik régebbi 
számából átvett s leközölt egy Szenteleky-írást, s így megismerkedett a 
tiszteletdíj végett rövidesen jelentkez ő  szerzővel. (Többen is készpénznek 
veszik vezérünk illem diktálta szavait, melyek értelmében nem is a pénzért, 
hanem az írás becsülete érdekében jelentkezett a szerkeszt őnél. Az igazi ok 
talán az volt, hogy Szenteleky nem érte be családi körülményeinek rende-
zésével és orvosi hivatásával: neki a Pesten elkezdett írói pálya folytatása 
legalább annyira fontos volt, s írásának közlése jó ürügyként kínálkozott a 
kapcsolatteremtésre.) 

Dettre János nem csupán azért egyik kulcsfigurája a két háború közötti 
jugoszláviai magyar irodalomnak, mert Szenteleky Kornél kés őbbi kisebb-
ségi művelődési programját ő  alapozta meg elméletileg a húszas évek els ő  
felében, hanem amiatt is, mert gyámolítója és els ő  igazán tekintélyes kriti-
kusa volt Szenteleky pályájának. Ez akkor is így van, ha Dettre mondta ki 
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nálunk először nagy nyomatékkal: a kritikusnak nagy megértéssel és segít ő  
szándékkal kell közelednie vidékünk sarjadó irodalmához, s ha ennek szel-
lemében valóságos ódát írt az ósziváci orvos kisprózakötetér ő l, az Úgy fáj az 
életről. (Szenteleky Kornél újkönyve, Bácsmegyei Napló, 1925. május 28.) Ez az 
elismerés sokat jelenthetett a kés őbbi vezérnek, hiszen a még Pesten kiadott 
regénynek, a Kesergő  szerelemnek nem volt ilyen visszhangja. Hacsak nem 
tekintjük sajátos elismerésnek egy Császár Elemér elmarasztaló kritikáját. 
(Új regények és elbeszélések, Magyar Mózsa, 1920. 504-506.) Ez azonban kevés 
lehetett annak a fiatalembernek, aki, habár nem tartotta magát epigonnak, 
nem volt elragadtatva saját m űvészi produkciójával: 

Szenteleky Kornélra poétikájának világirodalmi tágassága, de még in-
kább kapcsolatteremt ő  készsége miatt volt szüksége a Bácsmegyei Napló-
nak. Irónk ugyanis, jóllehet mind kultúrája, mind pedig túlhangsúlyozott 
távoli nemesi származása szerint is szerb, magyar volt, de közelebbi vérségét 
sem tagadta meg. Ezért már 1922-t ő l kezdve találkozhatunk a szerb irodalmat 
bemutató mű fordításaival és cikkeivel a nagy tekintély ű  napilapban. Ez az 
érdekl ődés tette barátjává Mladen Leskovacot, s hozta össze Debreczeni 
Józseffel, akivel aztán Bazsalikom címen kiadták a modern szerb költ ők 
antológiáját (1928), amelyr ől többen (határon innen és túl, magyar és szerb 
nyelven) egyaránt elismeréssel írtak. 

A meg- és elismerésnek azonban a Csuka Zoltán által összeállított Kéve 
című  antológia (1928) jelent ősebb állomása. Igaz, Szenteleky Kornél nem 
tartozott a kor kiemelked ő  írói közé, s ennek saját maga is tudatában volt. 
Versei mindazonáltal két-három költ ő társa produkciójával együtt fölülmúl-
ták az antológia fércm ű veit. S ezzel a gy űjtemény méltatói. Budapesten és a 
kisebbségbe szorult magyarság alakuló m űvel ődési központjaiban is tisztá-
ban voltak, noha vélemeény-nyilvánításukban konzervatív vagy avantgárd, 
nemzeti vagy szociális beállítottságuknak adtak hangot. Szenteleky, levele-
zésének tanúsága szerint, hála f ő leg a Bácsmegyei Naplónak és a jól tájéko-
zott Csuka Zoltánnak, tudott ezekről az igazolásokról. Közöttük feltehet ően 
egy, a Pozsonyi Magyar Néplap méltatása (Vajdasági magyar költők, 1928. 
július 29.) gondolkod tathatta el az elefántcsonttorony lakóját. Tamás Lajos 
ugyanis úgy vélekedett, hogy „Az egy Szenteleky Kornélt kivéve alig talá-
lunk némi vonatkozásokat e versekben a Bácskával, mely valahogy pedig 
mégis fogalom a magyar életben." Hogyan lehet a Bácskától szellemben 
mindig, térben lehet őség szerint a legtávolabbra menekül ő, a tájunkkal 
szervezetileg és m űveltségben egyaránt szemben álló a legbács.ka.ibb? Min-
denesetre a kés őbbiekben Szenteleky esetenként a tagadást is elfogadta a 
tájunkhoz való kapcsolódás ábrázolásaként. 

Ehhez a legnagyobb támogatást még 1928-ban attól a Haraszti Sándor - 

tól kapta, aki a legkevésbé bátorításnak szánta epés, osztályszempontú 
kritikáját: „A vajdasági irodalom egyetlen szembet űnő, élesen polgári jel-
legű  iránya, amelynek hátvédje a mozgékony merkantilizmus, a Nyugat 
esztétikai járszalagján mozog: a lárpurlári.sták, a legvegyesebb szürkeség-
ben, akiknek művészi fazonja hasonlít a magyarországi nyugatosokéhoz. A 
külön »vajdasági« ízt az adja meg, a különbség az köztük, hogy a vajdaságia-
kat erősen kínozza a nosztalgia egy fejlettebb, »kulturáltabb« polgári kör-
nyezet után. Büdös parasztszag, sertészsír, trágyadomb, nyomorviskók: 
mindentől rettenetesen irtóznak és a »brutális, kellemetlen valóság« el ő l 
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világfájdalmas romantika ringy-rongyaival lelki szépségtornyokba mene-
külnek, vagy dühös handabandázással keserveseket káromkodnak. A legti-
pikusabb lárpurlárista Szenteleky Kornél, aki ha megszólal, csak panaszkod-
ni, áhítozni tud elérhetetlen »kultúrák és finomságok« után; a nyers paraszti, 
agrár vajdasági élet helyett, amelyben nyugtalanul, idegenül érzi magát." 
(Vajdasági magyar irodalom, 100%, 1928. 218.) Nyilvánvalóan ennek a túlzó 
kritikának is volt szerepe abban, hogy ezután Szenteleky többször elhatá-
rolja magát mind a polgári életformától, mind pedig Fenyves Ferenc lapjának 
a tőkeérdekeitő l. 

Ha A fény felgyúl és ellobog című  drámának nem is volt meg a kell ő  
visszhangja (Molter Károly az Erdélyi Helikonban eléggé lesújtóan véieke-
dett róla), Szenteleky alkotó kedve nem l.ohadt.írónk a Vajdasági Írás szer-
kesztőjeként és kisebbségi irodalmunk vezet ő  tekintélyekért egyre ismer-
tebb lett, amikor az eredménytelen budapesti próbálkozás után, 1931-ben 
Kolozsvárott került sor Isola Bella cím ű  regényének kiadására. Ez a m ű , nem 
számítva az itthoni dicsér ő  méltatásokat, a magyar f ővárosban és Erdélyben 
is többnyire pozitív kritikákat kapott. A Nyugatban Török Sophie írt róla 
elismerő  hangnemben, a Képes Krónikában Kállay Miklós valósággal lelken-
dezve értékelte, ahogyan a Literatura. és a Pásztort űz kritikusának vélemé-
nye is hízelgő . Érthetően pozitív Szentimrei Jen őnek a min ősítése az Erdélyi 
Helikonban, amellyel a folyóiratok között a lagszorosabb kapcsolatokat 
építette ki a Vajdasági Írás, de amely, ugyannak a kritikusnak a tollából két 
évvel korábban, a Kéve kapcsán, eltanult mondanivalóval bélyegezte meg 
Szenteleky verseit. Csak a Napkelet-kritikusa kifogásolta a regény sz ű ksza-
vúságát, motiválatlaságát. 

A MUNKATÁRSAK TISZTELGÉSE 

Szentelekynek már akkor túln ő tt a tekintélye a Bácsmegvei Naplón, 
amikor még csak a Pechán-tanulmánya és kisprózái jelentek meg önálló 
kiadvány formájában. Csuka Zoltán hetilapja, a Revü ugyanis már 1927-ben 
cikkben (A mi értékeink, 1927. május 22.) magasztalja az írót. Dicséri kultúráját, 
sokoldalúságát, m ű faji besorolhatatlanságát. Sztoicizmusát, a.riszto.kratiz-
musát emeli ki, mint olyan humanistáét, aki kivonul a városi és polgári 
tülekedésbő l. Hasonló szellemben vélekedik az a László Ferenc is a Korunk-
ban, akivel utóbb a vezér szintén konflitusba keveredett. László el őbb Milkó 
Izidor és Radó Imre jelent őségét emeli ki, majd a következ őket írja: „Szente-
leky Kornél izmos tehetsége is vezet ő  és tanító-szerepre hivatott Vajdaság-
ban. Legutóbbi kötete, Úgy fáj az élet, szubjektív írásait foglalja magában, 
ezenkivül azonban a legkit űnőbb, legszélesebb látókörű  kritikusa is a vaj-
dasági magyar irodalomnak s a versfordításai is említésre méltók." (A sarjadó 
jugoszláviai magyar irodalom, 1927. II. 95-96.) 

A sorsdöntő  fordulatot azonban, ahogyan irodalomtörténetünk már 
régóta jegyzi, Csuka Zoltán kínálta Szenteleky Kornélnak, amikor felkérte a 
Vajdasági Irás szerkesztésére. A vezérre, szerepvállalásától kezdve, úgy néz-
nek, mint felsőbbredű  lényre. Vagy szinte vallásosnak mondható rajongással 
követik, vagy pedig ingerülten szembefordulnak vele. Még Fenyves, a Bács-
megyei Napló tulajdonosa is becsüli, aki pedig addigi irányító-összefogó 
szerepének elvesztése miatt féltékeny rá. A tehetséges fiatalabbak közül, ha 
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nem mindegyik egyformán adósa is, de szinte valamennyien lagalább egy 
keveset köszönhetnek neki. S err ől többségük írásban is tett vallomást. 
Szirmai, Herceg, Majtényi, ső t még Laták is. Szenteleky folyóirataiban köz-
reműködve, vagy legalábbis azokat kísérve, azok tapasztalatát valamikép-
pen felhasználva, formálta saját pályáját. 

Szenteleky egyénisége nem rendelkezhetett volna akkora vonzó- (illet-
ve taszító-) erővel, ha az újabb magyar irodalom két kiemelked ő  írójával, 
Móricz Zsigmonddal és Németh Lászlóval is nem tartott volna kapcsolatot, 
vagyis ha Magyarországon is nem igyekezett volna megtalálni a kisebbségi 
helyzetében erősödni kívánó magyarság támogatóit, általuk mutatva példát 
a vidékiességnek a sznobizmustól független fölülmúlására. A Ku.ncz Aladár 
transzilvanista törekvésével való lépéstartás szükséglete a hasonló hely-
zetből és az azonos feladatból eredt: nemhiába vállalta volna Kuncz az 
anyagi nyomorba jutott Vajdasági Írás kéziratainak az általa szerkesztett 
Erdélyi Helikonban való közlését. 

Szenteleky Kornél, a magyar irodalomban ismeretlen, jelentéktelen író, 
az általa szerkesztett folyóiratok révén s a jogos kisebbségi kulturális cél-
kitűzés által, hírnevet szerzett magának. Olyképpen, hogy jelensége nem 
éles, hanem könnyen átjárható választóvonalat húzott a magyar szó iránt 
valamiképpen elkötelezettek közé. A vele nem egyetért őknek — polgári 
oldalról — Havas Emil adott a legnyomatékosabban hangot a Vicinális iroda-
lom című , a Kalangyában publikált vitacikkében..(1933. 7. sz.), nem sokkal 
Szenteleky halála el őtt. A kritikus a vezér törekvésének alapvet ő  tévességére 
figyelmeztet, dilettantizmussal egyenlítve ki a helyi színek elmélete szerint 
szerkesztett Akácok alatt cím ű  antológiát. 

Szenteleky körül többnyire a fiatalabbak, az idealisták s azok tömörül-
tek, akik szerényebb tiszteletdíjjal vagy anélkül is beérhették. A betegsége 
és az elfoglaltsága miatt visszahúzódott Szenteleky iránti rajongás szinte 
lenyűgözően tükröződik abban a kéttucatnyi megemlékezésben, méltatás-
ban és versben, amit a Kalangya 1933-as Szenteleky-emlékszáma tartalmaz. 
Ebben Draskóczy Edének, az óbecsei m űvelődésszervezőnek, Szenteleky 
egyik legközelebbi barátjának a méltatása egyike a legjellemz őbbeknek. Még 
akkor is, ha Draskóczytól különösen ez alkalommal állt távol a Szentele 
mozgalom jelentőségének tárgyilagosabb megítélése. A többi között ezt írta: 
„Elöl jártál és ez a legnagyobb erkölcsi erő, a legvonzóbb és a legösszefogóbb. 
Volt idő, amikor szándékosan elhallgattak, seregedet elkerítették és tilalom. 
alá helyezték a hozzád csatlakozókat. Te csak haladtál. Akinek elrendelteté-
sük van, azok tudják az utat. S utad végén csak egy sereg volt: a Tied. Csak 
egyhez nem értettél: önmagad ügyeinek kormányozásához. Szerkesztettél, 
sorozatosan megjelen ő  könyvtárat alapítottál, s abban csak egyetlenegy 
ember könyve nem jelent meg: Szenteleky Kornélé. Pedig tudnod kell, volt 
melletted álló ember, aki sürgette, aki könyvet követelt írásaidnak. De nem 
tartottad ill őnek, hogy a szerkeszt ő  könyve a többiektő l elvegye a helyet, s 
úgy vélted, nem kell ma líra senkinek. Ma csak egy embernek nincs könyve: 
Szenteleky Kornélnak. Csak neked nincs könyved, akib ől élünk, akire hivat-
kozunk, akit emlékezve magunkhoz ölelünk, akit mindnyájan magunknak 
követelünk, akivel büszkén ékeskedünk." (Levél az él őhöz, 10. sz.) 
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Ugyanebben a gy ű jteményben találhatjuk Kállay Miklósnak, Szente-
leky egyik legmélyebb ért őjének vallomását is. Ebben a még csak álmodozó-
nak „a lelki biedermeier rest jólét"-ét említi, mert tudja, hogy „mint minden 
magyar kisnemesben, ott fészkelt benne az el őkelő  különcködés rögeszmé-
je". S ezen túlmen ően a vezérség vállalásának lélektani hátterét is érinti: 
,,...amennyire közeledett hozzá a halál, ő  maga, talán önkénytelen védeke-
zésből, annál közelebb próbált férkőzni az élethez." Kállay még azzal is 
tisztában volt, amit Szenteleky is tudott, de amit kritikusai és tanítványai 
közül is csak kevesen sejtettek. Szerinte ugyanis Szenteleky, a kritikus „je-
lentékenyebb... a lirikusnál és a regényírónál". (Szenteleky Kornélról, uo.) 
Szirmai Károly ekkor még, a helyzetnek megfelel ő  illem szerint, önmagát 
vetíti rá Szentelekyre, amikor azt írja róla: „Nem tud megalkudni, kompro-
misszumot kötni, sem a közönséggel, sem az írókkal." (Szenteleky Kornél, u.o.) 
Viszont annál őszintébb lehet Kázmér Ern ő  a Nyugatban, amikor, a Vajdaság 
Kazinczyjára emlékezve, annak koncepcióját tartotta a legel fogadhatóbb-
nak, s a környezetet hibáztatta, amiért „az európai orientációjú, kultúrákért 
rajongó, az egyetemes m űveltség nemességében bízó Szenteleky Kornél volt 
kénytelen erőszakolt regionális irodalmat propagálni, a lokális kulör sokszor 
dadogó kísérleteit értékké avanzsálni." (1933. II. köt. 262.) Szenteleky Kor-
nélnak a tekintélye lényegesen csökkent a halála után, mert (miként a 
kutatók: Benkő  Ákos, Bori Imre, Rónay László és Utasi Csaba is kimutatták, 
s ahogyan Szirmai Károly kritikai írásai is elárulják) a szerkeszt őnek az 
elburjánzott dilettantizmussal kellett felvennie a küzdelmet. Ha Szenteleky 
a vélt vagy valóságos tehetségeknek el ő legzett bizalommal a jöv őben akart 
kultúrát teremteni, akkor Szirmai Károly ezt a jöv őképet jelenként igyeke-
zett felfogni, s fokozott esztétikai szigorral bírálta el a szellemi atyja által 
nyugtázott félírástudatlanságot. Szenteleky mellett ekkor már majdnem csak 
azok kardoskodtak, akik kihullottak Szirmainak a kortárs budapesti irodal-
mi normákat is érvényesítő  kritikai rostáján. Nem csoda hát, ha a vezér 
özvegye amiatt panaszkodik 1942-ben a magyarországi Híd folyóiratban, 
hogy Szenteleky Kornélt elfeledték (Komáromi József Sándor: A költ ő  képe a 
kedves szívében, 1942. január 20.) A kihívásra Herceg János válaszol felhábo-
rodva, minthogy a jelent ős írók között egyedül ő  alkotott tudatosan a vezér 
tanításának szellemében. (Az író özvegye, Délvidéki Magyarság, 1942. január 
24.) Bizonyítékként az 1940-ben, ugyancsak a Kalangyában publikált Szen-
teleky szerepe című  írására hivatkozhatunk, amelyben pályaképvázlatot ad, 
szép és lényeglátó metaforával fejezve ki azt, amit Kállay a már idézett 
vallomásában lélektanilag ragadott meg. Herceg szerint Szenteleky „A maga 
fájának gyümölcsét már nem várhatta meg, hát elültetett egy egész erd ő t". 
(7-9. sz. 305.) Ez különben annak a Herceg-parabolának, költ ői remeknek a 
sommázása, amit a Szenteleky-emlékszámban közölt. 

A jugoszláv érát követ ő  magyar uralom a személyi szimpátián túl is 
időszerűvé tette Szenteleky regionalista koncepcióját. Okosnak látszott ér-
tékes esszenciának tekinteni az itthoni sajátságokat, amelyeket feloldással 
fenyeget a nagy magyar víz. Éppen ezért Szenteleky Kornél halálának tize-
dik évfordulójáról méltó módon emlékeztek meg, kiadva a vezérnek a 
barátokhoz és munkatársakhoz írt leveleit (Szenteleky Kornél levelei 1927-
1933, Szenteleky - Társaság, Zombor—Budapest), Csuka. Zoltán és Bisztray 

- Gyula részletes előszavának kíséretében. Rendkívüli fontosságú e már-már 
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elkallódó dokumentumok kiadása, függetlenül attól, hogy Szentelekynek a 
neve a Herceg által szerkesztett Kalangyának a fed őlapján volt, s több írás 
is napvilágot látott a folyóiratban róla, illetve t ő le. 

Csuka és Bisztray máig sugárzó hatással teremti meg a Vajdaság Ka-
zinczyjának a mítoszát, három fontos vonatkozásról feledkezve meg részben 
vagy teljesen. Az egyik az, hogy Szentelekynek nemcsak hogy nívós kultúrát 
nem sikerült teremtenie, hanem legalább olyan mértékben adott helyet a 
dilettánsoknak, minta Napló. Az általa szorgalmazott irodalmiság kisebbsé-
gi dimenziói nem fejl ődtek ki, vagyis az itteni magyarság lelkivilága feltá-
ratlan maradt, mivel Szentelekyt alkati jellemz ője, orvosi hivatása és családi 
érdeke akadályozta abban, hogy a kisebbségi élmények feltárásával na-
gyobb mértékben provokálja a hatóságot, s madárnyelv alkalmazása helyett 
közvetlenebb szóval világosítsa fel népét, az emberi élethez való jog szük-
ségességét hirdetve. A harmadik vonatkozás az el őbbi kettőbő l következik: 
a Napló magatartása nem tekinthet ő  egyértelm űen negatívnak Szenteleky 
mozgalmának eredményeihez viszonyítva. A Szenteleky által felfedezett, 
vagy legalábbis felkarolt néhány tehetséges író ugyanis, ha a Kalangya nem 
létezett volna, akkor nyilván a Naplónál vagy másutt jelentkezik. Vagyis 
túloznak azok, akik Szenteleky leveleiben kritikátlanul felmagasztalták az 
eredményes irodalom teremtésnek a dokumentumait, s szinte bálványozták 
azt, aki közvetlenül szolgálta a közjót, a nemzeti géniuszt, ahelyett, hogy 
egyéni szépirodalmi tevékenységére fektette volna a hangsúlyt. Miként 
Kállayra hivatkozva jeleztük már: Szenteleky lelki kényszerb ől, nem pedig 
önmagával dacolva vállalta az irodalmi élet megszervezését. Mindazonáltal 
a magyarországi Híd egyik kritikusa nem véletlenül állapítja meg a követ-
kezőket: „A m ű  a maga nemében megrázó és maradandó hatású élmény. Az 
utolsó három-négy év alatt kevés ilyen megrendít ő  tartalmú könyvet olvas-
tam. A levelek hátterében csodálatos emberi és írói sors áll: dr. Sztankovich 
Kornélnak, az ósziváci falusi orvosnak m űve és élete." (V. N. B.: Szenteleky 
Kornél irodalmi levele, 1943. január 15.) Ez egészen a mai napig hitelesen 
hangzik, hajdani vezérünk kísérlete ugyanis egészen monumentális, hiszen 
— a lényeget tekintve — a semmib ől akart valamit teremteni, minden erejét 
latba vetve a küzdelemben. A kritikusok által is..méltányolt nagy erénye 
ezeknek a leveleknek (a szellemi er ő  végső  megfeszítettsége mellett) az 
őszinteség, ami persze csak akkor mondható dicséretesnek, ha nem egyenl ő  
az indulatoknak a nyers kifejez ődésével. Ám ezen sem akadhatunk fenn, ha 
— miként a méltatók— arra gondolunk, hogy nemegyszer a halálos betegség-
nek az el őrehaladott állapota s a kultúránk kilátástalansága miatti kétségbe-
esés beszéltette Szentelekyt humanistához nem. méltó módon. Nem csupán 
a Napló zsidóit szidta, hanem saját felel őtlen (vagy annak gondolt) munka-
társait, köztük Csukát is. Az 1943-ban még él ők nevét, a sajátján kívül, 
kipontozta Csuka, így legfeljebb csak sejthetjük, kikre vonatkoznak az epés 
megjegyzések: S - azt is, kiknek voltak címezve a gyűjteményből kimaradt 
levelek. 

A Szenteleky Társaságnak e kiadása és a benne megtestesül ő  szellemi-
ség a háború vége felé még id őszerűbb lett, úgyhogy magától értet ődőnek 
kell tartanunk a Délvidéki Magyar Közm űvelődési Szövetségnek (személy 
szerint elsősorban Herceg Jánosnak) a vállalkozását. Ennek köszönhet ő , 
hogy 1944-ben könyvsorozat jelenhetett meg Szenteleky Kornél addig ki- 
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adott és kiadatlan m űveibő l, olyan utószó kíséretében, amely az el ő retörő  új 
rendszernek ismét a kisebbségi sorsba kerül ő  magyarjai számára mondja ki 
a végszót. A szóban forgó Szenteleky-könyveket azonban fagyos csönd 
fogadta a háború után. Hogy miért és hogyan, azt els ősorban Herceg János-
nak az érthet ően hol félénkebb, hol pedig nekibátorodó önéletrajzi vallomá-
saiból tudjuk. Tudniillik az új hatóság számára az itteni magyarság és annak 
kultúrája csak a föntr ől érkező  direktívák, vagyis a bolsevista mezt visel ő  
államnacionalizmus szerint létezett. Egy jelent ős részében reakciós nemzet-
nek teljességében reakciós osztálya nem hozhatott létre. továbbfejleszthet ő  
kultúrát. Szentelekyék kisebbségi koncepciójára tehát még akkor sem volt 
szükség, amikor már eldöntetett: a jugoszláviai magyarságot nem fogják a 
németekhez hasonlóan kiüldözni. A Kalángya szerkeszt ője a kisebbségi 
önvédelmet, önszervez ődést hirdette, ennek gondolata viszont csak ideig-
óráig merült fel az új rendszer kialakulása során, hogy a testvériség-egység 
jelszava mögött hosszú id őre a másodrend ű  polgár a másodrend ű  kultúrá-
jával (s az állandóan hangsúlyozott els őrend ű ségnek a látszatával!) folya-
matosan ösztönözve érezze magát az asszimiláció elfogadására. 

A MELLÉBESZÉLÉS KÉNYSZERE 

A jeget Lőrinc Péter törte meg 1950-ben a Két part kc.~zütt cím ű  tanul-
mányával (Híd, 9. sz.), részben megismételve az el őző  évek vádjait, s a 
Szervezett Munkásnak és a Továbbnak a két évtizeddel korábbi szempontjait 
is felelevenítve. Ezek szerint Szentelekynek komoly mulasztása volt a párt-
felettiségnek jelszóként való hangoztatása, mert ily módon valamennyire 
Megosztotta a baloldali törekvéseket; az egyetlen hiteles irodalomnak a 
látszatával és a kisebbségvédelmi célkit űzésekkel megzavarta azokat, akik 
elhitték: a m űvészetnek a Vajdaságban nem az osztályharc, nem a polgári 
viszonyok megdöntése a fő  célja. Lő rinc mindenesetre igazságos igyekszik 
lenni az addig elhallgatott Szentelekyvel szemben, s kijelenti, hogy érzése 
szerint „a Szenteleky által irányított irodalmi szektor volt valószín ű leg a 
legértékesebb, legszínvonalasabb". L őrinc tisztában van vele, hogy egy 
válogatott levelezés alapján nem vonhat le végérvényes következtetéseket, 
mégis, a kornak megfelel ő  stílusban, ingadozó kispolgárnak min ősíti Szen-
telekyt, aki el ő tt az „örök emberi"-nek az eszménye mégsem világított olyan 
erősen, hogy ne tévedett volna le id őnként a fajiságnak a tévútjára. L őrincet 
érthetően elvakítja kincstári optimizmusa, mégis elismeri: „habár egyáltalán 
nem ő  és nem csoportja teremtette meg a vajdasági magyar irodalmat és a 
vajdasági magyar közönséget — mégis sokban hozzájárult az irodalom és 
közönség itteni megteremtéséhez." Nem egészen világos, hogyan, hiszen a 
szocialista realizmus kritikusa anyagelv ű , s dogmatikus sémájának megfe-
lelően a kispolgár vezér csak a t őkével, Fenyveséékkel azonos fegyvernemet 
vállalva küzdhet vértelen eszményéért. A sajátos irodalmi többletr ől Lőrinc 
nem beszél, nyilván egyáltalán nem szereti azt, csak nem akar széls őségesen 
dogmatikus lenni. 

Mi mást tehet egy évvel kés őbb Herceg János, a vezér hajdani, a háború 
után csak megtűrt s bizonyos mértékig befolyásolt tanítványa, mint hogy 
igazolni, ső t elfogadtatni próbálja egykori közös ügyüket? A jelen igényei-
nek, a valóságtükröző  realizmusnak megfelel ően a népünk életének ábrázo- 
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lósát sürgető, az így felfogott helyi színeket világirodalmi példákkal megtá-
mogató Szentelekyt (kimondatlan példaként) támasztja fel. A barátot, az 
életet és a m űvészetet támogatót, nem a kétségbeesetten vagdalódzó vezért. 
(Híd, 1951. 9. sz.) Ezután egy évtizedig szinte teljes a csönd Szenteleky 
pályája körül. Jellemz ő , hogy 1958-ban B. Szabó György, Herceg János 
indulásáról szólva, ezt írja' az ósziváci. orvosról: „Ez a »feinscllmecker«, aki 
éjszakáit írástudatlan írók kéziratainak javításával és átírásával fecsérelte el, 
meggyőződésem szerint, jobb olvasó volt, mint író... kiváló mentora lett az 
ifjú Hercegnek." (Vázlat egy írói arcképhez, Híd, 3. sz.) Kiváló mentora — 
tudniillik a szovjet irodalom iránt is érdekl ődő  szervező  baloldali művekre 
hívja fel a forradalmi hangulatú fiatal író figyelmét. 

Megváltozott pozícióról, de ugyanennyire tagadó Bori Imrének a Szen-
teleky-féle irodalmiságot érint ő  értékelése a Vajdasági ég alatt cím ű  költészeti 
antológia (1960) bevezet őjében. Bori szerint ugyanis „hagyománytalan iro-
dalom a miénk". Vagyis „költészetünk együtt született a felszabadulással". 
Jellemző , hogy Szenteleky Kornél nevét egyáltalán nem találjuk ebben a 
radikális újrakezdést kilenc oldalon át ünnepl ő  írásban. Pedig a vezér szel-
leme kimondatlanul is jelen van, hiszen Bori sem talál hasznosítható, ihlet ő  
erej ű  művelődési hagyományokat a táj történetében. Ami volt, az provinci-
alizmus és epigonizmus; ami tizenöt éve született, az egyre nyilvánvalóbb 
érték, mert ekkortól „énekel a költ ő  felszabadultabban, el őször szólhat ró-
lunk és beszélhet nekünk..." Borinak akkor magyarázatként ilyet kellet 
írnia: „Egyfel ől a magyar költészet legszebb hagyományaira emlékeznek 
költő ink, másfel ől szocialista társadalmi életünk és az új jugoszláv költészet 
dogmamentes, felszabadult, modern érzés- és kifejezésjellege er ősen rá-
nyomta bélyegét költészetünk egészére. Ezek a mozzanatok adják .meg 
sajátos jellegét is: formai és tartalmi modernsége egy újnak és sajátosan 
eredetinek a kezdetét jelenti, amely új színeket, hangulatokat, lényegében 
tájunk embere érzésvilágát viszi a jugoszláv szellemi életbe, de a magyar 
nyelvű  költészetbe általában is." Bori, nyilván a literátorok megnövekedett 
szabadsága fölötti örömében, aktualizálja a polgári eredete és célkit űzése 
miatt az eredeti formájában elavult couleur locale-t. Szerinte ugyanis az 
utóbbi években önmagukba esett vajdasági költ ők a vajdasági ég alatt né-
pünk lelki történéseit tükrözik. 

Minthogy az ötvenes években magyar, illetve magyar kultúrát is támo-
gató intézmények alakultak nálunk, s tehetséges írók tömörültek a Híd 
körül, s mert Boriék politikai meghatározottságú múltszemlélete irritálta az 
idősebbeket, ezért az el ő történet tisztázásának .igénye is felszínre került. 
Elsőként Majtényi Mihály vállalkozott rá, hogy visszaemlékezések formájá-
ban tárja fel mindazt, amit a két háború között a vajdasági irodalom szüle-
téseként átélt, illetve azóta felkutatott. Idézetekben b ővelked ő, ironikusan 
nosztalgikus hangnem ű  tanulmánykötete, A magunk nyomában, 1962-ben 
jelent meg könyv formájában, s a Szenteleky-kutatás szempontjából ma is 
igen jelentős. Nem csupán azért, mert az itteni irodalom hajdani vezér-
alakjával mind a mai napig senki sem foglalkozott ilyen nagy terjedelemben 
(majdnem nyolcvan oldalon), hanem azért is, mert egy Szenteleky-tanítvány 
szembesül saját múltjával és mesterének tanításával, méghozzá mind az 
elfogultságot, mind pedig a politika által megkívánt vulgarizálást elkerülni 
igyekezve. Minthogy Majtényi minél teljesebb, erényeket és hibákat egya- 
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ránt láttató képet próbált alkotni az íróról, a szerkeszt ő ről és a szervezőrő l, 
ezért Szenteleky-képe, mint el ő tanulmány, ma is meggyőzően hat, s legfel-
jebb csak egyes részleteiben szorul korrekcióra. 

Az érintett könyv Szentelekyvel foglalkozó fejezetének az a hangsúlyo-
zott ürügye, hogy a vajdasági magyar irodalomnak meg kell írni a történetét, 
amely azonban, a forradalom dogmatikusainak hitével elfentében, akkor 
sem a Híd-mozgalommal kezd ődik, ha végül - is ennek irodalma győzött, s ha 
emiatt a jelen irodalma is a baloldaliság jegyében alakul. Majtényi felfogásá-
ban a vezér egyrészt felismerte a középrétegek elproletarizálódását, s a helyi 
színek igénye ezt is magában foglalta, másrészt pedig ezzel azért nem 
árthatott a forradalmi mozgalomnak, mert „nem voltak soha más szempont-
jai, mint irodalmiak". Nemhiába hipotetikus Majtényinak ez az állítása, 
hiszen Szenteleky Kornél tágabb (kulturális), nem pedig szú kebbb (irodalmi) 
célt tűzött maga elé, amikor vezérként állt mozgalma élére. Ezt mindene-
kelő tt Szentelekynek a Csukához 1928. július 29-én írt levelével bizonyíthat-
juk, melyben a készül ő  folyóirattal kapcsolatban kijelenti, hogy ,,...nem 
tartom szükségesnek a m űvészi-nek (kiemelés — Sz. K.) hangsúlyozását, 
mikor a V. 1. sokkal inkább tudományos, mint m űvészeti szemle lesz". S 
valamivel később az „írástudók árulásá"-nak gondolatára csak az reagálhat 
oly nagy érzékenységgel, aki az erkölcsi, vagyis az emberjavító missziótól 
sem idegenkedik. 

Majtényi egy vonatkozásban igazságtalan Szentelekyvel szemben. Mert 
hiába állítja azt, hogy a couleur locale még a munkások valóságábrázolását 
is jótékonyan befolyásolta, ha nem érzékeli pontosan a vezér jelent őségének 
lényegét. Míg ugyanis abban a tekintetben maradéktalanul egyetérthetünk 
vele, hogy a Fenyvessel való konfliktusban mindkét embert egyformán 
befolyásolta a hatalomvágy, az irányító szerep, jelent őségben való kiegyen-
lítésüket el kell utasítanunk. Fenyves ugyanis akkor különbözik össze Szen-
telekyvel, amikor mára Napló (immár a „becsmegyei" jelz ő tő l is megfosztva) 
elveszítette haladó és központi szerepét, ugyanakkor a Vajdaság Kazinczyja 
— .irodalmi köntösben — kisebbségvéd ő  programot hirdet meg. Ebb ő l a cen-
zúra, a vezér polgári tartózkodása, korai halála és a tehetségek gyér száma 
miatt nagyon kevés valósult meg, ám mégis övé a. nagy kezdeményezés. 
(Még akkor is, ha — miként Bori Imre és Dér Zolán azóta kimutatták— Dettre 
János lényegláttatón alapozta meg Szenteleky kés őbbi tevékenységét.) Maj-
tényi figyelmét ez vagy elkerülte, vagy nem merte szóvá tenni, minthogy 
nálunk az ötvenes és hatvanas évek fordulóján hivatalosan a kisebbségi 
élmény ihletőként nem létezett. Szóval az helytelen, hogy A magunk nyomá-
ban szerzője a vezérnek az er őszakosságra való hajlandósága mögött nem 
látja meg úgy, ahogy kellene, a küldetést teljesít őnek a vergődését. Pedig 
Majtényinak még mentsége is van Szenteleky önellentmondásaira: a beteg-
ség tudatzavaraival magyarázza azokat. Ugyancsak újdonságnak tekinthet ő  
az emlékezőnek az a javaslata, hogy az irodalomszervez ő  prózai m űveit ki 
kellene adni, mert olvasmányosak, szemben az elméletíró id őszerű tlen, csak 
szakemberekre tartozó elvontságaival. 

Az 1963-ban, Szenteleky születésének hetvenedik és halálának harmin-
cadik évfordulójára kiadott két, viszonylag vékony kötet a szépírói és a 
kritikusi munkásságot nagyjából egyenl ő  arányban mutatja be. Hercegnek, 
az anyag válogatójának, mell őznie kellett az emberi magatartásban a szere- 
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tetnek elsőbbséget adó Isola Bellát, az elméleti rész viszont nem nyújthatott 
ízelítő t az író és a vezér páneurópaiságából. S ugyanígy a kisebbségi érdekek 
hangadója sem mutatkozhatott meg a maga teljességében. Hogy ekkor még 
Szentelekyt, a szépírót nem ismerte kell ő  mértékben a vajdasági értelmiség, 
az Tornán László bevezet őjének ebbő l a téves állításából is kit ű nik: „Szente-
leky.elképzelése egy sajátos ismertet őjelekkel bíró irodalom megteremtésé-
rő l, Vajdaság szellemi egységéről, különleges táji színeirő l annyira tudatossá 
válik, hogy most már verseiben és novelláiban is a helytállás, a szül ő földhöz 
való ragaszkodás és a helyi színek transzpozícióját sürgeti türelmetlen hév-
vel, megalkuvást nem ismerő  hittel." A valóságban nem csupán a vezér 
magatartásában voltak (a Majtényi által is említett okok miatt) önellentmon-
dások, hanem a szépíró sem volt képes teljes mértékben lépést tartani a 
programadóval. Vagyis Szenteleky Kornél munkásságában a folyóirat-szer-
kesztés idején eléggé felt ű nő  az egyöntetű ség hiánya..Errő l csak a levelezés 
is sokat tár fel. 

Bori Imre Majtényi Mihályon is túltesz szigorúság tekintetében; amikor 
úgy véli: „Szenteleky vajdasági irodalmat akar teremteni, s szervezett, ahe-
lyett, hogy alkotott volna: levelezett, a mások írásait javítgatta, ahelyett, 
hogy a magáéba temetkezett volna." (Megidézett sápadt hangulatok, Dolgozók, 
1963. október 25.) Ha csak irodalomról lenne szó, akkor Bori állításának 
igazságához aligha férne kétség. Csakhogy Szenteleky többbet, emberi ma-
ximumot, vagyis kultúrát akart. Emberszabású kisebbségi életet. Ennek 
kérdése a hatvanas években nemigen terhelte az értelmiségi fejeket, ezért 
Burány Nándor szerint is elfogadhatatlan a couleur locale-t hirdet ő  Szente-
leky. Az volt az igazi, aki még nem korlátozta lapos elmélettel saját és mások 
alkotói szabadságát. (A „fiatalabb" Szenteleky, Híd, 1964. 1. sz.) 

Ha valakinek nem tetszenek a kései Szentelekyt fitymáló szempontok, 
akkor az mindenekel ő tt a h ű séges tanítvány, Herceg Já nos. S a hatvanas évek 
közepén nem is kell visszafojtania méltatlankodását. (Az ugartörő  példája, in: 
Hazulról, 1965. 20-23.) Ám mivel az óvatosság ekkor sem árt, ezért Szenteleky 
rovására túlzottan bókol a kortárs vajdasági magyar irodalomnak: „Legyünk 
őszinték: a jugoszláviai magyar próza messze meghaladta Szenteleky Kornél 
regényeinek és novelláinak értékét. Az esszében is kifinomultak az elemzés 
és megvilágítás eszközei, tehát sem m űvészi, sem kritikai szempontból nem 
lehet példa ma már Szenteleky." Az is lehet, persze, hogy valamennyire 
Herceget is megtévesztette a Potyomkin-vállalkozásába rengeteget fektet ő  
nemzetiségi művelődéspolitika. Máskülönben érthetetlen lenne, miért fe-
ledkezik meg Herceg a hajdani vezér elméletének kisebbségi vonatkozásá-
ról, vagy a koncepció széles körű  világirodalmi hátteréről, ami a háború 
utáni Híd fiataljai el ő tt a liberalizálódó körülmények között is elérthetetlen 
volt, mert érdekl ődésüknek a belgrádi szellemi változásokat kellett kísérnie. 
Mindazonáltal Herceg János kiáll a Kalangya egykori szerkeszt ője mellett, 
mondván, hogy az az újabb jugoszláviai magyar irodalomban nem tapasz-
talható kvalitásokkal is rendelkezett, hiszen a segítés, a lelkesedés szándéka 
állította az irodalmi élet központjába, tudniillik „nem egzisztenciális kérdés 
volt számára az irodalom". A cikk befejezése jócskán ellenpontozza az idé-
zett indítást: „Ha másoknak nem, de a fiataloknak kell megérezniük, mit 
jelentett az ő  szerepe, azoknak, akik a helyüket keresik. Kedvez őbb viszo-
nyok között, közösségi pénzzel fenntartott, hivatalosan ajnározott irodalmi 
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életünkben is árváknak és elhagyatottaknak kell érezniük magukat. Az 
ugartörő  Szentelekynek a példája még ma is id őszerű ." Az indítást- szinte 
teljesen érvénytelenítő  befejezés nagy kihívás, feladatkijelölés egy olyan 
tekintélyes, programszer űen vajdasági író részéről, mint amilyen Herceg 
János volt. Bori Imre kritikusi magatartásának átalakulása aligha függetle-
níthető  ettő l a lényegbevágó kinyilatkoztatástól, diagnózistól. 

ÓVATOS FELMÉRÉSEK 

Bori Imrének a Szenteleky munkásságával való behatóbb ismerkedése 
a Magyar Irodalmi Lexikon (Budapest, 1965) és A magyar irodalom története 
(Budapest, 1966) számára írt cikkek kapcsán kezd ődhetett. A lexikonban 
olvashatók természetesen az alapvet ő  adatokra korlátozódnak, ám így is van 
bennük pontatlanság. Bori ugyanis — nyilván Várkonyi Nándornak Az Újabb 
magyar irodalom 1880-1940 cím ű  munkája alapján — azt állítja, hogy Szente-
lekyt „a szépség utáni sóvárgás mélabús, Juhász Gyulával rokon hangulatú 
versekre ihlette". A valóság ellenben az — s erre a kés őbbiekben Bori is rájön 
—, hogy Szenteleky verseit célszer űbb Tóth Árpád költészetével összefüggés-
be hozni. Nem csupán azért, mert a vezér sorstársára ismert a debreceni 
költőben, s nekrológot is írt róla, hanem versei knek bels ő  sajátságai miatt. A 
Tóth-versek ugyanúgy nem találnak lélekment ő  pozitívumot a nemzetben 
(Juhász Gyulával ellentétben), mint Szenteleky költeményei. S versmonda-• 
taik is általában nagyobb lélegzet ű ek, szecessziósabbak. Tóth és Szenteleky 
az érzékelhet ő  valóság ürügyén is inkább a képzelet képeit sorakoztatják, 
Juhász viszont a tapasztalat foltokban való láttatása ellenére is valószer űbb, 
mérsékeltebb fantáziájú, hagyomány tisztel őbb. S az esetenkénti erkölcsi 
tiltakozások sem érvénytelenítik az emberiség jöv őjébe vetett hitét. Szente-
leky költői világa, egy-két alkalmi verst ő l eltekintve, zártabb, reménytele-
nebb, dekoratívabb. Nála akkor is nagyobb a néppel szembeni távolság, 
amikor a szocializmus iránti rokonszenve feler ősödik, s a mindennapi, az 
általa annyira megvetett élet ábrázolását kéri számon. 

A magyar irodalom történetének hatodik kütetében már teljesebb Szente-
leky-pályaképet olvashatunk. Itt azzal is tisztában van Bori, hogy írónk 
versei nem is olyan jelentősek, s noha itt helysz űke nem korlátozza, éppen 
csak említést tesz a létezésükr ő l. Általában jól látja a vezér programjának és 
szépirodalmi műveinek jelentőségét, csupán némely részletekben téved. Ez 
az Isola Bellcfval kapcsolatos mondata például szerencsétlen: „Az impresszi-
onista képek sorába tézisszer űen fonódnak bele eszmék, »koreszmék«, akár-
csak nagy rokona, Mann Varázshegyében is." Nos, Szenteleky regényében 
nem (és Mann művében még kevésbé) impresszionista képek sorába fonód-
nak bele az eszmék. Szenteleky Sziget-képzete ugyanis a szecesszió esztétiz-
musának a terméke, a Bori által is említett vágynak a folyománya. Szoros 
összefüggésben a századfordulón divatossá lett világmegváltó utópiákkal, 
az anyag fölötti lebegésre törekvő  ábrándokkal. Az Isola Bella központi hősei 
is, hála sajátos erkölcsüknek és erotikus hajlandóságuknak, átszellemülten 
élvezik a magasabb rend ű  lényüknek megfelel ő  rendkívüli életformát. Nem. 
statikusak vagy passzívak tehát, akik csupán a külvilág rájuk gyakorolt 
hatásának élvezetére képesek. Igaz, ez a lehetőség is felbukkan a m űben, ám 
nem véletlen, hogy egy francia lány, Lucy személyében, aki Párizs környé- 
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kére akarja csalni Szabolcsot, hogy a fest ő i őszben, a corot-i tájban élvezhes-
sék az élet örömeit. Valóban vannak impresszionista szókapcsolatok is a 
regényben, de ezek vagy leginkább szecesszionistáknak is min ősíthetők, 
vagy pedig a m ű  jelzett újromantikus alapja, koncepciója fel ől kapják meg 
jelentőségüket. A regény szecessziósan m űvészettel, kultúrával beburkolt 
helyzetei különben belülről, lélektanilag realisztikusak, nem függetlenül a 
szerzőnek attól a szellemi-erkölcsi eltökéltségét ő l, hogy a Szép Szigetnek (a 
regényben valóságosan is szerepl ő) hegyoldalából, kilátójáról világos képet 
alkosson a kor zavaros eszméir ő l, s egyértelm űen meggyőződhessen a szá-
mukra egyedül megfelel ő  út járhatóságáról. A múló hangulatnak és az 
öncélú költőiségnek kevés köze van az Isola Bellcfhoz. A líra majdnem mindig 
Szabolcs és Inge egzisztenciális törekvésével, sorsélményével van összefüg-
gésben, nem függetlenül a több ezer éves mítosz színterét ől, a vulkán 
közelségétől s Inge világszemléleti válságától, öngyilkos hangulataitól. 

Bori értékelésének másik problémája inkább politikai kényszerb ő l, mint 
a regény felületes olvasatából eredhet. Ismét egy mondat állja utunkat: 
„Szenteleky pánhumanizmusa azonban nemcsak a katolikus dogma és - a 
kommunizmus eszméjének gyakorlati szempontjai ellen feszül, hanem az 
úgynevezett »nemzeti sajátosságok« ellen is, s a fajiság fasizmusa ellen is 
pörlekedik." El őször is intenzitásban nem lehet kiegyenlíteni Szentelekynek 
a katolicizmussal, illetve a kommunizmussal szembeni ellenérzését. Termé-
szetesen nem csupán azért nem, mert számos m űvében maradéktalanul 
azonosult a katolikumnak a világával, vagy mivel a Vajdaságban a katolikus 
értelmiségi körökben érezte magát legjobban, s élete végén át is tért a 
katolikus vallásra. Inkább amiatt, minthogy szóban forgó m űvének a mottója 
is attól a Dantétól származik, aki az egyház b űneit ostorozva is, pápákat 
süllyesztve a pokol bugyraiba, lényegében reneszánsz bátorságú, keresz-
tény értékrend ű  költő  maradt. Szabolcs cselekv ő  szeretet-elv ű ségének ke-
resztény alapjáról az a körülmény árulkodik, hogy nem. száll vitába útitár-
sukkal, a tisztelend ővel, s enyhe bűntudattal titokban tartja útitársn őjével 
való kapcsolatának törvénytelenségét. Szabolcs oldalakon át gy őzögeti le-
endő  felesége erőszakon alapuló világnézetének tarthatatlanságát, s Alina-
rival, a kétlaki panzióssal is megtárgyalják a fasizmus embernyomorító 
barbárságát. Ezzel szemben a tiszteletes dogmája akkor is hallgatást paran-
csol rájuk, ha. Szabolcs ráérez a pap személyiségének megnyomorodott 
voltára. Am olyasféle örökös megoldatlanság ez, amit saját maga is oszt, 
hiszen az ellenszenves környezetben vállalt humanista cselekvésnek a meg-
szállottja ő . S ha a pap hivatásgyakorlásának színterér ől, részben elidegene-
dett körülmények közül vágyik vissza szül őfaluja templomába és egyszerű  
emberei közé, akkor Szabolcs éppen ellenkez őleg, a falu durva hétköznap-
jaiból fog a nagyvárosok, távoli dómok misztériumai után vágyakozni. 
Sorstársak tehát, s még a pogány életstílus sem választja el őket, hiszen 
Szenteleky h őse és hősnője, már csak a születend ő  gyermekük miatt is, 

• törvényesíteni akarják kapcsolatukat. 

(Folytatjuk) 
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ÉGTÁJ  

HERCEG JÁNOS  

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 106.  

Pannonia nem földrajzi és nem történelmi emlék. Csak egy német nyelv ű  
folyóirat címe. De amit lapjain tizennyolc évfolyamon át felölelt, azzal  

mégiscsak történelmi múltat ébresztett a Dráva és a Száva vidékének egykori  

területén ma él ő  népekkel, országhatárokkal többszörösen megszakítva.  

Csak a múltjában egységesen Vindobonától, vagyis a mai Bécst ő l kezdve a  
Dunától nyugatra es ő  vidéken át Singidunumig, a mai Belgrádig. Budapest  

még nem létezett, Dunabogdány volt a helyén Cirpi névvel. Es Zágráb sem  

volt még. De lenn a Dráva partján Mursa, a mai Eszék jelent ős helység  
lehetett, akárcsak messze nyugatra Emona, amelynek ma Ljubljana a neve.  

Bécsnél, Belgrádnál és Ljubljanánál légiótáborokkal inkább csak védelemre  

rendezkedett be Pannónia, de — mint tudjuk— mindhiába. A birodalom nem  

volt homogén, belső  válságai folytán barbár támadások áldozata lett. A  

négyszázas évek els ő  harmadában már a hunok hatalma alá került.  

A folyóirat, amelyet a közelmúltig az ötvenhatos Sebestyén György  

szerkesztett, még ki is terjesztette hatásugarát Prágáig és Szarajevóig, mint-
ha - az egykori Pannónia szellemisége már kétezer év el ő tt Kelet-Európáig 
terjedt volna. De most persze csak emlék és álom már. 

Mivel azonban minden jó szándék szép, ezért a Pannonia mellett h űsé-
gesen kitartottak külső  munkatársai valamiféle békét és összefogást szorgal-
mazó igyekezettel, úgyhogy belgrádi, szarajevói, varsói képviselete a többi-
vel együtt reális jelent őséget látszott adni a programnak. 

A Sebestyén György halála után megjelent els ő  számban a szerb szár-
mazású neves osztrák író, Milo Dor mellett a prágai Václav Havel, Alois 
Mock, az ismert osztrák politikus vonult fel megemlékez ő  és hitvallást 
hirdető  írással, a helsinki záróokmány szellemét hangsúlyozva, Göncz Ár-
pád pedig egy regényrészlettel szerepeit. Mert szerkeszt őjének halálával a 
Pannonia nem sz űnt meg. Hogy azóta, az utóbbi két-három évben, az 
európai történelemnek ebben a vészterhes szakaszában megsz űnt-e, nem 
tudom, de azt igen, hogy minden kiterjedt európai vonatkozása mellett 
mintha mégiscsak regionális jellege lett volna ennek a folyóiratnak megje-
lenési helyével, Burgenlanddal, abban az osztrák—magyar szimbiózisban, 
ahol egy Endre Marosi. és Stefan Milletich neve figyelmeztet az asszimiláci-
óra, mintha az európai integráció ezt is természetesen megengedte volna. A 
nyitottságnak ezt az áldozatát, ahogy feltehet ően a régi Pannónia „érzésben 
és nyelvben" római volt, s így mintha a csöppnyi Burgenland népei ugyan-
csak feláldozhatják anyanyelvüket Európáért. Mintha a származás nem 
lehetne akadálya a beolvadásnak. Ahogy Janus Pannonius köszöntötte a 
veronai Guarinót, aki minden nyelvi és nemzeti különbségre való tekintet 
nélkül „fölszította a vágyat a szépre". 

~c- 
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Mert hiszen Janus Pannoniuson se tudott megosztozni máig a magyar  
és a horvát irodalomtörténet, aki mint Ivan Lesmi čki, illetve Csezmicei János  
integrálódott Pannóniából jött latin költővé. Hogy sem ezt, sem azt a nyelvet  
ne vallja többé magáénak, hanem helyette egy harmadikat. Csakugyan ilyen  

egyszerű  lenne, ahogy hálálkodva írja:  

,,...S én magam is, kit az Isten 
S jó sorsom küldött hozzád még zsenge koromban, 
Pannoniának azon részéről, merre a Dráva  

Átszeli lágyan a zsíros szántóföldeket, és már  

Árját s régi nevét a Dunába veszíteni készül."  

A Burgenland központjában, Eisenstadtban, régi nevén Kismartonban 
megjelent folyóirat megszállottjainak eszébe se jutott ilyesmin megütközni. 
Hogy vidéküknek mai lakói délszláv, illetve magyar nyelv ű  iskolákat köve-
teltek, más lapra tartozik. 

Álom és valóság viszonyában, a mai valóságtól távol., politikától is 
messze, ahogy a költ ő  remélte: 

„Itt majd áldoz egész Európa virága előtted,  
Fölfüggeszti majd ajándékát s valamenniyi  

Verseng, ám nem ököllel, sem birkózva porondon,  

Inkább lantjátékkal s édes dallal a száján."  

Ez programnak egy folyóirat számára is szép lehet.  

~ 

Egyik nyelvi közegbő l áttérni másikba veszélyes vállalkozás. Az ember 
egy ideig abban a nyelvben is bizonytalan lesz, amelybe pedig beleszületett. 
A Bánát romániai részéb ő l. Németországba kivándorolt Richard Wagner 
regényt írt róla, pedig ő, származásánál fogva, mondhatnók, hazaérkezett. 
Amíg a szül őföldjén volt, álomnak tetszett a messzi Németország, s a bonyo-
lult repatriálási huzavona keser ű sége el is vette volna a kedvét, de akkor már 
visszakozni nem lehetett. És aki hazát cserél, nyelvet cserél. Csakhogy a 
regény hőse otthoni nemzetiségi állapotában az anyanyelvét vélte majd a 
maga teljességében megtalálni Németországban, hiszen maga is német volt, 
ha csak Romániában is, a szül őföldjén — legalábbis ezt hitte. 

A nyelv azonban nem önmagában él ő , zárt jelenség. Az élet ezer vonat-
kozásban kötődik hozzá, kihangzása mindenütt más és más lehet. A regény 
hőse újságíró, Romániában is német lapnál dolgozott, s az áttelepülés így az 
azonos nyelvvel a korlátlan szabadságot ígérte. 

De nem ez történt. Mára szavak kiejtésével is baj volt Németországban. 
Akikkel beszélt, azonnal észrevették, hogy idegen. Pedig ő  is igazán vigyá-
zott, igyekezett átvenni az új haza, az anyaország dialektusát, s id őnként 
úgy érezte, ez már sikerült is neki. De nem. Elnéz ő  mosolyok figyelmeztették 
a kudarcra. 

És ha még csak a nyelvi átalakulás látszólag jelentéktelen zökken őivel 
lett volna baja! Csakhamar meg kellett értenie, hogy neki a gondolkodása is 
más, a viselkedése, a modora az emberekkel való érintkezésben. S a világné- 

44  



zete! Pedig otthon igazán úgy volt ezzel is, hogy életszemlélete nem mindig  

azonosult a románokéval. Már csak azért sem, mert német volt, s jó volt, ha  

ezt nem vették észre, vagy elnézték neki.  

Amikor ezt már odakinn, Németországban megértette, megrémült. Lég-
üres térben érezte magát. Nemcsak ő, a felesége is, így hát nem kellett 
gyanakodnia, hogy kényszerképzet .áldozata. lett. S most már ezért is úgy 
menekült az asszonyhoz ebben a lelketlen idegenségben,. mint ahogy az els ő  
emberpár kapaszkodott egymásba, amikor ki űzték őket a paradicsomból. 

Minduntalan azon kapták magukat, hogy álmaikban ott maradt az 
elhagyott szül ő föld. Ső t, megtörtént, hogy éber állapotukban váratlanul 
román szavak jelentek meg, ha egymással beszélgettek. Otthon ezt észre sem 
vették. Itt'viszont id őbe telt, amíg erre felfigyeltek, s már csak mosolyogni. 
tudtak a maguk idegenségén. 

Csakhogy ez az idegenség más volt, mintha Afrikába mentek volna, 
vagy az argentínai pampákra. Otthon, Temes megyében olyan volt az a 
mostani új haza, mint az álom. Jöttek onnan a hírek a korábban kivándorol-
taktól a szinte elképzelhetetlen jólét megannyi jelével, s azzal a bizton-
ságérzettel, ami oly természetesnek látszott a Reich messzeségében. 

Így a múlt is megváltozott. Ez akkor derült ki, amikor a kérd ő ívek 
sokaságában kellett vallomást tenni egyebek között arról., hogy odahaza a 
család egyik férfitagja elment 55-önkéntesnek. Ok otthon ezt a megbocsát-
hatatlan bűnt mindig szorongással, megszokott félelemmel vallották be. Itt 
meg most csak csodálkozni tudtak, amikor ezt a hivatalban mosolyogva 
vették tudomásul. Mintha ez természetes lett volna, s csak derülni lehetett 
a temesvári jövevényeken. 

Mindezen túl mégis mintha a nyelv lett volna a legnagyobb köt őerő . 
Úgy, ahogy volt, még román szavakkal megt űzdelve, s azzal a különös ízzel, 
amit otthon megszoktak. Mert férj és feleség, ha egyedül voltak, sokáig ezen 
a megszokott otthoni nyelven beszéltek egymással. Akkor érezték igazán 
otthon magukat, úgyhogy még idegenségérzetük is megsz űnt ilyenkor, 
mintha nem is hallották volna a német nagyváros kinti zaját.. És egészen 
felvidultak, ha nagy ritkán román szavak ütötték meg valahol a fülüket 
odakinn. Máskor meg vigyáztak rá, mit mondanak, mert ezt még otthon 
megszokták, ahol az óvatosság hozzátartozott az élethez. 

Ijesztő  könyv, mondom magamban, pedig részleteiben nem ismerem a 
román viszonyokat. És hogy nyelvet cserélve — ha mindjárt csak dialektust 
is, hogy többé ne legyen idegen — az annyira vágyott új hazában önazono-
sulását is kénytelen feladni az ember, az szinte kelet-európai példabeszéd-
nek tűnik. 

~ 

Dante Poklát átírták. A dolce stil nuovo, amely tulajdonképpen az 
európai irodalom kezdetét jelentette, hétszáz évig élte a maga különös életét, 
minden újat teremt ő  képzeletnek példaképeként, mára elavult a saját hazá-
jában, Itáliában, le kellett hát fordítani a neoavantgárd nyelvére. Az idegen, 
mint én, csak bizonytalanul találgathatja, hogy ezzel korszer űbb lett-e kör-
nyezetében a halhatatlan m ű , amely éppen a nyelvezetével lett remekm ű . A 
provanszál trubadúrok édes új stílusával, amely egy sokáig diadalmaskodó 
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felfogást fejezett ki, mely szerint nem a tartalom, hanem a forma adja meg a 
remekműnek szépségét és igazságát. Nemcsak az irodalomban, s így Dante 
kortársa, Giotto még csak hitelesebbé tette m űvészetével ezt a felfogást, mely 
szerint „a dal szüli énekesét", s nem fordítva. De hát a Dante korabeli 
mindennapi firenzei nyelv nem is engedte volna hihet ővé tenni a történetet, 
amelyet a fiatalkori szerelem nosztalgiája játszott végig a túlvilági élet kere-
tei között, a purgatóriumot és a pokol szenvedéseit megjárva. A „Szent Dal, 
melynek ég és föld a munkatársa", tette hihet ővé a maga törvényei szerint 
mindazt, ami a való élet határain kívülre szorult, hogy hangot váltva a 
szépség törvényei szerint legyen igaz minden. Eszerint hát most ez az 
avantgárdnak mondott átírás nem a formát bontotta fel, csak a nyelvezetet 
tette modernebbé? Mintha az említett Giotto m űvészetét tehetné ugyancsak 
maivá szín és látomás átköltése az ars longa, vita brevis igazságával. Mert 
Dante örök szerelme, az inkább csak elképzelt, mint valóban létez ő  Beatrice, 
talán csakugyan hihet ő  marad a művészetnek külön törvényei szerint. 
Ahogy a szerelem szublimálódhat, lia irodalom vagy m űvészet teremti meg 
hozzá a lehet őséget. Vagy ahogy Petrarca verseiben Laura vált földöntúlivá 
a maga idejében, amikor már Szent Ferenc is itt volt, s madarakkal beszélge-
tett a költészet virágoskertjében. Mindez a XIII. században még a latin 
irodalom igézetében, s Dante Pokla már egy új korszak kezdetét jelentette 
azzal, hogy olaszul íródott, de még mindig a latin csodák lehet őségeit bőven 
kihasználva, s a nem túl népes Firenze társadalmi torzsalkodásainak ugyan-
csak nagy helyet hagyva. S talán éppen ezért kellett átírni Dante monumen-
tális alkotását, kiszabadítani Firenze nem túl tágas határai közül azzal, hogy 
a.z angyalian naiv mese ma is tündökalhessen, amikor m.árjóval meggy őzőbb 
realitással dolgoznak a költ ők. Még az olyan modernek is, mint Sanguineti, 
aki erre a veszélyes feladatra vállalkozott. S aki különben a neoavantgárd 
szellemében jó néhány kalandosnak látszó meglepetéssel szolgált például a 
Moraviáról írt monográfiájának néhány, nem túl udvarias megállapításával, 
de még inkább Freud Álomfejtésének szó szerinti leleplezésével. O alakította 
meg a német Gruppe 47 mintájára az olasz Gruppo 63 elnevezés ű , írókból és 
művészekből álló csoportot, ami ugyancsak egyféle újjászületést hirdetett* 
jóval derűsebb hangulatban, mint ahogyan Paul Celan és Ingeborg Bach-
mann indult el az életbe a második világháború végén, az özönvíz után. 
Sanguineti vállalkozása a Pokol modernizálásával nagy felt űnést keltett olasz 
irodalmi körökben. Mint olva:som., jelentős könyvsiker lett az átírt remekm ű , 
úgyhogy e sikeren felbuzdulva már Boccaccio ötven novelláját is kiadják új 
hangszerelésben, s a mai olasz avantgárd híveinek eleget téve. Hogy a 
világirodalomban ilyen ritka vállalkozás jó példával szolgál-e, persze alig 
hihető , ső t magában Itáliában is valószín ű leg éppen a dolce stil nuovo élteti 
továbbra is az Isteni színjáték szépségét és eredetiségét. 

Minden tekintetben egyetértek Viktor Voroszelszkyvel, hogy aki ko-
runkban és ezen a világrészen elvesztette sz űkebb hazáját, az Európát kapta 
cserébe érte. A lengyel költ ő  egy kisvárosban született, Grodnóban a húszas 
évek végén, amely minduntalan más fennhatóság alá került. Hol Belo-
russziában, amikor Hrodna lett a neve, hol a hitleri Németországban találta 
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magát, de akkor már a Garten nevet viselte, és SS-csapatok meneteltek az 
utcáin, hogy aztán majd Litvániához csatolják egészen rövid id őre, mert 
hiszen az egészet bekebelezték az oroszok. Voroszelszky a szüleivel akkorára. 
már Lódzba költözött, Grodno meg a gyerekkora elmerült a messzeségben, 
s azt állították róla, hogy „ ősi orosz város", és így élt tovább. 

De egy országrész lakosainak nemcsak a régi helységneveket kell elfe-
lejteniük az ilyen történelmi változások során, hanem mindazt, ami sz űkebb 
értelemben hozzájuk tartozott. Hagyományt, nyelvet, szokásokat, Hrodna 
esetében még az Istent is persze, ahogy a sztálini rendszer megkívánta. 
Ehelyett azonban a mindennél drágább örömöt, a túlélést kapták ajándékba. 
S minthogy nyelvszokás és hagyomány belterjes fenomén, csak küls ő  meg-
nyilatkozásában veszti el érvényét. Otthoni használatban megmarad, s őt 
biztonságosabb időkben nyilvános elismerésben is részesül, mint nemzeti-
ségi jog a többség türelmi gyakorlatában, hangsúlyozott lojalitás közben. 

Az ember, az egyén azonban eközben sok mindent megtanul a különféle 
hatások alatt, ha lengyel is, mint Voroszelszky, aki negyven évvel kés őbb 
ellenállhatatlan vágyat érzett szül ővárosa után. De Lódzból az egykori 
Grodnóba menni nem volt egyszer ű  vállalkozás. Meghívólevelet kellett 
volna kapnia ahhoz, hogy lányának és feleségének megmutathassa a várost, 
ahol született, és tizenhét éves koráig a változások egész sorát élte át. Akkor 
jöttek segítségére a barátai Európának abban a tarka konglomerátumában. 
Voroszelszky Tallinnból kapott levelet az észt Alexander Kurtnától, aki m ű -
fordító volt, s egész sor környezeti nyelvet tanult meg Szibériában a rabtár-
saitól. Aztán egy litván költő  és tudós, majd Brodszkij is befutott, úgyhogy 
joggal érezhette magát „európai" környezetben. Mentek az Orzeszkowa 
utcán, amely már csak azért is megtarthatta régi•nevét,,mert a lengyel írón ő  
forradalmi hangoltságát is kifejezésre juttatta m űvében, s eközben a tágabb 
Európa tragikus történelmi fordulataira kellett gondolni, miután a lerombolt 
zsidónegyed helyén épült lakótelepre vetettek egy pillantást. „Útközben két 
civil követett bennünket pár lépés távolságból. Külsejük és viselkedésük 
nem hagyott kétséget foglalkozásuk iránt." 

Igen, ez is európai a XXI. század el őestéjén. S éppen ezért fölöttébb 
ismerős a világrész távolabbi társéltein is. Én két világháborút éltem át, a 
kényszerű  alkalmazkodás m űvészetét ugyancsak kitanulva, s eközben 
messze átléptem anyanyelvem határait, úgyhogy ezekben a gyakori kelet-
európai változásokban minden bizonnyal én is megváltoztam a szül őföl-
demmel együtt. 

Az is jellemző  persze, hogy Voroszelszky ezt az Európai nevelés című  
előadását még 1988 májusában Nyugat-Berlinben olvasta fel a Megálmodott. 
Európa című  sorozatban. S hogy azóta mi minden történt, minek is hangsú-
lyoznám? 
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TRIFLIN PAVLOVI Ć  

HUNGARIZMUSOK A SUMADIJAI FALVAKTOPONÍMIÁJÁBAN 

Šumadija kiterjedt vidéke Szerbia északi részét foglalja magában. Északi 
irányból a Száva és a Duna, nyugat felöl a Kolubara, a Ljig és a Di čina, délrő l 
a Nyugat-Mcirava, keleten pedig a Nagy-Morava határolja. Ez utóbbi tájon 
a Pomoravlje is Šumadijahoz tartozik. Enyhén hullámos területét számos 
.alacsony fekvés ű  hegység borítja, köztük az Avala, a Kosmaj, a Ven čac, a 
Bukulja, a Suvobor, a Rudnik, a Vujan, a Kotlenik stb. Földjét sok kis folyó 
hálózza be, köztük elsősorban a Nagy-Morava mellékfolyói, melyek közül a 
Lepenica és a Jasenica a legismertebb, de jelent ős folyója a Gruža is, amely 
a Nyugat-Moravába ömlik. Šumadija központi részének legjelent ősebb vá-
rosai Aran đelovac, Topola és Kragujevac. Egész területe Szerbia legszebb 
tájai közé tartozik. 

Šumadija toponímiájában többféle hu.ngarizmu.s is felfedezhet ő , ame-
lyek részint eredeti magyar szavakra, részint pedig olyan kifejezésekre 
utalnak, amelyeket a magyarok más népekt ő l vettek át, később magyarosí-
tották. A magyarok egykori jelenlétére emlékeztet több šumadijai település, 
falu, házsor, vidék, mez ő , erdő , legel ő  stb. elnevezése. 

Annak a viszonylag rövid távú helyi jellegű  útnak a mentén, amely 
Aradelovacot, Topolát és Rudnikot köti össze, s amely a Durinca folyó bal 
partján halad, két szelíd šumadijai falu helyezkedik el, Gornja és Donja 
Satornja. A Šatornja elnevezés úgy keletkezett, hogy a sátor (šator) f őnevet 
kiegészítették a -nja képz ővel sok más szláv toponímia mintájára, mint 
amilyen a Vrbanja, a Božurnja, a Stopanja stb. A sátor, mint ismeretes, 
szétszerelhető  vázra kifeszített vászonból vagy b ő rbő l készül, amely ideig-
lenes szálláshelyül szolgál, de a nomád népek számára állandó lakóhely. A 
šator szó a szerb nyelvben is használatos azonos jelentéssel, mégpedig az 
irodalmi és népi nyelvben egyaránt. Ilyen formájában a magyar nyelvb ő l 
vették át, noha erdetileg az ótörök csadir (csatir, csadir, szatir) szóból szár-
mazik, amelynek „csat" szótöve annyit tesz, mint „öSSZeállítanl". Ez a szó . 
egyébként, különböz ő  formában, megtalálható több más nép, például a 
perzsa, az arab, a tatár, a mongol stb. nép nyelvében is. A Gornja Šatornja 
falu részei a Stanisavljevi ća kosa, a Takovsko brdo, a Selište és a Šumare. A 
legősibb családnevek közé a Nikoli ćok és a Negovanovi ćok tartoznak, míg 
a legnépesebbek a Mesarovi ćok, a Stojadinovi ćok, a Savi ćok stb. Donja. 
Šatornja szinté több részb ő l áll, ide tartozik a központi fekvés ű  Brestova kraj, 
továbbá a Arnautski kraj, az Isakovi ća kraj, a Proki ća kraj, a Re čane .és a 
Marjanovi ća kraj. A leismertebb családnevek itta Proki ć , az Isakovi ć , a Va.si ć , 
a Milovanovi ć, a Stefanovi ć  stb. 

Ugyancsak ezen a tájon, a Rudnik hegység tövében elhelyezked ő  Ka čer 
elnevezésű  vidéken található Ugrinovci falva. Elnevezése úgy alakult ki, 
hogy az Ugrin etnonímiát kiegészítették az -ovci képz ővel, 'ami rendkívül 
gyakori eljárás a szláv helységnév-képzésben (Manoljlovci, Mikanovci, Živ-
kovci és más hasonlók). Az Ugrin általános szláv megfelel ője a magyarnak, 
ami önálló szláv személynévként is el őfordul. Šumadiján kívül Ugrinovci 
helységnév megtalálható Szerémségben is, nem messzire Zimonytól. Ezen-
kívül a magyar értelm ű  Ugrin szó, különböző  formában, beépült több más 
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település és vidék elnevezésébe is szerte Szerbiában. Kosovóban Prlštlna 
környékén fekszik az Ugrinje elnevezés ű  falu. Ez a név is az Ugrinból ered 
a -nje képző  hozzáadásával. 

A šumadijai Ugrinovci szórványtelepülés valójában négy falucskából 
áll, mégpedig a Motika, a Lipet, a Golubac és a Lisine elnevezés ű  települé-
sekből. Lakosai nagyobbára a Sjenica és a Nove Varoši környékér ő l költöztek 
ide. Legnépesebb családjai a Đokovi ćok, a Masksimovi ćok, a Nedi ćek, a. 
Mićovi ćok, a Lu č ićok, a Markovi ćok, a Jolovi ćok stb. 

A šumadijai aprófalvak leginkább szórványosan elhelyezked ő  falvacs-
kákból, végekbő l, „mahale" vagy „male" elnevezés ű  házsorokból és magá-
nyosan álló házakból. állnak.. Ezeknek megjelölésében szintén gyakoriak a 
magyar eredetű  szavak. Egy-egy „zaseok"-nak nevezett falucska önálló 
egészet kékez ;  mind a településhez, mind a környező  több falucskához 
viszonyítva. De ezek is tovább tagozódnak végekre és mahalékra, ezek pedig 
házakra. Így tehát a tömbök valójában önálló egységeket képeznek a végek 
és a mahalék keretében, s egy-egy nagycsalád több lakóházát foglalják 
magukban. Nagyon sok šumadijai falucska, faluvég, male vagy maha.le és 
ház kapta nevét azokról a családokról, amelyek benne éltek vagy a legnépe-
sebbek voltak. Ilyen például a Petrovi ći zaseok, a Markovi ća kraj, a Perica 
mala és a Kati ća ku će. Hungarizmusok azonban éppen így fellelhet ő  a 
mezők, az erd ők, a legel ők, a rétek elnevezésében is ezen a tájon. • 

A Madžar, illetve a Ma đar népnév minden változtatás és kiegészítés 
nélkül egy bekerített rétet jelöl a .Moravai-Lepenicai. katlan bal oldalán. 
Területileg Markovac falu határához tartozik, amely Lapovo környékén 
fekszik, ahol a Lepenicai katlan lassan átível a Pomoravlje területére. Ugyan-
ez a földrajzi név egy kisebb földterület megjelölésében el ő fordul Arande-
lovac közelében, Brezovac falvában is. A Madžar itt a Taborište elnevezés ű  
falusi határ egy részét öleli fel, ahol „léteznek bizonyos leletek, amelyeket 
egy magyar város maradványainak tekintenek". (Dr. Borivoje Drobnjakovi ć : 
Jasenica.. 263.) 

A -ka képző  hozzáadásával a Madžar (Madar) népnévb ő l. kialakult a 
Madžarka n őnemű  főnév. Ez a szó ugyancsak mint mikrotoponímia jelenik 
meg Radovanje és Rakinac falvaiban. E két szomszédos település Velika 
Plana és Ra ča között helyezkedik el. A Madžarka mindkét esetben egy-egy 
olyan falusi mező t és legel ő t jelöl meg, ahol nincsenek lakóházak. A Barajevo 
melletti Lisovi ć  falu központját Madžarijána.k hívják. Ez a kifejezés ugyan-
csak a Madžar (hadar) népnévb ől ered, kiegíszítve az -ija képz ővel. Itt 
tulajdonképpen annak a régi útnak a környékét jelölik meg, amely egykor 
Belgrádból indult ki, és Lisovi ćon áthaladva folytatódott Szerbia belterületei 
felé. 

Šumadijában sajátos mikrotoponímiaként fordul el ő  többfelé is a Ma-
džarsko groblje (a magyar temet ő) elnevezés. Ilyen néven jelölnek meg 
számos lejtő t, dombot, fennsíkot, legel ő t, rétet és más területet egész Šuma-
dijában; több mint negyven šumadijai faluban, melyek közül itt csupán 
néhányat emelünk ki: Popovi ć, Guberevac, Lisovi ć, Mani ć, Rajkovac, Rani-
lović, Božurnja, Brezovac, Ljubi čevac, Jelovika, Koletina, Zagorica. 
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Šumadija egyes vidékein ez a toponímia puszta elnevezésként szerepel, 
s az egykori temet őknek már semmilyen nyomát n.em lehet felfedezni. 
Másutt azonban még ma is találhatók k ő táblák, síreml.ékek részei, amelyek 
arra utalnak, hogy valamikor itt magyarok éltek és temetkeztek. 

Így például a Barajevo községhez tartozó Maniá falvában, Ilija Milova-
novi ć  erdejében még mindig láthatók az egykori magyar temet ő  romjai. A 
Sopot községbeli Parcani falu Bostanište határrészben pedig számos sírem-
lék is fennmaradt a régi magyar temet őbő l. Hasonló kő lapok maradványai 
találhatók a Topola melletti Junkovac település Osretk.a elnevezés ű  részé-
ben, ahol valaha szintén magyar temet ő  volt. Léteznek olyan šumadijai 
helységek is, ahol több egykori magyar sírkertr ő l tudnak. A Kosmaj lejt őjén 
elterülő  Ranilovi ćban például két magyar temet ő t ismer az emlékezet. Az 
egyik Bresti ćben volt, a helybeliek jelenlegi temetkezési. helyén, a másik 
pedig a településnek abban a végében, amelyet Karaulának hívnak. Az 
egykori magyar temető  maradványai mind a két helyen fellelhet ők. Bosuta 
faluban valaha ugyancsak két magyar temet ő  állt: az egyik a Dulinac hegy-
lábánál, a Staro Selo elnevezés ű  helységben, a másik pedig a Više Jasika 
fennsíkon. Ez a falu egyébként három község, Aran đelovac, Ljig és Gornji 
Milanovac határainak metsz őpontján fekszik. Három ka ćeri helységben, 
Dragolja, Zagrada és Vujkovac falvaiban még ennél is több, három-három 
magyar temető t tartanak számon. A dragoljai magyar temet ők közül kettő  a 
falu Selište és a Ravnište nev ű  részeiben található, a harmadik pedig a Ka ćer 
folyó bal partján helyezkedik el. A Ka ćer különben Šumadijábak az a része, 
amely az Aranđelovac a és a Ljig városok, valamint a Rudnik hegység által 
határolt területet foglalja magában. Nevét a területét átszel ő . azonos nev ű  
folyóról kapta. A magyar temet ők maradványai megtalálhatók több más 
šumadijai helységben is. Mindenesetre a „Madžarsko groblje" földrajzi név-
vel sokkal gyakrabban találkozunk Šuma.diia északi és középs ő  részeiben, 
mint annak déli vidékein. • 

Šumadijában azonban nemcsak a magyar, hanem. néhány más nép te-
metőinek emlékét is . megőrizték. • 

Guriševac falvában, a Rudnik hegység lábánál létezik egy hely, amelyet 
a nép „Č ivutsko groblje" néven ismer. itt ma már semmiféle jel nem utal az 
egykori temet őre. A falunak ezt a részét a nép kétféleképpen nevezi: Ve-
ličkovcinak és tani nak. 

Három gružani faluban: Drill pában, Lipnicában és Čestinben egyaránt 
megtalálható egy „Gr čko groblje" elnevezés, s a mondott helyeken bizonyos 
síremlékek is vannak. A čestinai görög temető  helye a Zlati čevo brdo, míg a. 
drlupai az ottani ófaluban helyezkedik el. A lipnicai görög temet ő  viszont 
„közvetlenül a Fehér forrás fölött, a Mez őségen fekszik". (Dr. Mihajlo Dragi ć : 
Gruža. 288.) 

A Kragujeva.c melletti Donja Sabanta falu határának egy részét „Latins-
ko groblje" néven ismerik. Olyan füves területek, legel ők alkotják, amelye-
ken már semmiféle anyagi emléke nem található az egykor volt temet őnek. 

Ezek szerint tehát Šumadijában léteznek mikrotoponímiák, amelyek az 
egykori magyar, zsidó, görög és latin temet ők emlékét őrzik. A fellelhet ő  
tárgyi emlékek alapján biztosan állíthatjuk, hogy a nép azokat a helyeket, 
területeket tartja számon ma is magyar temet őkként, ahol hite szerint valaha 
a magyarok helyezték el örök nyugalomra halottaikat. 
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Az Ugarski potok (magyar patak) nem valamely folyóvíz neve, hanem 
Botunja határának egy része. Szántóföldek és legel ők borítják. A falu köz-
pontjától egy óra járásnyira terül el. Maga a falu viszont a Lepenica folyó 
jobb oldalán fekszik, közvetlenül a Bato č ina—Kragujevac közötti út mentén. 

A szerb tabor hímnev ű  főnév, amely elsősorban katonai tábort jelent, de 
más értelme is lehet. Mindenekel ő tt az adott helyen jelenlev ő  emberek 
csoportjára, sokaságára utal, de egy bizonyos katonai alakulatot is jelenthet, 
amelynek létszáma megfelel egy zászlóaljnak. 

A tabor (tábor) magyar eredet ű  szó, amely azonban feltehet őleg a török 
„dapqur (tapqur)" szóból származik, melynek jelentése: láncokkal összekö-
tött kocsik sora, vagy olyan védelmi „fal", amely s ű rűn egymás mellé vert 
karókból áll a kiásott sánc mentén. Szerb többes száma a tabori, a taboYrtilt 
pedig az az ember, aki felsorakoztatja, rendezi a tábort. A taboriSYte az a hely, 
ahol a tábor állott. Ezzel azonos értelm ű  a tabot je, amelyet azonban a szerb 
nyelvben csak ritkán használnak. • 

Tabori néven ismerik Mironi ć  falu. határának egy részét, illetve a Kra-
gujevac melletti Pajazitova falu egyik kisebb települését. A nevezett határ-
rész mezőkből és erd őkbő l áll, s mintegy fél óra járásnyira:van a falutól. 

A Taborište mikrotoponímia öt šumadijai faluban is megtalálható, még-
pedig Ameri ć , Brezovac, Dobra ča, Rama ča. és Kneževac falvában. Ameri ć  a 
Kosmaj hegység keleti lejt őjén található, Brezovac pedig a Ven čac déli lan-
káin. Dobra čára azon az úton juthatunk el, amely Kragujevacot Dra čán és 
Kutlovacon át összeköti Topolával, Rama ča viszont Gornja Gružához tarto-
zik, s közvetlenül a középkorban épült Kumanicai kolostor közelében fek-
szik. Az ötödik falu, Kneževac a Rudnik hegység déli lejt őjén terül el, s 
mellette halad el az az út, amely Kragujevacot összeköti Gornji Milanovac-
cal. A szájhagyomány szerint a Taborište olyan hely volt, ahol a múltban 
katonaság táborozott. A kneževaci Taborište elnevezés eredetér ő l Mihajlo 
Dragić  a következ őket jegyezte fel Gruža cimű  könyvének 275. oldalán: „A 
Taborište azért kapta ezt a nevet, mert valaha itt táborozott a magyar kato-
naság." 

A már említett Donja és Gornja Šatornján kívül a magyar sátor szó 
megjelenik néhány más šumadijai mikrotoponímiában is, mint amilyen a 
Šatorac, a Šatorište, a Šatornja stb. A Šatorac név úgy keletkezett, hogy a šator 
főnevet -ac képz ővel egészítették ki. Ezen a néven ismerik a Kragujevac 
melletti Donja Grabica egyik mez őségét. A šatoriste az a hely, ahol felverik 
a sátrakat. Erről kapta a nevét a Belgrád közelében fekv ő  Begaljica falu egyik 
határa. A Šatornja viszont az egyik Smederevo környéki síkság elnevezése. 
Emellett a šator változatlan formában is megjelenik a Makiš település egy 
részének a megjelölésében, amely ma már összetev ő  részét képezi. Belgrád-
nak. 

A szállás ugyancsak azok közé a magyar szavak közé tartozik, amely 
eléggé meghonosodott a szerb nyelvben, különösen Vajdaságban, Szlavóni-
ában és Szerbia északi vidékein. Értelme többrét ű . Jelenthet tanyát, mez ő-
gazdasági épületcsoportot, de olyan helyet is, ahol valaki átmenetileg meg-
száll, tartózkodik. A salaš és a többes száma a sala.ši, valamint augmentatív 
formái, a salašina és salašine (egyes és többes szám) egyaránt el őfordul a 
šumadijai helységnévképzésben. Donja Sabanta határában pedig Salašina. 
néven ismerik a szántóföldek és legel ők egy bizonyos részét. E két falu 
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Kargujevac közelében fekszik, a Zdraljica folyó partján. Ugyanezen a vidé-
ken még három faluban fordul el ő  a Saiašine toponímia. Ezek: Baljkovac, 
Grosnica és Trešnjevak. Mellettük folyik a Grošnicai patak, amely Kraguje-
vacnál ömlik a .Lépenicába. 

A Rudnik hegységen (amelynek csúcsa, az 1132 méter magas Veliki 
Š turac Šumadija legmagasabb pontja) fekszik az azonos nev ű  kisváros. A 
helység hat kisebb településb ő l áll, melyneknek egyike a Salaši nevet viseli. 
Ez a település a Đurevica hegynek _azon. a tágas lejt őjén. épült fel, amely 
enyhe ívben ereszkedik ala a Breiovica 'folyó irányában.. Minteg• harminc 
házból áll.. Nevétazokról a szállásokról kapta, amelyek valaha itt.helyézked-
tek el. Rudnikban ennél lett „Magyar temet ő". is létezik, mégpedig a Zlatarica 
folyó partján. . 

Szerbiában• néliáriy másik település is á Šzáilásokról kopta. nevét. Ide 
• tartozik minderiekelótt a két ma čvai falu, a Salaš Noćajski .és. a Salaš.Crno-
barski..Ež utóbbibaü sžületétt az ismertszerb író, Janko Veselinowi ć . 

A magyar vár és-a bel ő le képzettvá.r0s_szavakat a szerb nyelvben szintén 
ismerik:. Jelen vannak a délszl ■ helynevekben,•Jéllemzó példl erre á Nove 
Varoši, amely Délnyugat-Szer iában ;  a'Zlatara •liegység.lábánál terül el. 
Szerb kicsinyítő :képzfs formafa a várošica, amely Šumadijában leginkább a 
falvak, központját.jeloli meg,.ahol a községháza; a templom fáz iskola, ,a bolt, 
a kocsma és a-többi hasonló épület áll; noha ugyanezt másuttinkabb falunak 
mondják. Többes: szá.mú.formája a ■ a.rcišice, s érdekes, hogy Kruševac kör-
nyékénegyfálusi földterületet. is így neveznek. - 

A'magyar katona szó (de inkább a katana formában) ugyancsak el ő for-
dul a szláv antroponímiában és toponímiában. A -ski képz ő  hozzáadásával 
jött. létre a katanski melléklnév ;  amely két esetben is jelen van a šumadijai 
földrajzi fogalmak megjelölésében. Ezek a •Katanska Bara és a Katansko Brdo. 
Az előbbi Lužnica falu hátárában található, az utóbbi pedig Šljivovac kör-
nyékét. díszíti szelíd dombjaival. Mindkét falu. Krrgujevac északi részén 
fekszik. 

A vásár szót a magyarok, bizonyos feltevések szerint, közvétlenül a. 
perzsáktól vették át;  akiknek wazar (w'c'r) szavuk az adásvétel helyét jelöli, 
de egyúttal tolongást, sokaságot .is jelent. Ez a szó a magyar toponímiában 
is rendkívül gyakori. Megjelenik például Vásárhely nevében is, amely ma a 
Szlovák Köztársasághoz tartozik, s hasonló módon Trgovištének nevezik. 

A vásár szó á szerb nyelvben is meghonosodott, noha egyes környeze-
tekben vašernek mondják. Emellett Šumadijában ezt a szót a beszélt nyelv 
is ismeri és használja. 

A vásárnak Šumadijában is Szerbiában rendkívül nagy hagyománya 
van. Megjelenése itt is nagyon régi kelet ű , noha a vásárrendezés kérdéseit 
rendeletileg csak 1839-ben szabályozták. Ez a rendelet el ő írta, hogy az akkori 
Szerbiának mind a 17 körzetében vezessék be a vásárok rendezését. Céljuk 
többrendbeli volt, de az akkori fejletlen árucsereviszonyok között a gazda-
sági célokat tekintették a legfontosabbnak. A vásárok mindenütt jó alkalmat 
teremtettek arra, hogy a földm űvesek és a jószágtenyészt ők eladják termé-
keiket, s cserébe megfelel ő  kisipari készítményeket, a kovácsoktól fejszét, 
sarlót, kaszát, a kötélfonóktól kötöz ő  anyagot, kötőféket, a szíjgyártóktól 
hámot, nyerget, s a többiektől is sokféle más szerszámot és kelléket vásárol-
janak. 
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A vásárokra azért jártak az emberek, de különösen a fiatalok, ho gy  
„lássanak és láttassák ma gukat". Ezek a rendezvén yek a rokoni és társadalmi 
kapcsolatok fenntartására is alkalmasnak bizon yultak. Itt találkoztak e gy-
mással a rokonok, a barátok és ismer ősök, akik egymástól i gen messzire es ő  
falvakban éltek. 

Sokan a szórakozás kedvéért keresték fel a vásárokat. A le gfőbb von-
zerőt a zene és a tánc. jeientétte. Körtáncot, kólót vezetni a vásáron minden 
legény számára na gy  megbecsülést jel entett, s. minden leán y  arra vá gyott, 
hogy  a kólóvezető  meltett..táncolhasson. De az édessé g-.. es .bózaárusok, a 
zenészék, a't űžnyel ćík; á bűvészek;.a körhi•ntáSok es máš.liáson1 .  foglalkozá-
súak.sž'inten. elmaradhatatian.. réšžvevo'i-•voltak ezeknek a.látván: yos  rendez- 
vényeknek. .A .vásároka.t. emellett gyákran kötötték össze vallási •sžertartá-

•sokkal; névii pi.'üiiiiépségekkel,. ftigYadalm.i búčsúkkal . st15.;A reildežvények 
ŠurYiadíjá egész te rületére kiterjedték;  de.i Jegi:sm'erfebbeketéš ;l egti:>mége- • 
sebbeket a -Kosmaj. alatti Yerasi}én; • továbbá Aran đelp.vaćon, Obiéi ov.act~ i1; 
Topolán;Krá gujé-vácott; : $a.točiiiáií tartcitták me g. • • ' ° •. • • •° 

A. -vásártér sžerb nie l  fél l.~ij'e a v.aŠari.Šte., A, kép' pzi dmény ú gy árlikult ki, 
hogy .a  •vaŠár°s.zc t -iste'tio 'dalékkail..eg.e sžíte tték`ki mái°š zláv°tc.i•f•Jezessekhéz  
hasonlóan; m:mt A. mil'yeri pél čtáu:l °a šeliŠte (fal.úliely); pl'ancii5te°((felélfíhel y);  
IožiŠte (tű4ely),•1graliste (játszotér)• s tb: A vaŠarig't e  mint: miicrötöpó-iiím° ia.is • 
jeleni van egyes ••Šúmactijai• tel epü:lésekel'. Ide tartozik elsíásorbala :Ra Ba=° 
točina, Kútlovó.é Lápcivo ;: de itimé g 'K.rágujevacrni, magábiti'.a vár'ošban.'is 
előfordul. 'Úgy. tartják, ' ho gy, v ily ha''ézekeil  :á hel yeken rendeztek me g, a  
vásároka.t. :Ilyen nevet visel e gy. álló: település is Zav.ido v i ćtlál'Bbszni-
ában. A vašar szó képezi .szótövét:  a ,herce govin i Vašarovi čnak;valamint• a 
VaŠa.reVlć  családnevnék,. amell yel: a likai.•LeŠ ćá falubán:tál álkcižhatúnk: 

.A . Madžar•és.Ugrín :né ptlev.ek jeleril.étérol •tanúskodik a Madžarevi ć • és  
az Ugrintivi.ć  vezeté.knév.• A'.1Vladžarev'i ć - nevet viseltí. cšaládOk. különö sen 
Lužnicén:üépesek,ah:oteztalego iblicsaládnevek.küzött tartják sžám.on:Ez 
a falu Kraguj.evac közel ében. terü i  e) a Limovac pata km indkét part}án;•a R jac 
hegy. lankáin.- Fe lső  és: Alsó Végbő l: áll, amelyek _malialekza ..tagol.ódüak..A 
mahala.török szó, amel y  .településrészt, égymásal osszefüg gő.liážsort jelent. 
Lužicén létezik egy.M.ádžarev.i ćá maliala is, a melyet az.ott lakó, igen .népes  
Madžarević  családról nevezték el: A Smederevšká Palanka melletti IVlrámo-
rac falubánsvisžont ismert ép.ület ćsopeirt.nak számít a.z:Ugriilovi ć=ház. . 

A .székely  népnévbő l keletkezett szerb- n yelvben kialakult a Sékúla  
férfinév. • Erinek -jelen.létére -utál a SékúJi ća-male.: (maliale) ..lielyšégnév,  
amellyel U.i njiŠtében találkázhatúrik. Ez.á falú Pop odi.nač patak két oldalán 
terül- ,.közel Krágujevacliož, A patak ett ő l, a`vá.rostól délre omlik á Lépeni-
cába. Dé lété zik.Sekulića-mala (mábala) .  az egyik • legnagybb Š.rimadijai 
falubán, Čurni ćban.is Ez atélepüléS .Topcila,és Kra gujevac-közótt:fekszik ;  és 
földrajzi. köžporitját képezi Sie.rbiának. l-a azután a Se.kula va gy  •Sekul 
férfinevet -inac toldalékkál e gészítik  - ki, létréjön•a Sekulinac hel ynév. Így  
nevezik a szántóföldeket, le gel őket, erd őket magában "foglaló területet, 
amely  három kosmaji falu: Sibnica, Du čiria és Drlúpa között hel yezkedik el. 
Ma ennek á térületnek a le gn agyobb részét a Kosmaj Mez őgazdasági Birtok 
ültetvényei foglalják el. Emellett számos Sekuli ć-házakat is ismernek a Šum.a-
dijai falvakban, többek között Belosavac, Kloka, OraŠac, Ratáre körzetében. 
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A magyar úr szó is bekerült a szerb szókincsbe, de az -os képz ő  hozzá-
adásával, s így jött létre a Uroš férfinév. Ennek -evac toldalékkal való 
kiegészítése teremtette meg az Uroševac helynevet, amellyel a Kragujevac 
melleti Kora ć inban találkozhatunk a falu egy részének megjelölésében. Lé-
tezik azonban ilyen nev ű  város Kosovóban is, amelyet az albánok Ferizajna.k 
neveznek. 

Ugyancsak az Urošból alakult ki az Uroševi ć  vezetéknév, amely igen 
elterjedt Šumadijában, úgyhogy az Uroševi ć-házzal mint falurészt megne-
vező  fogalommal nagyon sokfelé találkozhatunk az egész vidéken, így 
például.Ameri ć, Velika Ivan ča, Stojnik, Popovi ć, Blaznava, Marši ć  körzeté-
ben. 

A katona magyar szó már említett k ő tana formája jelen van a szerb 
Katani ć  vezetéknévben is. Ilyen nev ű  családok élnek az Arandelovac mel-
letti Banjeban és a Ra ča közelében fekv ő  Sipi ćben. A banjei Katani ćek Szent 
Nikolát tekintik véd őszentjüknek, s rokonságban állnak a falubeli Ignjatij-
evi ćekkel. A Katani ć-ház épületegyüttese a falunak abban a részében talál-
ható, amelyet Staro Selonak (Ófalunak) neveznek. Sipi ćben viszont a Kata-
ni ć-ház ebban a falurészben épült fel, amelyet egyszer űen csak Selonak 
(falunak) hívnak. 

Šumadija népének szájhagyománya szerint mindezek az elnevezések és 
anyagi emlékek azokból az id őkbő l maradtak fenn, amikor ezeken a vidéke-
ken magyarok is éltek. 

A nép emlékezete szeriknt a mai Drlupa kosmaji falu közelében valaha. 
egy Zanova vagy Zanoga nev ű  város állott. A drlupai határnak azt a részét 
foglalta el, amelyet Boblijának neveznek, s amely a szomszédos Sibnica 
faluval határos. Err ő l dr. Borivcije Drobnjakovi ć  a következőket jegyezte fel 
Kosinaj cím ű  könyvének 62. oldalán: „A szájhagyományok szerint Slatiná-
ba.n, a falutól északra, a Boblija alatt, a magyarok korában létezett egy 
Zanoga (Zanova) nev ű  város." 

Más állítások szerint egykor a mai Baljkovac falu helyén is magyar 
település létezett, amely a XVIII. század közepén t űnt el a föld színérő l. A 
múltbeli településnek azonban számos anyagi emléke maradt fenn (régi 
pénzérmék, szerszám- és fegyvermaradványok s más hasonlók), amelyek 
Baljkovac egyes részein még ma is fel-felbukkannak az ekevas nyomában. 
„Ismeretesek olyan szájhagyományok, amelyek szerint Baljkovac környé-
kén, még a mai falu megalapítása el ő tt egy keresztény, feltehet ően magyar 
település létezett, amely azonban a XVIII. század közepe táján elt ű nt. A nép 
úgy tudja, hogy a helységben valamilyen magyarok éltek, akik a Stražara. 
hegyről figyelték a környező  utakat, s halottjaikat a „Kövér Ligetben" lev ő  
magyar temetőben temették el. Az ekék és ásók nyomán mind a két említett 
helyen magyar pénzérmék kerültek a felszínre I. Lipót idejéb ő l, az 1658-
1705-ös évekbő l." (T Radivojevi ć : Naselja u Lepenici. 16.) Baljkovac a Lepenica 
kragujevaci torkolatú, Ždraljica nev ű  mellékfolyójának bal partján fekszik. 

A magyarok jelenlétére Svetli ć  faluban is emlékeznek. Ez a település 
Topolától délre, a Ra ča folyó bal oldalán terül el. Részei a Staro Selo, a Budna 
és a Jasenak. „Jasenak környékén található a Seli_šte nev ű  helység, amely a 
nép szerint magyar városka volt az osztrák megszállás idején, vagyis a XVIII. 
század első  felében. Azt mondják, a jaséna.ki forrás akkoriban nagyon er ős 

54 



volt, két malomkerék forgatására is képes volt, de a magyarok betemették 
földdel és megkenték szalonnával, így a vize elapadt." (R. Radivojevi ć : 
Naselja a Lepenici. 226.) 

A középkori Ostrovica város (amelynek nyomai ma is megtaiálhatbk) 
közelében fekszik Vojkovci. Ennek a falunak abban a részében, amelyet 
Ugarnicának neveznek, ma is megtekinthet ők egy régi templom romjai, 
amely a nép emlékezete szerint magyar volt (lásd Mil. T. Raki ć  Kaćer című  
könyvének 798. oldalát). A közelben az egyik magyar temet ő  maradványai 
is fellelhetők, de ebben a faluban még két másik magyar temet ő  anyagi 
emlékei is máig fennmaradtak. 

A šumadijai toponímiákban jelen lev ő  hungarizmusok tehát a szerbek 
és a magyarok vaiamikor.i együttélésének, egymással való elkeveredésének, 
kölcsönös összefonódásának, a magyarok šumadijai jelenlétének, a törökök 
ellen vívott együttes háborúzásnak, kölcsönös kereskedelmi és üzleti kap-
csolatainak emlékét ő rzik. 

Ez a jelenség azonban kétoldalú volt, hiszen a magyar toponímiában is 
sok szláv kifejezéssel találkozhatunk. Ennek bizonyítéka. Budapest, a ma-
gyar főváros nevének szláv eredete is. A szóösszetételnek ugyanis mind a 
két tagja, a buda és a pest egyaránt a szláv szókincsb ől származik. Buda 
rövidített formája lehet a szláv Budimir,Budiša,Budislavstb. személynevek-
nek, a pest (pešta) pedig a szláv nyelvben barlangot jelent. Ezek szerint a 
Budapest toponímia szabad fordításban így hangozhatna: Buda barlangja. 
Budapest mindenesetre Európa egyik legszebb városa. Egyesek a „Duna 
gyöngyének" nevezik. 

Sumadijának is megvan a maga Pestje. Ez egy szelíd falu, Trnava, 
amelyet szépségénél és nagyságánál fogva a šumadijaiak Kispestnek, Mala 
Peštának neveznek. Topolától délre fekszik, a kragujevaci út mentén. Házai 
a Trnava folyó mindkét partját lefoglalják, s ennek alapján a falu Gornja és 
Donja Trnavára tagozódik. Gornja Trnava részei a Vrlaja. a Ra.ki čevica, a 
Mamutovac és a Prekobu čje, Dolnja Trnavához pedig Bodljik, Pokazica, 
Matijevac, Klenovac és Jošanica tartozik. Prekobu čje körzetében egy magyar 
temető  romjai fekszenek. 

Šumadija toponímiája tehát a szerbek és a magyarok közeli kapcsolatait 
tanúsítja. 

Nagy József fordítása 

IRODALOM 

Plach Emil: Magyar—szerbhorvát kéziszótár. Bp. 1968.. 

A magyar nyelv történeti-etimológiai szóltára I—IV. Bp. 1967-1984. 
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp. 1988. 
Petar Skok: Etimologijski Iječnikhorvatskoga Ili srpskoga jezika. Zagreb,1973. 
Imenik naseljenih mesta u FNRJ. Beograd, 1951. 
Mil. T. Raki ć : Ka ćer. Beograd, 1903. 
Dr. Mihajlo Dragi ć : Gruža. Beograd, 1930. 
T. Radivojevi ć : Naselja u Lepenici. Beograd, 1930. 
Dr. Radivoje Drobnjakovi ć : Jasenica. Beograd, 1923. 
Dr. Radivoje Drobnjakovi ć : Kosmaj. 19319. 

55 



ALKOTÓM ŰHELY  

MÁK FERENC 

IRODALOMTÖRTÉNET-IRAS ÉS SZELLEMI MAGATARTÁS 
KÍSÉRLET EGY KORSZAK GONDOLATI TARTALMAINAK ÁTTEKINTÉSÉRE 

ÚJRAFOGALMAZOTT KÉRDÉSEK 

Századunk magyar irodalomtörténet-írásának kétségtelenül leggazda-
gabb korszaka. az 1930-1944,közötti Másfél évtizedre esik. Egymást követően 
jelennek meg az irdalóin történeti üsszefoglalášok, nemegyszer az alapvetés 
szándékával. Ugy tetszik, mintha ekkortájt érnének be a nemzet önmagáról 
való gondolkodásának valahol 19].8-1920 táján megindult folyamatai, s e 
folyamatok .legprogresszívebb elemei mintha a századvég és.a századforuló 
liberalizmusának örökségét is átmenteni; folyamataiban meg őrizni igyekez-
nének. A Monarchia dualizmusának kötöttségeit elveszít ő .  — vagy attól 
megszabadult? —;. egy vesztes világháború--súlyos terheit, Magával . cipel ő , 
Trianon traumáiból még fel sem oésúdó.nemzet szellemi .erejét arra összpon-
tosítja, hogy államiságának létjógosialtságát bizonyítsa; s hogy 'nemzeti joga-
it érvényesítse Európa népeinek kožöŠségébeil;. Jogait történ.el.ménék konti-
nuitásában, s a keresztény-katolikus erkölcsi.ég.hag yományairiák:tisztele-
tében vélte biztosítottnak a riemzetekkozosségében. Igy azután :nem csoda, 
ha az 1920-1944 knzötti negyedszázad a magyár történetírás másodikiarany- 
kora lesz, új értékeket és szem -pöritókát kölcsönöžye valamennyi történeti. 
tudománynak. A nemzeti történelem kontinuitásának történelmi hitel ű  hir-
detője Szekfű  Gyula volt, aki miridenekel ő tt — a pozitivista történelemšzem-
lélet tanulságaival a háta mögött, a ténytisztelet korszer ű , XX. századi köve-
telményeinek megfelel ően —az új tudómányosšág, a szellemtörténeti bölcse-
let felé vezette a történetírást: 

Mindazonáltal az irodalomtörténet-írás esetében nem szabad megfe-
ledkezni arról . a forradalmi újíttásró.l sem, amit az irodalomszemlélet terén a 
Nyugat szellemi megújító mozgalma hozott..Vitári felüli, hogy a magyar 
irodalom éppen e folyóirat lapjaim lett a maga széllemiség:ében újra «európai. 
A történelmi és m űvészetesztétikai gondolkOdás.együttes megújulása - ered-
ményezte, hogy až irodalomtörténet-írás és az iródalomtürténeti monográ-
fiák egyipástól oly eltér ő  sokasága:tette'elevenné, vitára éretté, s nem .  utol-
sósorban sokszínű vé az irodallmi gondolkodást is. 

Érthető  hát, hogy a korszak legképzettebb kritikus, Schöpflin Aladár, 
maga is egy irodálomtürténeti . .moncigráfia szerz ője, szükségesnek tartja 
tisztázni: „Irók története-e az rrodalómtörténet? Csak kezdetleges fokán az, 
amikor csak abban látja feladatát, hogy összeállítja az írók életrajzi adatait 
és nem ad hozzájuk mást, -  mint m űveik jegyzékét. Eszmék története? De 
akkor nem önálló valami, mert az irodalom csak egyik közege az emberi 
eszmék kifejezésének, tudomány, politika, társadalom stb. éppúgy beletar-
toznak az eszmék történetébe. Irodalmi csoportok, pártok, irányok törté-
nete? Ez talán a legkevésbé, mert nem tartoznak egészen szorosan az iroda-
lomhoz, csak mulandó tünetei az írók egymáshoz való viszonyának. Azt 
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hiszem, legközelebb akkor jutunk a feltett kérdésre adódó felelethez, ha azt 
nézzük, hogy mi az, ami az irodalomban igazán maradandó. Az író élete 
elmúlik, teljes feledésbe is merülhet, akár a nevével együtt is. Az eszmék 
változnak, átalakulnak, korhoz, id őponthoz, helyhez vannak kötve. Az 
irodalmi alakulatok már egy nemzedék távlatából, sokszor már néhány év 
távlatából is egészen jelentéktelenekké válnak. Megmarad azonban a mű . 
Író, eszme, irodalmi párt mind csak arra .sZolgál; hogya:m ű  létrejöhessen. Az 
irodalomtörténet éisósorbari az irodalmi m űvek története kell hógy legyen, 
minden más -csak•arrá.valo,. hogy a m ű  mégértését, értelmeiését é5: értékeit 
segítsen .meg.k zélí.teni: Az .  lyan: iródalomttirté:net ; :ám•elynek .ném a Mű  a 
közpcinti probléi»ája• , megsz ű nik önálló tudomány lenni, az . általángs tö.rté-
ile.leljá;.va;gy a i1 uvél Ć  déstoi•térlet, vágy az.eSzmetortéilet.segéd •tlldt)mányá-
vá válik. És mint ilyen is kénytelen:álliii azt' a szemréllányást, hogy tárgyának 
éppen legfóntósabb részét 'nem -Merítette ki. eléggé:" 

Há áttekin'tjük:a jelzett korszik irodalomttirténet-í.rásánák čisszéfogla-
lást célzó .műveit,. kiderül, •  hogy a . .műkozpontú értelmezést kivétel' nélkül 
valamennyi csak részleteiben 'valósította meg, s áz.eszm :étörténét és a társa-
dalom történet, .de meg <i politikum is: dönt ő  szerepét játszik. a szempontok 
meghatározásban: 'Mintha a nemzeti góiiddcilkódás,az esztétiku-m kérdései-
nél sokkal súlyosabb goüdókka.l és. góndolatokkal wiaskodná.és kü.ždéne. 

Politikai,.szellémi elhivatottságánik.piégfeleloen megírta a maga nem-
zeti irod-lo.mtorténetét. a Nyugat. esztétikai.`.elkötelezettség ű  'csoportja, a 
népiesek széles tábora, eimondták i.kérdéssél káp ćsolátos nézetéiket:a szel-
lemtörténészek i.s dé nem' ma rád tak él a kónzervatív.érok.sem; á keresztény 
kurzus a.maga.réstau•rált. katol.iciímUsával sajátirodalom  
teremt, ezen-bel.ü1'. is'.élešeri elkülönül germán orientáltságú felfcigás,.ami 
kifejezetten a nép-fiémžeti.gondolkódá sál áll.szémben:.Nem'vélétlenül ily 
gazda}; a kor irod'a:lcimtörténet=írása, valameilriyi; többé-kevésbé liátározot-
tan elkülönül(5: eszméi-gondolá:ti• pártállás megterem tette. a maga történeti 
fel fogását;.melynek' nyomán. azután létrehozta a meggy őzodésének Megfe-
lelő  irodálomtorténeti .gondolkodást. is.: . 

Alihoz; hógy:akár, megközelít őleg is: teljés. legyen. m kép, mintegy kéttu-
catnyi iródalomtöréüeti nidriográfiát kell figyelembe .venni:.A korszak 1eg-
jelentosebblirodalomtorténeti összefciglalásái:a:következf k:.Benedék'Mar-
cell: A mnodern magyar irodalom (1924), .Benedék Mar' céfl.: magi ar irodalom 
története (1938), Farkas Gyula: A Fiatal Magnjarországkora (1932) ;  Farkas Gyula: 
A magyar irodalom története (1.934),.Fárkas Gyula: Az ass zimiláció korci a Magyar 
irodalomban 1867-1 y1.4 (1938), Farkas Gyula: . A magyar szellem felszabadulása 
(1943) Féjá •Géza:.A régi Magyarság (1937), Féja Géza:- A :régi . inagynrság (2., 
átdolgozott ki-idáš,-1941), .Féja Géza:. A. fdvilágosodástcSl a sötétedésig. (1942), 
Féja Géza:..mikij Vállalkozások kora '(1 943), Féja Géza: Magyar irodalomszemlélet 
(1942); Horváth János: A. magyar:'iro.  dal Mi népiesség Faludy tél ,.Petófiig (1927), 
Horváth Jánós: A magyar irodalmi.nüiveltségkeidetei— Szent litvántól Mohácsig 
(1931), Horváth János: A magyar irodalmi.  műveltség megoszlása Magyar Ir.uma-
nizmus (1944), Kozocsa Sándor: Kis magyar irodalomtörténet: (1944), Németh 
László: Kisebbségben (1939), Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a 
XX. században (1937), Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet 1-11. (1934), Várko-
nyi Nándor: A modern magyar irodalom 1880-1920 (1928), Várkonyi. Nándor: 
Az Újabb magyar irodalom 1880-1940 (1942). 
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Megjelentek továbbá olyan alapvet ő  fontosságú m űvek is, mint Thie-
nemenn Tivadar: Irodalomtörténeti alapfogalmak (1931) cím ű  munkája, vala-
mint Prohászka Lajos: A. vándor és bujdosó (1934) cím ű  könyve, mely nézetei-
vel egyszeriben megosztotta a magyar tudományos gondolkodást. De ak-
koriban jelentek meg Horváth János irodalomtörténeti tanulmányai is, 
melyeket A magyar irodalom fejl ődéstörténete címen majd csak 1976-ban gy ű jte-
nek kötetbe. Mindezek érdembeli áttekintésekor elengedhetetlen kor- és . 
eszmetörténeti elemzésre lenne szükség. Ki kellene emelni a társadalom 
önmagáról való gondolkodásának egészér ől azokat a gondolati tartalmakat, 
melyek rendez őelvként ideológiát teremtettek a magyar irodalomtörténet-
íráshoz. A továbbiakban olyan monográfiák elemzését kísérelem meg, ame-
lyek egyrészt szemléletükben hoztak valami újszer ű t, másrészt megjelené-
sükkor szenvedélyes vitát váltottak ki, nemegyszer újabb m űvek megírását 
is kiprovokálva. 

Bármily heves is volt az indulat egy-egy irodalomtörténeti monográfia 
körül, annyi bizonyos, hogy a nyomában feliángolt viták egy egész nemze-
dék önismeretét mélyítették el, és mint ilyenek, feltétlenül szellemi nyere-
ségnek és gazdagodásnak tekinthet ők. 

A SZELLEMTÖRTÉNETI PÉLDAMUTATÁS 

Az erdélyi magyar írók marosvécsi határozata alapján az Erdélyi Heli-
kon szerkesztősége 1930 júniusában hirdette meg pályázatát egy korszer ű  
magyar irodalomtörténet megírására, s t ű zte ki a százezer lejes díjat. A 
felhívás kiemeli, a megírandó m ű  „Hozza közel a jelent ős irodalmi. alkotáso-
kat főként a mai nemzedékhez, s mélyítse el a magyar irodalom tanul-
mányozásának vágyát. Bontakozzék ki bel őle a magyar irodalom és a világ-
szellem kölcsönhatása, de éles körvonalakban emelkedjék ki a m űben a. 
magyar zseni minden más népt ő l különböző  sajátossága. Az esztétikai szem-
pont vezető  szerepe mellett súlyt kapjanak az irodalmat formáló eszmei, 
szociális, gazdasági és politikai történeti er őforrások is. Tegye jóvá a m ű  
azokat az igazságtalanságokat, melyeket az irodalom és a haladás ellenségei. 
egyes írók, m űvek, irodalmi mozgalmak ellen elkövettek." A pályadíjat az 
„Invitis nubibus" jeligével beküldött pályam ű  nyerte el, s ennek nyomán 
1934-ben az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában megjelent Szerb Antal Ma-
gvar  irodalomtörténet cím ű  munkája. A pályázat igazi nagy alakja mindenkép-
pen az a Szerb Antal volt, aki szellemtörténészként ekkor m.ég valóban a 
világszellemmel kölcsönhatásban szemlélte a magyar irodalmat és m űvelő-
déstörténetet. 

A szerzőnek addig ni indössze egy könyve jelent meg, Az angol irodalom 
kis tükre (1929), ugyanakkor a folyóiratok már közölték az olyan jelent ős 
tanulmányait, mint a Kölcsey (1926), A magyar újromantikus dráma (1927), A 
magyar preromantika (1929), a Berzsenyi Dánielr ől írt Az ihletett költ ő  cím ű  
művét (1929), valamint a Vörösmarty-tanulmányokat (1930) is. Közülük a. 
legtöbb a szellemtörténészek folyóiratában, a Minervában látott napvilágot, 
jelezve ezzel is az írójuk szellemi-gondolkodó elkötelezettségét. „A szellem-
történetet a fiatal Szerb teljesen spontánul és jóhiszem ű en nemcsak mint 
valami újonnan feltű nő  tudományos módszert élte meg, hanem mint egy 
nagy, európai jelentőségű  progresszív szellemi mozgalmat, amely az élet 
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minden egyes pontjára kihat; nemcsak a történelem, irodalom és m űvészet 
szemléletére, de magára a történelemre, irodalomra és m űvészetre is. S 
nálunk, magyar elmaradottságunkban — így érezte — kétszeresen fontos, 
mert európaiság és magyarság új szintézisét hozza meg, a nemzeti múltunk 
egész értékrendjét új megviiágításba helyezi" — írja róla kés őbbi. méltatója. 
Korai portrékísérletei kivétel nélkül a szellemtörténész keze nyomát viselik 
magukon. Ilyen értelemben magyar irodalomtörténete a módszer nagy szin-
tézisét jelenti. 

Szerb Antal bevezet ő  sorokat ír m ű véhez, s a Lectori saluteln keretében 
mindenekel ő tt köszönti az olvasót: „Üdvözöljük az olvasót, tiszteletteljesen 
és csendes örömmel. Olyan id őket élünk megint, mint amilyen a magyar 
irodalom heroikus kora, Kazinczy és Kölcsey napjai voltak: a bels ő  parancsra 
érdekl ődők úgy megfogyatkoztak, hogy ma a magyar írás sorsával foglakoz-
ni újra nemzeti tett. Elvekben és intézményekben tartjuk a közösséget a 
magyar szellem múltjával, de lélekben és valóságban nagyjaink köztünk 
nem elevenek. »Sokan vannak a thyrsoshordozók, de kevesen az igaz lelke-
sültek.«" 

A továbbiakban a módszerr ő l és az egységes szempontról ejt szót. 
Elmondja, hogy a régebbi irodalomtörténetek, melyek többnyire az iroda-
lom tankönyvei voltak, az irodalom története helyett az írók történetét 
hozták. Mindez történelmi okokra vezethet ő  vissza, hiszen az irodalomtör-
ténet „a régi humanisták gy ű jtögető  és pletykálkodó szenvedélyéb ő l fejlő-
dött ki", s a tudomány — szerinte — még ma is őrzi őseredeti gesztusainak 
lényegét. Ezzel szemben leszögezi: „Az újabb irodalom történet-írót els őül 
nem az író érdekli, hanem maga az irodalom. Nem az egyszeri, itt meg itt él ő , 
ilyen meg ilyen hibákkal és erényekkel megvert író-ember érdekli, hanem 
az a mélyebb, a mindennapi életbe át nem lép ő  személyiség, aki a m űvek 
mögött áll, az alkotó ember." S az alkotó ember m űve az irodalmi alkotás. A 
műalkotás genézisének részletezésekor lép elénk a szellemtörténész. „Az 
irodalmi alkotás — írja Szerb Antal — két metafizikai mozzanata: az egyéniség, 
amely teremti, és a személy fölötti szövevény, amelybe beleszületik. Az 
egyéniség csak egyszer és csak itt van; nem hasonlít semmire, csodálatos 
aroma, kegyelemszer ű  ajándék. Szavakkal ki nem fejezhet ő, a scholasticusok 
individuum ineffabile-nek, kimondhatatlannak nevezték csak az intuíció, 
a közvetlen szemlélet számára nyílik meg." Ennek nyomán a szerz ő  abban 
látja az irodalomtörténet feladatát, hogy el őkészítse az intuíciót a nagy 
egyéniségek megértésére. „Irányítást, intellektuális felszerelést ad, kézen-
fogva vezet a titkos kert bejáratáig és ott azután rábíz a genius locira. Ennél 
többet nem tehet. De az irodalomtörténetnek mint irodalom tudománynak az 
igazi területe a Nem-én, a személy fölötti szövevények az alkotásban." 

„A személy fölötti szövevények" els ő  és legfontosabb eleme a gondolat, 
mely csak az eszmetörténet adta értelmezési lehet őségek által ragadhatók 
meg. Az eszmetörténet „az irodalom önszemléletének a története, az ún. 
irodalmi eszmék története (histoi re des idées litteraires). Ez vizsgálja a korok 
változó felfogását az irodalom céljáról, az irodalorni értékelés változó elveit, 
az író attit ű djének és erkölcsi méltóságának a fejl ődését". 

A „személy fölötti szövevények" másik fontos eleme a m űvészi forma, 
mely a stílustörténet adta értelmezési lehet őségek által ragadható meg és 
írható le. Az eszme- és sílustörténet készíti fel a megért ő  intuícióra, s e 
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hármasság szövevényét nevezi az irodalomtudomány szellemtörténetnek. 
Mindazonáltal „az irodalomtörténet nem hagyhatja figyelmen kívül az iro-
dalom életét: azt a fejl ődést, melynek során a változó szöveg ű , jelenvaló 
közönségnek szóló szavalásbál vagy énekmondásból a távoli közönséghez 
forduló, állandó szöveg ű , nyomtatott irodalom kialakul; azután pedig a 
nyomtatott m űnek,. a könyvnek a. történetét". Kétségtelenül ez adja az 
irodalmi szempontok történetiségének folymatát. S ha a folyamatok értéke-
lésérő l van szó, abban az űléstörténet•átsiik els őrend ű  szerepet. De mivel 
az ízléstörténet folyamatait.tiem lehet megmagyarázni .a társadalmi-fólyma-
tok nélkül, óriási szerepét kap a társadalómtörténet is. A „táršadalmi életfor-
mák az ízlésnél .:is többét .  jelentenek: -Minden társadalmi. osztály. magában 
hordoz bizonyos erköl čsi, ideát.és valami .kólléktív,akaratót, mely ennek az 
ideálnak a .mégvcalósítására irányul". • . • •, • • • . • • • 

A társadalomtcirténetilég fel tételezett• ížléstörténet kett ősségéilék a 
vizsgálatával az irodalomszociológia foglakozik.• Az• .irodálomšzóciolágia, 
mint tudományos kategória megjelenésével - válik teljessé ai ircdalomtörté- 
részi• vizsgálat módszre. „A szellemtörténet -az- irodalomnak -.szellemi, až 
irodalcimsio.ciol.ógia . az  nyagi-'már itt. lev ő •tényeiv,él fogtalkózik; de. ezúttal 
az érémnekhárcim oldala van: Az irodalom már itt talál, valamit,.-sžellemeti-
és a társadalmon, inneni és túl ai e.mei i lelket.önmagáért valóságában: .Az 
irodalmi-alkotás égyik . oldalát tekintve szellemi munka, más.ikoldal.ról' tár-
sadálmi •fúnkčió, de a harmadik oldala. lelki Liktus:' Ežžel. válik teljessé az -
irodalómtcirténész leírd módszere, mély .. láthatóan scikkal összétettébb :.és 
sokrétűbb., «-mintá pozitivizmu:5tcíl örokl %ttutényleíró'és:adathalniožo; de a. 
szintézisigaollr-i el. nem jutó módszer . • • • 

Szérb Antal n:em.tartja magát a..z. irodátcimtcir.térieti áttekintés során •a. 
korábban.beválhiak vélt - ti rtén.elmi kcirszc°ikó.láshoz sem Szellem tortenesz 
ként. a, közösségi szellem egyéni.. zélléniet is dete.rm.ináló.lényegi. éi•téktar-
talinairiaktársadalmi félté.telezet.tségét tekinti meghltározó szémpoü.tnak, s 
ennek megfelel ően tagólj,a:a történelmi múltat.: Hangsúlyoiza: ,,.A legalkal-
masabbnak.lát5žik.egy szociologiai felosztás:'az .irodalniat aszerint - osztani 
korszakikra, hagy mélyik . volt bennea hangadó társadalmi osztály."-Énnek 
.nyomán a - következő  felosztást a.lkótja meg: 

1: Az egyházi irodalom kora (A..kézdetekt ől XVIII.'szazad közepéig) 
2. A főúri irodalom kora (Balassától a félújulásig).. •• • 
3. A nemesi :iródalcim kora 

Tisztán •nemési.irodalom (Pét őfiig) 
Nemesi-népi irodalóm.(Pétofi éŠ -Arany korba). 

c).Ném.esi-polgári ' (dzs ntri).irodalom (Army.  és .Ady közt) 
4. A - polgári'iródalom kora .  (Ady-fellépését ő l).  
Bevezetőjét a szemző  ekként Tárja: „E•sorókírója azt szeretné, ha sikerül-

ne m űvét.minden régi frázistól megszabadítania,-és az égész.irodalomtcrté-
netet áttenni abba az új terminológiába,-inely a.na-i gy német szellem tudo-
mányos megújhodasa nyomán nálunk is kifejl ődott, de még nem nyert teljes 
polgárjogot." .A -német tudósok,' de még inkább a humanisták „áhítatos

•pletykálkodása" nyomán igyekezett az irodalomtörténetet egyszersmind 
irodalomtudománnyá fejleszteni. 
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Szerb Antal céljainak megfelel ően megújította az irodalomtörténet-írás 
„formakultúráját" és egyben nyelvezetét is. A korábbi magasztos stílust ő  a 
szellemes értekezés hangnemére egyszer ű sítette le. Már említett bevezet őjé-
ben kiemeli: „Ez a könyv a - magyar irodalom története kíván lenni feln ő ttek 
számára. Ez az újság benne. Készült már magyarirodalom történet tanárok, 
ső t tudósok számára, készült »m űvelt nagyközönség« számára (ami alatt 
nálunk a m ű veletlenek tömegét szokták érteni, ki tudja miért) — . de felnő ttek 
számára még sosem.. Az olvasó ezért sok mindent másképp fog találni, mint 
ahogy az'iskolábaai .  tanulta é5.ami.nem lesz másképp, annak is más lesz a 
hangsúlya. Nem az a-célúnk, hogy felújítsuk az - olvasó emlékezetében azt, 
amit az érettségi-el ő tt tudott: Az itt leírt irodalomtörténet úgy viszonylik az 
iskolaihoz, mint 'a nyolcadik. osztályban tanult filozófia a filozófiához." 
Ebbő l ered ően teremti meg Szerb Antal a maga sajátos stílusát. A tudományt 
.megfosztja az.év.századok során rárakódó s ett ől módfelett elnehezült . .pá-
tosztól, s a könnyed társalgás hangján.adjael ő  mondanivalóját. Ennek során 

. nagy tájékozottságrl tesztariúbižonyságot; s társadalomtörténeti szemléle-
tén belül 'a .m űvelődéstörténet széles horizontját festi irodalomtörténete 
hátteréül. 

• Olykor csodálatos részleteket olvashatunk nála,, ilyenkor nem egy eset-
ben a költő  Szerb.Antal szól az olvasóhoz. A nemesi-népi irodalomról szóló 
fejezet bevezet őjében olvashatjuk: „A.Bourbongkat elkerget ő  1830-as forra-
dalom óta Európa újra feszült izgatottsággal figyelt Párizs felé. »A vészek 
honából, melyben egy világnak szíve vér«, Párizsból indul el újra vérrel. 
jelzett útjára a modern ember legsajátosabb; legdémonibb és legmagaszto-
sabb bálványa,'a Szabadság: Ez az istenn ő  a francia forradalom gyalázatos 
és gyönyörű  napjai óta ezer ruhában jár közöttünk, néha gy őzelmes építők 
húzzák kocsiját, néha részeg félvadak serege el ő tt üvöltözik, néha szám űzött 
koldusasszony külföldi városok kövein, sm űvei sokszor rosszabbak minden 
elnyomásnál és csapatai, minta sárkányfogból kikelt vitézek, egymást dúlják 
fel — de akkor is, nem az istenn ő  volt a hibás, hanem. az emberek, és a legjobb 
szívek légdrágább tömjénje most is feléje száll..." 

A szabadságharc utáni korról írja, nem kevésbé ihletetten: „Az a politi-
kus, aki most kerül a nemzet élére és csendes, csaknem tétlen keleti bölcses-
ségével a magyarság megment ője lesz, Deák Ferenc, a legmagyarabb politi-
kai arcél, inkább képviseli a fajtát, mint zseniálisabb el ődei, Széchenyi és 
Kossuth." E két idézett részletben benne rejlik Szerb Antal társadalmi-poli-
tikai hitvallása. A Nyugat nagy nemzedékének, s f őleg mesterének, Babits 
Mihálynak a példáján tanulta a független szellemi er ő  sors-'és közösségfor-
máló erejének tiszteletét, s az esszéíró nemzedék tagjaként a polgári radika-
lizmus nemzeti értékteremt ő  szellemi hatalmát ünnepelte valahány esszéjé-
ben, tanulmányában egyaránt. Nem csoda, ha irodalom történetében is min-
den alkalommal a szellem és a géniusz alkotóerejét magasztalja. S ezt akkor 
is érezni lehet, amikor a nemzet nagy vereségeir ől ír: „Petőfi elesett, halála a. 
szükségszerű  pillanatban jött, ahogy a nagy életek szoktak véget érni: ha 
egy pár héttel tovább él, idegen ember egy idegezi világban. De nemzedéké-
nek legkülönb írói a szabadságharc után találják meg igazi hangjukat és igazi 
feladatukat, az éjben világoskodók és a titkon újraépít ők nagy misszióját: 
Arany János, Kemény, Eötvös, Jókai, Toldy, Vas Gereben, Tompa, Gyulai most 
teljesíti nagy irodalmi és nemzeti. rendeltetését." 
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Minden bizonnyal a tanítvány mestere iránti tisztelete szólal meg, 
amikor Riedl Frigyest méltatva a következ őket írja: „...irodalomszemléleté- 
ben ő  valósította meg azt a reformot, melyet az alkotó irodalomban a Nyugat J 
nagyjai vittek keresztül." Majd így folytatja: „Riedl megtanított egy nemze-
déket arra a meghatározhatatlan, de mindennél fontosabb valamire, ami az 
igazi irodalmat a nem-irodalomtól elválasztja. Nem »esztétikai méltatásra« 
tanított, mint Beöthy, hanem eleven aktív ízlésre és az íróval együtt dolgozó 
megértésre." Mindebben benne foglaltatik Szerb Antal irodalom történet-
írói magatartása és módszere is. 

A .kritika osztatlan sikerrel fogadta a Magyar irodalomtörténet cím ű  mű -
vét. Méltatói valamennyien kiemelték szempontjainak újszer ű ségét, 
könnyed el őadásmódját és hangvételét. Schöpflin Aladár a Nyugat 1934. 
augusztus 1-16-i, 14-15. számában méltatja a könyvet, s éppen a módszere 
kapcsán állapítja meg: a könyvben „a szellemtudományi iskolának az a 
nyilván természetében rejl ő  tendenciája nyilvánul meg, hogy az irodalmat 
átcsempéssze a m űvelődéstörténetbe". Majd rámutat, Szerb .Antal „Szekf ű  
történelemfelfogásának mágiája alatt él s könyvének történeti elemeit úgy 
is jellemezhetjük, hogy Szekf ű  történelemlátásának az irodalomra vetítése... 
Szekfű  mellett Horváth János hatását érezzük leger ősebben a középkori 
részben. Ez magától értet ődik. Szerb Antal is a budapesti egyetem mai 
légköréből került ki, amelyben a történelemben Szekf ű , az irodalomban 
Horváth János jelenti a legmodernebb magaslatot." Szerb Antal irodalom-
története módszereiben és szemléletében újította meg a magyar irodalom-
történet-írást, amelynek szemléletbeli értékeit és tudományos eredményeit 
a „marxista" irodalom történet-írás szektás sz ű kkebl ű sége és gazdaságpoliti-
kai determináltsága sem volt képes végérvényesen háttérbe szorítani. Tanúi. 
lehetünk annak, amint napjainkban az irodalomtörténet újra igazi érték-
meghatározójához, az irodalomtudományhoz közelít, olyan alkotók gon-
dolkodásában, akik szellemi el ődeikhez az esszéíró nemzedéket, ezen túl-
menően pedig a Nyugat nagyjainak irodalomfelfogását tekintik, s ilyen 
minőségükben örökösei mindenkor tiszteletet parancsoló, európaian nem-
zeti értéktartalmaknak. Ezen belül kimagaslóan fontos hely illeti. meg Szerb 
Antalt, az irodalomtörténészt. 

(Folyta ti uk) 
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KONTRA FERENC 

FÉLRETETT NOVELLÁIM 
A MAI MAGYAR PRÓZA NÉHÁNY JELLEGZETES VONÁSÁRÓL (1.) 

Mindenkinek magánügye, hogy mit és milyen okokból tesz félre. Az alábbi-
akban erről a magánügyrő l írok. Ha új folyóirat kerül a kezembe, el őször 
mindig a novellát, elbeszélést, jobb híján a „kisprózát" olvasom el benne, 
aszerint, hogy minek nevezte a tartalomjegyzék. Nem térek itt ki arra, hogy 
ezek a besorolások sokszor mennyire sántítanak. 

Furcsa, ahogy végignézek a félretett novellákon, egyáltalán nem aggó-
dom, hogy talán valakit kihagytam, hiszen sohasem a nevek hierarchiája a.z 
érdekes. Nemcsak az írásra érvényes a játék öröme, hanem az olvasásra. is. 
Ha valakinek a kortárs irodalomban semmi sem tud örömet okozni, akkor 
írnia sem érdemes. 

Az élő  kisprózának minél több keresztmetszetre lenne szüksége, hogy 
feltérképezze a különféle törekvéseket. Végs ő  soron minden választás ízlés-
beli különbségeket rögzít. És minden vélemény kritika egyúttal. A fontosabb 
inkább az, hogy beszéljünk err ő l. Mennyivel könnyebb helyzetben vannak 
például a még rövidebb m ű fajok. A verseknek vannak hetente jelentkez ő  
m ű sorai, a hónap verseit is közzéteszik, különféle kiadványokban és adá-
sokban az év verseit úgyszintén. Természetesnek vesszük, hogy a rádióban, 
televízióban, rendezvényeken a vers összehasonlíthatatlanul jobban „elfér", 
mint bármely más szépirodalmi m ű faj. 

Végigtekintek a magam válogatásán, és arra gondolok, hogy másoknak 
is meg lehet a maguké. Egy-egy körkép személyes gondolatmenetet tükröz. 
Mi volna most az a kohéziós er ő, szűkebb mű faji határokon felülemelked ő  
gond, amely közös keretbe foglalhat egymástól távol es ő, tartalmilag is 
különböző  képeket? Miről olvastam legszívesebben? Nagy általánosságban 
úgy fogalmazhatnék, hogy az id`igienesség—idegenség—kisebbség három-
szögében játszódnak azok a történetek, telít ődnek azok a közös korélményű , 
formailag nehezebben behatárolódó szövegek, melyek leginkább megra-
gadták figyelmemet. És persze nem csupán azért tartom az említetteket 
értékeseknek, mert a maguk sokféle nyelvén éppen err ő l szólnak. 

Ha a világon szektás elkülönülések és rendszerváltások söpörnek vé-
gig, minden Egész újra eltörik, cserepeikre hullanak a tárgyak, és az ellen-
ideológiák sem gy őznek meg semmirő l, akkor a novellákban nem a torzók a. 
szépek, mint ahogy az elbeszélésben sem a befejezett történet. Az alábbiak-
ból talán kiderül, hogy a témahármasságon belül a klasszicizálódás és a 
szabad vers felé hajlás asszociatív jegyeit egyaránt felfedeztem olvasmánya-
imban. Amíg nincs kell ő  rálátás, addig azt sem lehet eldönteni, mi minek lesz 
az ellentéte. M ű fajelmélet-gyártás pedig eszembe sem jutott. 

Először a klasszicizálódásról. Az utóbbi év igazi felfedezettje kétségte-
lenül Bodor Ádám volt. Búvópatakként t ű ntek fel novellái a folyóiratokban, 
és mindig kristálytisztán hozták a. maguk s űrű  atmoszférájú világát. Minden 
hasonlat sántít, mert valóban egyéni hangú és összetéveszthetetlen stílusú 
szerzőrő l van szó. A tavasszal jelent meg a budapesti Magvet ő  Könyvkiadó-
nál a Sinistra körzet. Ebbő l bármely novellát érdemes volna külön elemezni. 
Nekem annak idején A vörös kakas cím ű  tetszett legjobban, amely a Magyar 
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Napló 1991. október4-i számában jelent meg. A címadó egy idegen, akit néha. 
egy sereg csonttolú madár kísér. Felt űnésük mindig valami rosszat sejtet: 
„azt tartották; ahol seregest ől. megjelennek;  követi őket .a láz". Majd később 
azt olvashatjuk; hogy Borcan ezredésre rátaláltak egy csir pasi hégytet őn. De 
későn: tátott szájában már egy madár fészkelt. Kés őbb valaki .a halottat 
odaszögezte, kezéri át szurónyokat döfött a .  földbe, két lábát bádogpánttal 
fogta a kövek közé. Az erdeigyümölcs-gy ű jtögető .egyes szám els ő  személy-
ben meséli el,.hogy a föld alatti nyirkó5 adukban néhány engedetlen vadóc 
húzta meg magát áll egyivadászok el ő l,'és a. járatokat egyszer űen beöntötték 
cementtel. Sinistra körze .tben.minden kegyetlenség hhétköznapi természetes-
séggel történik meg., AZ ok-okozati összefüggések nem úgy .kapcsolódnak 
egymáshoz, mirit,'.mondj.uk, egy krimiben. A b űn ezen a vidéken természetes 
dolog, mint ahogy nincsenek.igazán pozitív h ősök sem, itt miüdenki.vétkes 
valamiben ;  a rendszer cinkosa ;  csak a természet kerekedik mindig felül a 
maga törvényeivel: „El ő ttem, a tisztásokon kanyarogva, .a felh ő  visszfényé-
ben csillogó jégbő l vagy, ki tudja, talán üvegb ől valókettős csík.rágyogott. 
Az izzó tavaszi füvön saját sí talpaim régi nyomai kanyarognak el . a honi ályba, 
megmaradtak á legutolsó télr ő l, rrielyeket évekkel korábban ott a .hágón 
töltöttem. Aki.valaha sítalpakon járta az erd ő t, jól tudja, ha - az ember néliá.ny-
szor ugyanlázon a helyen, saját nyomain halad, alatta a hó megkeményedik, 
és újra meg újra megfagy. Egy ilyen .páros nyomvonal, ezüst pántlika ha 
elolvad, csak tavasz végére' enyészik el végképp. De van köztük .olyan, 
amelyik soha." A sítalpvonalak mindig a valóság peremén kanyarognak, 
ahogy a mágikus realizmus világirodalmának prózájában. Megfigyelésen 
alapuló leírás, amelyet érdemes még egyszer elolvasni, tanulni lehet bel őle. 
Mert metafora, melyet oldalakon át lehetne kifejteni. Egy beékelt, bekezdés-
nyi elbeszélés, amely önmagában is kidolgozott egész, klasszicizált forma, 
ahogyan a szerz ő  többi novellája is az. Tágabb prózaösszefüggésben pedig 
regényszerű  folyammá, töredékes nagyepikává állnak čissze. 

Tűnődtem, hogyan merészel valaki ilyen érzelg ős címet adni írásának, 
hogy Szívfájdalom. Mert aztán belül bármirő l legyen szó, még áttételékkel is 
nehéz elkerülni a„szentimentalizmus” csapdáját. Es ráadásul Kapecz Zsuzsa 
egy kisfiú szomorú történetét írja meg! Kihívása javából. A novella az 
időközben megsz űnt Új Írás 1991/11-12. számában olvasható. Alapmotívu-
ma a Bibliából vett krisztusi prófécia: „Kinyújtom kezemet ellened, és elvesz-
telek téged! belefáradtam a szánakozásba!" A keresztút allegóriáját fokoza-
tosan fejti ki a szerz ő, csak a mű  végén válik egyértelm űvé az utalás. A szöveg 
felépítésére egyébként jellemz őek az el őre elhintett bibliai motívumok, rej-
tett utalások, melyekre csak kés őbb kapunk magyarázatot. Habár a cselek-
mény arra csábítana, mégsem él a késleltetés hagyományos kliséjével. Az 
események törvényszer ű en torkollnak tragédiába. Hogy az olvasó valamit 
sorsszerűnek tartson, ahhoz viszont a szerz őnek igazi írói arzenált kell 
felvonultatnia; jól tudja azt, hogy akkor hat leginkább az olvasó érzelmeire, 
ha visszafogja a saját könnyeit. Az érzelmi hatásoknak valami egészen új és 
sajátos mechanizmusát dolgozza ki, lényegében ez determinálja a struktúrát 
is. A novella elvontabb, mitikus fonala a szöveg végén találkozik a cselek-
mény folyamatosan elbeszélt szálaival: ,,...megvilágosodott el ő tte a rejtély, 
a lúdtollal jegyezget ő, fekete ruhás öregember nem az Apookalipszis hírnö-
ke lett, hanem egy érzéketlen végrehajtó vagy .  uzsorás, és a körülötte cso- 
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portosuló gyülekezet csak a jussára várt, s nem az utolsó ítéletre; mind-
annyian Mammon igézetében tódulunk oda; ilyen egyszer ű  volt minden, 
összeállt a kép." Kapecz Zsuzsa a kisfiú szemével láttatja a világot, amely 
fokozatosan szélesedik, ahogyan a fényképez őgép lencséje, és a panorámá-
nak végül társadalomkritikai éle lesz. Üzenete pedig a cselekmény szem-
pontjából fontos fémdobozhoz köt ődik, melybe a főhős a maga kincseit rejti, 
a dobozon körben színes rajzok láthatók, eleinte csak találgatni lehet, mi a 
jelentésük, míg végül egy valóban megrázó gyermektragédiával forrnak 
össze. 

A periférikus lét novellája Parti Nagy Lajos A hullámzó Balatonja is, amely 
a Holmi novellapályázatán második díjas lett, és a folyóirat 1991. októberi 
számában jelent meg. Az „ev őbajncok" egyes szám els ő  személyben mesél a. 
maga külvárosi, szándékoltan „m űvi" modorában szenvedélyér ől és élettár-
sáról, Giziről, akivel együtt léptek fel, fogadásokat kötöttek különféle me-
nükre, közben félholtra zabálták magukat. A szerz ő  olyasmit elevenít fel 
prózájában, ami már kiveszni látszott a kortárs írók kelléktárából: újra jelen 
van az irónia és az intellektuális szellemesség sajátos egyvelege, ami nem 
merül ki a posztmodern hozta nyelvi viccel ődésben, hanem cselekménybe 
és stílusba ágyazottan jelenik meg. Érdekes az.a hétköznapi „ideológia" is, 
amivel a főhős megindokolja ev őszenvedélyét: „Akkor kapott el el őször ez 
a mámor. Egy remeg ős érzés, hogy nagyobb helyed van, mint amekkora 
vagy, minden egyre tágasabb belül, ismeretlen, mély kamrák nyílnak, és 
kitolod a halált." 

A hatujjú majomember pedig már kimondottan církuszi figura, és ez 
egyúttal a címe iS Gobby Fehér Gyula novellájának, amely a Híd 1991. 
július—augusztusi számában jelent meg. Bekezdésnyi mozaikkockákból te-
vődik össze a történet. Az eljárás alkalmas arra, hogy az els ő  két mondat 
tényállását kifejtse, több oidalrál megvilágítsa: „A hatujjú majomember 
leesett a főárboc kosarából, miközben a véd őhálót szerelték. A porondon 
halt meg." A nyelvi kavalkádot a színes pokol, a cirkusz látványra kény-
szerített világa szorítja a maga korlátai közé. Sivár és kegyetlen ez a közeg, 
amit a rövidre fogott, jegyz őkönyvszerű  mondatok érzékeltetnek. Az áldo-
zat vérére egy vödör f ű részport szórnak, hiszen a kívülállók számára egy-
szerű  baleset történt. Említés történik ugyan a három kiskorú gyermekr ő l, 
de a hétköznapok „ideológiája" érzéketlenséget diktál, csak a szenegáli 
lopózik éjjel a sátorba, három szál gyertyát gyújt azon. a helyen, ahol a 
hatujjú meghalt. „Jajongva énekel egy elnyújtott dallamot. Varázsol, de az is 
lehet, hogy honvágya van." 

A honvágy Ferdinandy György kulcsszava, anélkül, hogy egyetlenegy-
szer kimondaná. Az emigráció Hét sz űk esztendejét meséli el az Alföld 1992. 
májusi számában (csak zárójelben mondom el, hogy ugyanilyen címmel már 
jelent meg kötete 1964-ben). És ha már a dátumokat említem, éppen azon a 
napon indul a történet, amikor születtem, talán ezért is érzem olyan közel-
állónak. (Ami önmagában nem egy „egzakt" szempont.) A történet így 
kezdődik: az ösztöndíjas diák Nagy Imre nekrológját olvassa, és rádöbben, 
hogy nincs többé hazatérés. „Hogy ez az üldögélés itt a Victorie diákasz-
talnál sors, és nem átmeneti kaland." Az idegenbe szakadás állapota aligha 
lehet aktuálisabb, mint ma, amikor a világon a legtöbb menekültet jegyzik, 
amikor szinte mindenki úgy érzi, „mintha hazafelé tartana minden hajó és 
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minden vonat", csak éppen ő  nem lenne otthon. Ebbő l a mondatból emelek 
ki egy szót: luzzafelé, mert ezzel a címmel három novellát olvastam az elmúlt 
hónapokban. És azon is érdemes eltöprengeni, hogy milyen élményeket 
hurcolt az író a messzi idegenbe: „Hatéves voltam, amikor apa elment. Hét, 
amikor a házmester leütötte anyámat. Nyolcéves koromban végignéztem, 
amint Makovényi, a fogorvos zsebkéssel lefaragta egy katona üszkös lábfe-
jét. Fritz ő rmester, a barátom, kivégezte Robit, az osztálytársamat. Felhúztuk, 
a szánkót egy lila hullahegyre, anya kifújta az orrát, és azt mondta: »fene a 
jódolgotokat!«" Közben egy elfeledettnek hitt Írói erény kerül el ő térbe: az 
őszinteség, az ember; amilyen közhelyes ezt leírni, olyan élményszámba 
menő  újra felfedezni: „Minden széls őséges volt az aprócska házban: fi meg-
aláztatások szégyenére emlékeztetett minden arc és utcasarok. Ugy érzem 
magam most is, mint akit megütöttek, ha régi életemre gondolok. Es mégis 
haza akartam menni." Végig csak önmaga lelkiismerete, és nem másoké. 
Csak. önmagáról beszél, mégsem magamutogató. Hiányzanak a Ferdinan-
dyéhoz hasonló elbeszélések. Mintha eddig szégyen lett volna a múltról. 
kerek, értelmes mondatokban beszélni. 

Mi voltaképpen a hibájuk? A rossz novellákat újabban két csoportra 
osztom: 1. nem tudják lerázni saját burjánzó sallangjaikat, csupán a publiká-
ció kedvéért íródnak mutatványként, és valójában semmi közölnivalójuk 
nincs; 2. többnek akarnak lenni önmaguknál: fennen dobogó, nagy, véres 
szív, hogy messzirő l lássák. 

De én továbbra is arról írok, ami tetszik, amit szívesen olvasok el újra, 
például Gion Nándor novelláját a '92-és Körképben. Válogatok a válogatás-
ban, melyben ez az egyetlen „vidám" történet. Az idéz őjelbe tett szó helyére 
hosszas fejtegetés kívánkozna a szerz ő  stílusáról (egy nemrégiben megjelent 
könyv tárgya!), amit képtelenség leválasztani a történetr ő l, bele sem kezdek, 
hogy néhány mondatban összefoglaljam. Inkább arról beszélek, hogy a JÓ 
lélek költözött beléjük tragikomikus h ősei a hagyományos ábrázolásmóddal 
-ellentétben nem merevednek mozdulatlan búskomorságba, úgy járnak-kel-
nek, mintha a lélek nyomora természetes állapot lenne. Gion Nándor ugyan-
akkor olvasmányélményt teremt egy adott kor mili őjébő l, makacsul ismétl ő-
dő  szegmentumainak ritmusa és feszültsége van. 

A korhangulatot és a különféle jelentésárnyalatokat kifejez ő  próza a. 
saját mechanizmusait keresi a külvilág széthullásával szemben. Egy tágan 
értelmezett novellatípusból kiindulva azonban még korai lenne tendenciá-
ról beszélni. Ide kívánkoznak jorge Luis Borges gondolatai: „Van valami, ami 
teljesen evidens és biztos: irodalmunk a kaotikus felé tart. A szabad vers felé 
törekszik, mert az könnyebb, mint a. kötött formák; a valóság az, hogy 
nagyon is nehéz. Az a törekvés,. hogy megszabaduljunk a szerepl őktő l, a 
cselekménytől, mindent teljesen ködössé tesz." És a próza mintha visszahat-
na: zagyva szövegekr ől lehet jó hosszú, homályos esztétikai fejtegetéseket 
írni. Mintha elfelejtettünk volna olvasmányélményeinkr ől szabatosan, köz-
érthetően beszélni. Még a kritikában is azt a gesztust látom, hogy szétnézek 
előbb, mielő tt kimondanám a véleményem. Mindezt azért tartom fontosnak 
leírni, mert a mindenkori. közönség számára— klasszikusabb vagy szabadabb 
formáktól függetlenül — csak kétféle irodalom létezik: olvasható és olvasha-
tatlan. Az unalmat senki sem esztétikai min őségként éli M. 
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Úgy tetszik, hogy a fiatal próza az esszé felé (is) tart. S vannak egészen 
sajátos prózautak, melyek távolabbi hagyományokat ébresztenek. Porogi 
András A ínagyar new-dada nyomorúságos története cím ű  elbeszélésérő l először 
a naturalizmus jutott eszembe, aztán rájöttem, hogy nem ilyen könny ű  
skatulyát találni neki. Jellegzetesen értelmiségi a hozzáállás, és szókimondá-
sa rendhagyó. A kívülálló, a saját történetemben is idegen vagyok néz őpont-
ja jellemző  rá: „Különös és mindenképpen ironikus véletlen, hogy éppen én 
írok errő l" — kezdi elbeszélését, mindössze annyi történt, hogy két barátja 
meglátogatta lakótelepi lakásán egy téli estén. Nem az elmesélhet ő  esemé-
nyeken van a hangsúly, hanem a bels ő  történeten, ami egészen másként 
funkcionál. Ezt a kett ősséget, a köztük keletkez ő  feszültséget fenntartja. 
végig az olvasóban. A házigazda kétfelé figyel, az egyikkel beszélget, míg a 
másikbarátja a fürd őszobában hány. (Úgyszólván nem lehet ma filmet nézni, 
prózát olvasni, hogy valahol ne hánynának. Korunk jellegzetes kifejez ődé-
se.) Az olvasó persze mindig az egyes szám els ő  személy ű  elbeszél ővel 
azonosul. Az egymásra reflektálás, illetve az esetleírás novellája a 2000 
folyóirat 1992. áprilisi számában olvasható. 

Eredeti elképzelésem szerint nem akartam semmiféle közös karámba 
terelni vagy e szerint válogatni a rövidprózai alkotásokat, hogy aztán mag-
vas tanulságokat vonjak le bel ő lük. Mégsem kell őket túlmagyarázni ahhoz, 
hogy valahol elhelyezhet őek legyenek a már említett ideiglenesség—idegen-
ség—kisebbség háromszögében. Igy például Nádas Péter Egy író titkos Orrarc-
képe cím ű  írása is, ami. a Kortárs 1992. májusi számában jelent meg: „Talán 
nincs vak szív, mely egyetlen pillanatra ne látna. S ebben a vak világban a 
megtalált kölcsönösség talán az egyetlen eszközünk, amivel a kölcsönösség 
hiánya, az idegenség mégiscsak feloldható. Ok biztosan megtalálták. Nekem 
is ez lenne az egyetlen reményem. De a remény szava most inkább legyen a 
hallgatásé." 

Természetesen nem oldható meg/fel a háromszög, mint egy matematikai 
feladatban. Mégis benne van a lehetséges konfigurációk végtelen száma. 
Mert csupán a forma elképzelhetetlenül sok: az egyenl ő  oldalúaktól kezdve 
az egyenl ő  szárúakon át a derékszög ű ekig. Területükrő l, kiegészítő  szöge-
ikrő l nem is beszélve. Nincs sem tartalmi, sem formai alá- vagy fölérendelés, 
mindegyik a maga mértana szerint áll meg vagy bukik hasra. 

Lépten-nyomon kísért a „bele.magyarázás" veszélye, mégis ugyanazzal. 
a „hármasságot" kutató szemüveggel látok neki a novellaolvasásnak, és a. 
publikált anyag jelentős részében valamilyen formában kimutathatók a 
keresett összefüggések. Mint valami rejtett kapcsolat, melyet nem az irány-
zatosság determinál, nem is valamilyen iskola vagy csoportszellem. Nem 
determinálja őket semmi. Csak vannak ilyen novellák. 

Kiderült a fentiekb ől, hogy az említett hármasságot nem csupán a 
történet mondhatja el. Az intellektuális töltés ű , belső  világ felé forduló 
prózában éppúgy gyakori, minta nyelvi játékokat halmozó m űhelymunkák-
ban. 

A Magyar Napló 1992. augusztus 7-i számában Hommage ä Walt Disney 
alcímmel tíz szerz ő től olvashatunk összeállítást a Hófehérke és a hét törpe 
témájára, stílusosan a rajzfilmb ő l vett képekkel illusztrálva. A Tilos rádióban 
kapott hangot a „törpe kisebbség", melynek tagjai a maguk„prózajátékában” 
elevenítették meg a figurákat. Illetve a szerepek csak alkalmat adnak arra, 
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hogy egy másfajta megjelenítésr ő l szóljanak: „Törpe egy minoritás, meg-
szokhattuk, minek siránkozni, örüljünk nekik: a törpéknél is vannak kiseb-
bek" — írja Turcsányi Sándorka. Majd következnek sorban az átnevezett 
meseh ősök: Garaczi László a Boszorkány, Bencze Ottó Tudor, Németh Gábor 
Morgó, Csejdy András Kuka, Kukorelly Endre Vidor, Szilágyi Ákos Hapci, 
Kőrösi Zoltán Szundi, Parti Nagy Lajos Szende és Bodor Béla 'Hófehérke 
szerepében. Felesleges lenne messzemen ő  következtetésekkel túlmagyaráz-
ni a játékot, mégis felmutat valamit az új próza lehetséges alakulásáról. 
Kívülállók írnak saját szerepeikr ő l. Most történetet sem kell keresni, hiszen 
közismert a mese, melyre felf űzték az áttételeket. Mások ezúttal az ideigle-
nesség kódjai. Ezoterikus ez a próza abban az értelmében, hogy csak az érzi 
otthon magát, aki ennek a „nemzedéknek" a korélményeit belülr ő l ismeri.. 
Tagadva a nemzedékiség túlhaladott kategóriáját, most inkább a közös 
élményeket vegyük alapul, ne a születés dátumát. Még csak egyet sem kell 
értenünk, hiszen ki-ki magának teremt jelent és hagyományt. Ugyanakkor 
az új magyar prózának ez a vonulata az összekacsintó cinkosságot mint 
gesztust hordozza magában: a rajzfilmet, a képregényt, a rockkoncertet és a. 
pad alatt olvasott könyveket magunk mögött hagytuk, é5 pillanatnyilag már 
az sem érdekes, milyen kritikával olvassák mindezt azok, akik kimaradtak 
ebbő l a világból. Egyébként nagyon kevesen írtak eddig errő l a prózaél-
ményrő l, legutóbb Bán Zoltán András a Holmi 1992. szeptemberi számában. 
Szintén a lehetséges prózautakról közöl beszélgetést a Magyar Napló 1992. 
október 2-i száma. Az egyik törekvést Németh Gábor így fogalmazza meg: 
„A töredék a forma, nem szabad csonkaságként értelmezni, hanem inkább 
olyan egészként, aminek a szilánkszer ű ség a min ősége." A másik Darvasi 
László véleménye: „Nekem az volt az érzésem, hogy a személyes emberr ő l 
mintha egyre kevesebbet beszélne az irodalom, mert belefullad a stílbe, a 
manírba, a rokokóba. Én azt mondom, hogy a történet maga az ember." 

Végül nem akarom lekerekíteni írásomat semmilyén konklúzióval. 
Csatlakozom a fentiekhez: párbeszédet kell folytatni a prózáról. Nem dönt-
hető  el, melyik igazság a szebb. 
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KREKITY OLGA 

SZABADKAI VALLOMÁS 
BESZÉLGETÉS JUHÁSZ FERENCCEL 

Tavaly, október 28-án — azok után, hogy a macedóniai Sztrugai Költ ő i Napo-
kon Aranykoszorú irodalmi díjjal tüntették ki — Szabadkán járt Juhász 
Ferenc. Tiszteletére az Életjel szavalói egy alkalmi m űsort készítettek, a költ ő  
legismertebb verseib ő l adva el ő  néhányat. A rendezvény után elbeszélget-
tem a neves magyarországi alkotóval. 

Milyen érzés volt visszahallani verseit? Hasonló élmény esetleg, mint 
mondjuk, amikor a színész viszontlátja önmagát a filmvásznon? 

Nem jó hallgatni az embernek a saját verseit. Én legalábbis nem 
szeretem hallani őket. Az ember önmagával szemben kerül egy kisebbségi 
állapotba. 

Talán elfogult? 
— Nem, nem vagyok elfogult, mármint elfogult a szó rossz értelmében. 

Inkább ilyenkor mindig azt hiszem, nem jól csináltam. Hogy elmúlt az 
életem, hogy egy emberöltön át dolgoztam, és hogy fölöslegesen dolgoztam. 
Hogy másképp kellett volna csinálni. De ha már szólíttattam, akkor hadd 
szóljak: most elmondok egy mesét, amit nem mondtam még el sehol, senki-
nek. Ma sem akartam, de a Tűzliliom az éjszakában cím ű  versemet hallgatván, 
megszületett bennem az elhatározás, hogy szólnom kell. Már csak azért is, 
mert a történet összefüggésben van legújabb eposzommal, amelyb ő l részle-
tet olvastam fel a.z imént. A Tíízlilivm volt az első  versem, amit 1956 után 
írtam, 1960-ban. 1956 után nagyon nehéz lelkiállapotba kerültem. Ennek 
családi, személyes, betegségbeli, társadalmi, hitvesztésbeli, küldetéstudat-
vesztésbeli okai voltak, hogy ne soroljam tovább. Akkor úgy éreztem, hogy 
soha többé nem tudok majd írni. Volt azonban egy nagyszer ű  asszony 
Budapesten, úgy hívták, hogy Sárközi Márta. Sárközi Márta annak a Sárközi 
György költőnek volt a felesége, akit a II. világháborúban megöltek, mert 
zsidó volt. Sárközi Márta Molnár Ferencnek és Vészi Margitnak volt a lánya. 
Annak a Vészi Margitnak, akirő l Ady Endre a Margita élni akar cím ű  eposzát 
írta, sajnos nem fejezte be. Márta olyan volt, mint egy gyönyör ű  alabástrom-
edény. Még ha egy asszonnyal szemben frivol is a hasonlat, hadd mondjam: 
gyű jtőkelyhe volta szenvedésnek, a bánatnak, az elmagányosodott íróknak, 
festőknek, szobrászoknak, zenészeknek, politikusoknak és így tovább. Az ó 
kertjében — mert akkor már a Nyúl utcai házát eladta (a Válasz cím ű  folyói-
ratra használódott föl házának a pénze) — volt egy pici vályogház, valamikori 
présház, amely otthonunkká lett. Ebben a kertben volt egy hatalmas fa, 
amelynek zöldje alatt ültünk kilencszázhatvan júniusában vagy mikor, 
majdnem hajnalig. Természetesen ittunk, bort, pálinkát, és ettünk valamit, 
hiszen sok nem volt. És akkor, egyszer oldalt pillantva, láttam egy t ű zlilio-
mot. Nos, ez a piros lángolás, ez a piros kés, ez a piros növényi állapot 
szakította föl bennem a depressziót, és még azon az éjszakán megírtam a 
verset. Nem úgy, ahogy az ma elhangzott, más volt, hetekig dolgoztam rajta. 
Lényegében ez moccantott ki a magányból és az iszapba süllyedtségból, 
amibe én ötvenhat kapcsán kerültem. 

— Minden versének van ilyen valóságeleme, élményanyaga? 
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— Mindegyiknek. 
De azért az ihlet el ő  is állítható, igaz? 

— Meg vagyok győződve arról, hogy az ihlet el őállítható. Igen, meg lehet 
csinálni, ső t folytatni is lehet. Írtam erre egyszer egy hasonlatot, amelyben 
az ihletett állapotot egy karácsonyfaágon szikrázó csillagszóróhoz hasonlí-
tottam. Az ember meggyújtja egy gyufaszállal a feny ő faág végén lév ő , a 
végtelenségig és a végtelenbe szikráztatható csillagszórót, s az szórni kezdi 
szikráit — ez lenne az ihletett állapot. Aztán elfújja, de marad még annyi 
foszforanyag rajta, hogy másnap, meggyújtva egy újabb gyufalánggal, 
ugyanolyan tömegben és s ű rűségben ontsa fényszikráit és fénycsillagait, 
mint azel ő tt. 

Ha !bár a m űhelytitkoknál tartunk, árulja el, hogyan keletkeznek 
szófüzérei? 

Erre nem tudok válaszolni. Nem azért, mert nem akarok, és nem azért, 
mert nem lehetne egyszer űen vagy bonyolultan válaszolni, de minek? Ezt 
ne vegye tapintatlanságnak, de valóban minek? Hiszen nekem ilyen a fejem. 
Így jár az eszem. Egyszer űen így m űködik az agyam. S hogy ennek mi az 
oka, azt senki sem tudja megmondani. Mikor Illyés Gyula meghalt, elmen-
tem a halálos ágyához. Ott volt Flóra is. Kés őbb megkérdeztem t ő le, felbon-
colják-e a tetemet. Igen. Jó, jó, mondtam, de a fejét ne bántsák. Mindezek a 
dolgok ugyanis ott vannak a fejben, és kibonthatják ugyan az él ő  vagy a 
halott koponyát, de mégsem, sohasem tudhatni meg, hogy egyfajta teremtési 
módszer és teremtési állapot kiben, hogyan jön létre, hogy indul meg egy 
olyan önszorzási folyamat, mondjuk a szóban, mint amilyen az én lírám 
természete. De hát mindennek van valósága. Mindennek oka van, sokszor 
reális oka, mint ahogy azt már az el őbb elmondtam a Títzlilirnn kapcsán. 

A halál, az elmúlás ténye, gondolata is szinte örök velejárója költemé-
nyeinek. Miért? A félelem, a mulandóság tudata szüli ezeket a motívumokat? 

— Nem félek a haláltól. Sem tő le, sem általa, sem attól, aminek jönnie kell, 
sem attól, amit eddig láttam. Ez is velem született, velem teremt ődött. Nekem 
ez az élet egyetlen bizonyítéka. A költészet egyetlen bizonyítéka és értelme. 
De ez úgy értend ő , mint ahogyan visszájára kerülnek a dolgok, amikor a 
tükröt megfordítja. Mert a tükörnek az els ő  oldala fényes, és a visszatük-
röződésben történik meg minden. Foncsorozott háta azonban fekete, és ott 
már nincsen semmi. Mivel falun születtem, nagyon sok halottat láttam, 
nagyon sok tetemet meg kellett néznem, mert ott az volta szokás (meg talán 
azért is, hogy megszoktassák a gyerekeket erre). Picike voltam, alig négy-
éves, amikor a szomszédban meghalt egy asszony. Anyám mosdatta, öltöz-
tette fel, terítette ki. Hazaj őve tette dolgát a házban. Egyszer csak így szólt: 
„Menj csak, fiam, menj át, nézd meg, rendben van-e minden!" At kellett 
mennem, kinyitni az ajtót. Ott feküdt egy test. Akkor még, azt hiszem, nem 
is tudtam pontosan, hogy mir ől van szó, csak ott láttam egy merev, márvá-
nyos testet fekve, feketébe öltözve. 

— Hisz a halhatatlanságban? 
Nem. 
A költő  halhatatlanságában sem? 

— Abban sem. 
Milyen költőnek hiszi és vallja magát? Magyarországinak? Európai-

nak? Világinak? 
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Írtam egy hosszú eposzt, amely huszonötezer sorból áll. Ez a Halott. 
feketerigó. Volt erről Pesten, a Kossuth klubban egy rádióvita, ahol is a 
vitatársaim egyike — nagyon jó barátom egyébként, és nagyon szeretem — 
picit hetykén azt mondta nekem: „Ez így van, meg így van, meg amúgy, de 
hol van benne a nemzeti szféra?" És nekem tényleg fennakadt a szemem a 
kérdéstől, nem értettem hirtelen, hogy mit akar. Hiszen a vers, abban a 
huszonötezer soros hömpölygésében, tele van olyan vonatkozásokkal, ame-
lyeket nyugodtan lehet nemzetinek is, magyarnak is mondani. Rámondtam: 
„Kérlek szépen, ennek a versnek a nemzeti szférája a nyelve. Ha nem vetted 
volna még észre." Megmagyaráztam: ugyanis ha akad egy olyan bolond, aki 
huszonötezer sort ír magyar nyelven, amit rajta kívül soha senki a világon 
el nem fog olvasni, mert ezt aztán nem fogják lefordítani sem, akkor csak 
vállalja azt az országot is, amelynek a szülötte. „Tényleg, igazad van — 
válaszolta —, ezt még nem is hallottam." Tehát magyar költ ő  vagyok, mert 
magyarul írom a verseimet, és én remélem, hogy a sors vagy az Isten adott 
akkora képességet nekem, hogy teremtésformáimban, teremtésmódszereim-
ben, abban, amit elmondok, abban, amit eddig leírtam, vagy abban, amit el 
szeretnék még mondani, nem ragadok le. 

József Attila írta Thomas Mann-nak.: „Te jól tudod, a költ ő  sose lódít: / 
az igazat mondd, ne csak a valódit..." Érzése szerint a mai költ ő  megírhatja-e 
a valóságot, vagy pedig az a dolga, hogy eltitkolja, esetleg széppé varázsolja 
azt? 

— Az a kérdés, mit ért valóságon. Ma sem könnyebb költ őnek lenni, mint 
tegnap vagy tegnapel ő tt volt. Állapotok, helyzetek, körülmények, folyama-
tok befolyásolják, nem a költészetet, hanem a költészet helyzetét és a költ őét, 
még saját magával szemben is. Legtöbbször és általában jó lenne nem lódí-
tani, abban az értelemben, ahogy azt József Attila leírta és megírta. Mert 
nagyon nehéz az igazi és a valódi között megtalálni a különbséget. Nagyon 
nehéz az igazi és a valódi között a vékony hártyát kitapintania az embernek 
az ujjhegyeivel vagy a szívével. Nehéz pontosan megmondani, mikor lesz a 
valóságból igazság, és mikor vedlik át egy képzelt igazság valótlansággá. 

— Legújabb m űve, a Krisztus levétele a keresztr ől cím ű  eposza ötvenhatról 
szól. Hosszú ideig készült ennek megírására? 

— Én ezt az eposzt nem akartam megírni., Vannak dolgok, amelyekr ő l az 
ember nem akar beszélni, s amelyeket a költ ő  nem akar megírni. Ezel ő tt két 
évvel bejött az akkor még létez ő  Uj Írás szerkeszt őségébe, a szerkeszt ő i 
szobámba egy id ős író barátom. Most már megmondhatom a nevét, mert 
meghalt. Gyárfás Miklós volt az, aki akkor odaállt szorosan mellém, és szinte 
súgva, nagyon öregen már, szikáran, hártyásan, de nagyon szenvedélyesen 
azt mondta: „Miért nem írod meg az ötvenhatot? Ezt csak te tudod megcsi-
nálni. Az éjszaka újra elolvastam a Tékozló országot, s azt mondom, csináld 
meg." Én tréfásan, meg a kérést ől meggyávulva elütöttem Gyárfás Miklós 
kérését: „Jó, jó, persze... Nagyon szép t ő led, hogy elolvastad az eposzomat. 
Te vagy az egyetlen..." Meg hasonló doigokat hebegtem, mire ő  megint csak 
azt mondta: „Ird meg, kérlek, legalább azt a tíz napot!" Azt válaszoltam, jó; 
jó, majd ha valami eszembe jut, hogyan lehet ezt megcsinálni, akkor majd 
megírom. 

És eszébe jutott valami... 
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Úgy is mondhatnám, az elutasítás nem volt elég határozott. A kérés 
fénymagvai belém hullottak, az agyamba vagy a szívembe, és ott elkezdtek 
erjedni, m űködni. Tudtam azonban, hogy ezt nagyon nehéz megírni. Tárgy-
ban, térben, időben ötvenhat nincs még definiálva, nincs áttéve múlt id őbe, 
nincs példázattá növelve vagy. más mítoszi mintába belegy ű rve. De a kérés 
fénymagvai megértek bennem, és akkor eszembe jutott a keresztr ő l való 
lehozatal. Természetesen nem err ő l szól az eposz, csak a vers első  és utolsó 
szakaszaiban bukkan fel ez a motívum, illetve egy halott kiterítésének képe 
van kidolgozva. 

Úgy is értend ő  tehát, hogy a forradalmat emeltük le végre a keresztr ő l? 
A forradalmat és a forradalom vereségét emeltük le. Ez nemcsak egy 

ragyogás, ünnep, nemcsak egy leszámolás, hanem mérhetetlen sok szenve-
dés is. 

— Mikor kerülhet az olvasók kezébe a kötet? 
Az eposz kétezer sorból áll, azaz legépelve hatezerb ő l. Amikor elké-

szült, néhány oldalnyit, vagyis ezt a tömböt, amit most is a kezemben lát, 
elvittem a Széchenyi. Irodalmi Akadémia június tizenkettedikei ünnepi ülé-
sére, és székfoglalóként felolvastam. Utána lementünk a-rendes Akadémia. 
elnökéhez Dörgicsére, Kosáry Domokoshoz. Itt az Akadémia egy másik, 
alapító tagja, Hajmond György, nyomdaipari és könyvtervez ő  mester bará-
tom azt kérdezte: „Feri, milyen hosszú sorokból áll az eposzod? Hány bet ű  
van egy sorban?" „Kérlek szépen, Gyuri — mondtam neki —, nem tudom." 
„Na de mégis..." „Körülbelül kétszáz bet ű  van egy sorban." El ővett egy 
papírt, ceruzát, és elkezdett számolni. Aztán rám nézett ragyogva: „65 cm 
hosszú lesz a könyv." Nem lett annyi, és nem is lesz, mert az a könyvkiadó, 
amelyik vállalkozott volna a kiadására — a Pátria Nyomda könyvkiadója —, 
megszű nt létezni abban a formájában, amelyben eddig dolgozott. Egyel ő re 
tehát, ha a feleségemet és a gyerekeimet nem számítom, ketten maradunk, 
az eposz és én. 

— Hogy a n látja ezt a mi balkáni térségünket?* 
— Nekünk nem az a dolgunk, hogy egymást gy ű löljük, hanem az, hogy 

a kerítésem, ami épül vagy amit építenek, valahogy átnyújtsuk egymásnak a 
kezünket, vagy átdobáljuk a szívünket, hogy ne maradjunk magunkra. 

Mit tehet ennek érdekében ma a költ ő?* 
Munkáját nem hagyja. abba. És reménykedik. Reménykedik abban, 

hogy ez a versidegen állapot, amely hatalmába kerítette az egész világot, de 
legfőképp Európa ezen részét, egyszer egészen feloldódik. Bízik abban, 
hogy egyszer lesz hitele, lesz jöv ője a szónak. 

* Az írásban, kiegészítésképpen (természetesen a szerz ő  jóváhagyásával) fel-
használtam azokat a. kérdéseket is, amelyeket Gubás Ágota, a Szabadkai Rádió magyar 
szerkesztőségének munkatársa tett fel a költ őnek. 
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OLVASÓNAK()  

SZEGÉNY BOHÓC EGY SZÁNALMAS VIDÉKI CIRKUSZBAN 

HERCEG JÁNOS: Gogoland 
Forum, Újvidék, 1992. 

Irodalmunk doyenje, számos irodalmi díjjal kitüntetett akadémikusunk népes olva-
sótáhorá nak örömére fiatalokat megszégyenít ő  élénk figyelemmel kíséri a sz ű kebb és 
tágabb környezetében zaj loetiemen yeket,s észleletei r ő l rend re be is számol tárcáiban. 
„Csip-csup témákról írok", vallotta nemrég, hozzátéve, hogy „a magunkfajta éppen 
ilyenkor menekül az írásba". (Nem szorul magyarázatra, hogy milyenkor:) De ne 
tévesszen meg bennünket ez a kijelentés, mert arra is ő  hívta fel a figyelmünket, hogy 
ezekben az írásokban mindig kissé messzebbre néz, és többet próbál mondani, mint 
amirő l éppen szó van. Nemrég például Tábori Györgyr ő l írt, aki húszévesen ment el 
hazulról Londonba, onnan New Yorkba, s most „a bécsi színházi világ vallja magáé-
nak". Az írást így vezeti be: „Kötetlen világpolgárnak kell lenni, hogy az író idegen-
ben is otthon érezze magát." Azt pedig, hogy Tábori odakint hazára talált, így 
magyarázza: „mert rég lekopott róla, magyar származása". 

Herceg János tehát hétr ő l hétre közli írásait a látszatra „csip-csup" témákról, s 
egyszercsak váratlanul kötetnyi esszével, novellával, riporttal vagy éppen regénnyel 
rukkol ki. S mindegy, hógy épp a tolla alól vagy az íróasztal fiókjából került el ő , friss 
az, és új, id őszerű . 

1. REALITÁS ÉS IRREALITÁS ÁLLANDÓ JÁTÉKA 

Írónk legújabb, sorrendben hetedik regényének, a Gogolandnek a megjelenése 
után már aligha kerülhető  meg a kérdés: hol a helyük, mi a súlyuk, jelent őségük e 
regényeknek a pa r excellence novel lista, a kispróza mestere életm űvének egészében?. 
Nem kallódnak-e, nem maradnak-e indokolatlanul háttérben? Ugy vélem, igen, 
holott teljesen egyenérték ű  darabjai az opusnak, s még m ű fajilag is alig különülnek 
el, hisz többségük kisregény, azaz hosszabb lélegzet ű  elbeszélés. Megkülönböztett 
figyelmünkre pedig azért tarthatnak számot, mert írónk éppen ebben az „objektív" 
mű fajban a legszubjektívebb, a regényekben fogalmazza meg szakítását ifjúkori 
illúzióival, konfliktusait a prírtdiktalúrával, de kételyeit is önnön munkássága értel-
mét, korszerűségét illetően. 

A hét regény közül hat más-más szempontok szerint három összefügg ő  egység-
be, valamiféle ciklusba rendezhet ő . 

A TÓ mellett urf.rvsban szülővárosa, az egykori megyeszékhely, Zombor életét 
rajzolja meg; több mint ötven évvel kés őbb, 1989-ben pedig a Módosulásokban ugyan-
ide tekint vissza, felelevenítve gyermek- és ifjúkorát s annak a kornak képét, alakjait, 
amikor a város életében, fáként a magyarokéban a nagy módosulások lejátszódnak—
természetesen az első  vilá.ghríború után. 

Az Alttea búcsúját, az Eg és tiildet (1959) és a Gogolandet az fogja — persze, igen laza 
— egységbe, hogy mindegyikben az alkotó m űvész és a hatalom, a totalitárius rend-
szer közötti szükségszer ű  konfliktusról vall, a rendszer ember- és m űvészetellenessé-
gét leplezi le. Utóbbi kettőnek a hőse is azonos: Gerard, a. cirkuszi bohóc, az író 
félreismerhetetlen alakmása. 

A Gngoland azonban nemcsak a fenti két regénynek egyféle folytatása és — 
legalább egyelőre — záróköve is, hanem pandanja az Iketrfniának (1987) is, amelyben 
urbánus, faluellenes mozgalomról van szó, az elmaradott parasztkirályság megdön-
tésérő l, az utóbbiban pedig éppen a „parasztparadicsomot" akarják megvalósítani. 
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Előbbiben az ifjúság, „kipróbált forradalmárok" vezetésével behatola falvakba, össze-
töri az ekéket és boronákat, a lovakat kiengedi az istállókból, „éjnek idején lakoltatták 
ki a megálalkodotl falusi. népet, amelyet a társadalom aljának tekintettek". A gogolan-
di parasztparadicsomban ezzel szemben mindent a szövetkezett ől várnak, „az új 
embertípus kitenyésztését (is), amire kizárólag a mi demokratikus diktatúránk képes, 
élén őfelségével, VIII. Dimitruval, aki neve áldott, s éljen, százszor is éljen!" 

Ha most regényeinek e gombolyagáról csak egyetlen fonalat fejtünk le, azért 
tesszük, hogy írósorsának a második világháború utáni, tehát a pártállam viszonyai 
közötti alakulásáról szóló vallomásait követhessük nyomon az AititR bücsi.íjríban, az 
Ég és földben, valamint a Grt)-rllmicdben. 

Az első  regény hőse, a festőm ű vész Anna, tábort megjárva tér vissza e tájra a 
háború után. Ha kinn marad nyugaton, gondolja, talán kiállítást rendeztek volna 
neki az amerikai házban, s már beé rkezell volna. Itt viszont az új körülmények között 
nem találja helyét. Az iskolában mint rajztanár „azért elvégezte a dolgát, de mintha 
nem ő  lett volna az a tanárn ő, aki padról padra jár, s a füzetek fölé hajolva beszél a 
gyerekekhez". M űvészi pályája derékba tört, s ilyen kérdések merednek elé: „Minek 
fessek és kinek?" Nem is marad más kiút a számára, mint az öngyilkosság. Emlékez-
tessünk rá, hogy kétévi budapesti tartózkodás, egy regénye ottani megjelenése után 
ő  is hazatért, noha odaát talán már beérkezett volna. 

Az Ég és tiildben jelenik meg az író el őször a cirkuszi bohóc, Gerard álarcában, 
hogy a GOgolRiidben majd újra ezt a bohócruhát és attit űdöt öltse magára. A regény 
1959-ben jelent meg, s a két évvel korábban létrehozott Forum els ő  (eredeti magyar) 
szépirodalmi kiadványa volt. Megjelenése azonban korántsem ezért jelentett egyfaj ta 
irodalmi szenzációt, hanem azért, mert igazi kulcsregény volt. Az akkori magyar 
politikai és kulturális közélet számos „kiemelked ő  személyisége" magára ismerhetett, 
magára is ismert, de rájuk ismert az olvasó is. Maga a megjelenés ténye egyszerre 
tanúskodik az író kivételes bátorságáról és az egypárti diktatúra némi puhulásáról. 
Különben is nemrég hozták vissza a „privátból", ahol egy özvegy kocsmárosné férje 
volt, és segített építeni „az Új világot". A Magas Helynek tehát semmiképpen nem állt 
érdekében újabb „kihelyezése". Ehhez nagyszer ű  mentő  ötletettel szolgált az író is a 
következő  „magyarázattal": „Egy bohóc történetét írtam meg... az egész regény a 
realitás és irrealitás állandó játékát igyekszik bizonyítani." Most az egyszer nem neki, 
hanem többek közt „a fej nélküli embernek" volt szüksége e ment ő  ötletre, aki ezentúl 
a sorsát irányítja a bohócnak. Neki és társainak nem kellett magukra venniük az inget. 
Kapóra jött ez a hivatalos kritikának is — másmilyen még nem is volt 1959-ben —, hogy 
a költészet és a valóság közötti határvonal elmosódásáról elmélkedjen, s megkerül-
hesse a nyilvánvaló tényt, hogy a regény voltaképpen a hatalom és a m űvészet 
konfliktusáról szól. At lehetett siklani az ilyen kitételeken: „a privátba való kihelye-
zéssel benne a vaióságot és az, illúziót elválasztó nehézkedési törvényt" akarták 
próbára tenni. Ő  viszont azt tapasztalta, hogy „legkevésbé a valóságban bízhat meg 
az ember: Ez most egészen világos el ő ttem. Mert idehoztak az irrealitás világából a 
kézzelfogható életbe, s bármihez értem, minden hamis volt". 

Ez a Gerard, aki egyszer már a purgatóriumnak szánt kihelyezésb ől visszatért a 
sátorba, a cirkuszi porondra, most a saját elhatározásából hagyja el a különben is 
felbomlott cirkuszt, hogy a fiatal Trüdivel megalapítsa Gogolandet. A név a bohóc 
kedvenc állatának, az öszvérnek a nevéb ől ered. „A gogo éppen hibrid jelleme folytán 
mindenbe remekül bealakul... Meg kell keresnünk ezt a fajta népet, amely a történel-
mi kereszteződések során született." 

Gogoland természetesen tipikus kommunista ország, akármelyik lehet a volt 
„szocialistá" országok kozül, s bár élén ő felsége VIII. Dimitru áll, közel vannak a. 
Kárpátok is, azért mégis a tilói kommunista rendszerhez hasonlít leginkább. Érthet ő , 
hisz mégiscsak ezt látta az író legközelebbr ő l, s ennek rend őri-cenzori módszereit 
tapasztalta a maga bőrén. De hogy egészen félreérthetetlen legyen, a Tito személyi-
ségének titokzatosságára, származásának bizonytalanságára és az ezzel kapcsolatos 
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mendemondákra is utal: „Tltjana Romanova nagyhercegn ő  és egy rő t hajú bécsi 
cukrász törvénytelen fia, tengeren túli kalandor... egy harmadrangú francia szí- 
nész. „  

Egész írói fegyvertárái bevetve, szaatírába át-átcsapó iróniával jellemzi Gogoland 
társadalmi berendezését, definiálja a gogoiz ►nust, s rajzolja meg a rendszer „eszmé-
nyi" típusát. 

Hogyan is éltünk le több mint négy évtizedet ezekben agogolandekben? „Egyál-
talán sokat tapsoltak Gogolandben. Vezényszóra, persze, de ezt nagyon engedelme-
sen és a lelkesedés látszatával tették. A seriff ilyenkor felnézett az emelvényre, Gerard 
tekintetét keresve, hogy lám, milyen boldog a nép." Ám az istenadta nép, ha csak 
tehette, kibújt a lelkesedés ilyen kötelez ő  demonstrálása aiól. Itt ugyanis „az agitációs 
munkának is megvolt a maga forradalmi újítása". Például üres teremben a seriff nem 
beszél, hanem hazaküldi a néhány jelenlev ő t. „A parasztok természetesen meg-
könnyebbülve és boldogan indultak a kijárat felé... Igaz, az ember id őnként el-el-
szundíthatott (a gy ű léseken is), és csak a tapsra ébredt fel, de hát aludni otthon, 
ágyban, párnák közt jóval kellemesebb volt azért. És ott még tapsolni sem kellett." 

S hogy mi a gogoizmus lényege, ami a parasztparadicsomot fenntartja? „Hát ez! 
Amikor az ember legy őzi magában az igazmondás démonát, s pont az ellenkez őjét 
mondja annak, amit kellene. Ezaz_a panacea. amitől Gogolandben ínindenki boldog-
nak érzi magát... Megmondani az igazat minden hülye tudja. Elhallgatni, ahhoz kell 
emberfeletti fegyelem." A gogoizmushoz ez is hozzátartozik: „Alakoskodni, hazudni, 
dicsérni, amit szidni kéne, az itt a lényeg. S aki vinni akarja valamire, megtanulja a 
talpnyalást. A szemérmetlenebbek, akik még többre akarják vinni, a talpnál feljebb 
merészkednek." Ez a rendszer, amelyben „nem az igazság a fontos, nem a szabadság, 
az egyenlőség, hanem a rend, amelynek örve alatt zavartalanul csinálhatják a disz-
nóságokat", bőségesen termelte ki magából a besúgói, „aki merőben más, jóval 
összetettebb lelkialkatú, mint a közönséges ember... S hogy a besfigbbrlit testesttlt meg 
n. 

 
gogolandi ember eszményi típusa, nem változtatott a lényegen". 

Ki ne tudná, hogy ezekben a gogolandekben id ő rő l időre csisztkákra került sor, 
ami a garnitúraváltás módszere volt. Gogolandben például a „kipróbált forradalmá-
rok" a háttérbő l bedobták az ifjúsági „gitáros brigád" soraiba a jelszót: „Számoljatok 
le aa belső  el lenséggel!... Tisztítsátok meg soraitokat." Ebbő l a tapasztalt Gerard már 
tudta, hogy „Die Revolution ist kaputt!", majd így folytatta: „Következ ő leg azt is 
sejthettük, hogy ugyanezek a fegyveresek egyszer szintén lázadók lesznek, s üldö-
zöttek egyszerre. Vagy ha nem ők, a gyerekeik. Az unokáik. Mert a jogtalanság 
hetedíziglen kiált igazságért." 

2. LETAGADNI A NOSZTALGIÁT KÉPMUTATÁS LENNE 

Az eddigiek alapján azt hihetné az olvasó, hogy Herceg János szóban forgó 
regényei inkább szociológiai látleletek, politikai pamfletek parabolisztikus formában. 
Személyi vonatkozásokkal át- meg átsző tt szépprózává, lírikus önvallomássá az avatja 
őket, hogy az írónak mindehhez személyes köze van. Láttuk, hogy a saját illúziója 
vezérelte Gogolandbe, ahol aztán a fenti csisztka idején ő  is börtönbe került, ső t 
halálos ítélettel fenyegették meg. Illúziókat tehát táplált, s mint annyi kortársa, ő  is 
balról indult, írói pályáján is. De a pártállami rendszerrel soha semmilyen közösséget 
nem vállalt. Magas Helyrő l is anélkül gyakoroltak kegyet az ügyben, hogy belépett 
volna a Komoly Férfiak Körébe. Igaz, 1955-ben „felülr ől" kinevezték a Híd főszer-
kesztőjévé, de — mint később vallotta — „Már az els ő  hat hónapban le akartam 
mondani, de akik megtettek szerkeszt őnek, nem akartak engedni. Én lettem a látható 
figurája egy irodalmi játszmának. Akik megtettek szerkeszt őnek, most gyanakvással 
fogadtak. Végül ezt mondtam: legyen bármi, nem riadok vissza és nem maradok" 
Nem is maradt két évig se. 
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Nem tagadja meg viszont ifjúkori illúzióit. „Ha valaki mindenáron rám akarná 
bizonyítani, hogy csalódtam, nem lenne túl nehéz dolga. Mert hogy más volt a 
fiatalkori álom, és megint más a valóság, hiába is tagadnám. De az is biztos, hogy ha 
még egyszer fiatal lennék, ugyanazt az ríhrrfrrdot melengetném magamban." A fiatal-
kori álom és ábránd szavakat azért kell kiemelni, mert a harmincas évekr ől van szó, s 
arról, hogy Herceg sokkal el őbb szakított az „eszmével", mint hogy az a pártdiktatú-
rában „testet öltött" volna! A tanulságot pedig a következ őkben summázza: „Nem 
könnyű  hátat fordítani. Az ember némítsa el magában jól a kételyeket, miel ő tt 
visszanéz. Hiszen a mi esetünkben nemcsak emlékekr ő l van szó... olykor csalódásról 
is. No és vissza tudnál. menni? Ugye hogy nem? Viszont letagadni a nosztalgiát 
képmutatás lenne!" 

3. BÉKEBELI VILÁGFI A HOSSZÚ HAJÚ HIPPIK KÖZÖTT 

Az Ég és füld Gerardjának bizony nem sok öröme telt abban, hogy visszatérhetett 
a „privátból". Azt tapasztalta, hogy mindig olyankor tapsoltak (a bohócnak), „amikor 
egészen szimpla mókákat produkált". Látva maga körül a csep ű rágók sikerét, rezig-
náltan állapítja meg, hogy „ebben a világtól messze es ő  faluban... az igazi m ű vészetet 
nem is értheti senki". Ez a felismerés mondatja ki vele a regény kulcsmondatát: 
„Szegény bohóc vagyok egy szánalmas vidéki cirkuszban." 

A vidéki cirkuszon azonban Herceg semmiképpen sem olvasóközönségét s netrí 
is a talán kissé vidékies vajdasági magyar irodalmat érti. Hogy mit? Szóljon róla egy 
levélrészlet 1948-ból, melyet a Híd akkori főszerkesztője írt hozzá: „Komoly írónak 
nehéz témát ajánlani, mégis fölvetek egypár dolgot, amit nagyon szívesen tennénk 
művészi feldolgozásban a HÍD-ba: pá rtmunkás, államosítás, magánkereskedelem 
likvidálása, kulákok megtörése az 1947-es felvásárlási kampányban, mez őgazdasági 
szövetkezet (közös földmegmunkáló bizottságok), népellenes pap Leálcázása, magyar 
kultúregyesületek. Hosszú lenne mindegyikről megírnom, hogyan képzelem e] a 
feldolgozásukat. Ha választ valamit, írja meg, akkor majd arról megírom az én 
ajánlatomat, aminek elfogadása a Maga részér ő l nem kötelező . Különben jó módszer 
lenne, ha esetrő l esetre értesítene arról, hogy min dolgozik. Munka közben is hasznos 
észrevételeket tudnánk tenni." 

Ahogyan annak idején visszautasította az ilyen „elvtársi segítséget", s inkább 
vállalt egyféle kívülállást, hasonló helyzetben találta magát az utóbbi id őben is az idős 
író. „Én addig keseregtem, hogy a kor nem érti meg m űvészelemet — adja a gogolandi 
Gerard szájába vallomását —, amíg egy szép napon teljes erejével nem vágott mellbe 
a kérdés: hát megértem én a kort?" E gondolatmenetet folytatva állapítja meg rezig-
náltan: „És ne higgyétek, hogy én itt szembehelyezkedni akarok a világgal. Eppen 
csak nincs közöm hozzá. Úgy érzem magam a m űvészetem klasszikus eszközeivel, 
mint a békebeli világfi, aki kivasalva, kikefélve, csokornyakkend ősen egyszerre far-
mernadrágos, hosszú hajú hippik közé csöppen. Nevetséges és szánalmas. Nem e 
világra való jelenség." Nemcsak a világról gondolja, hogy nincs köze hozzá, de a. 
kortárs m űvészet is idegen a számára. „A m űvészet elvesztette korábbi értelmét... 
Nemcsak a cirkuszban, mindenütt a világon. Be kell vallanom, nem értem a mai 
verseket, nem értem az úgynevezett modern muzsikát, a fest ők halandzsája meg 
egyenesen bosszant! Ne tessék engem kinevetni vagy nagykép űnek tartani... Nem 
merem hangosan kimondani, de meggyőződésem, hogy őrült korban élünk, amely-
ben az én fájdalmas humorom anakronisztikussá vált. Már én is untam, amit csinál-
tam, hát még a közönség! Most megpróbálom ott folytatni, ahol őseim abbahagyták. 
Tudom, hogy nem vagyok korszer ű , s ezért egy csöppet sem szégyellem magam." 

Hogy nem érti a kort, ezt az „ őrült kort"? Ebben nincs egyedül! Hogy íróságában 
nevetséges, szánalmas, korszer ű tlen jelenség volna, amikor „a költ őnek dadogni illik, 
képzavarba veszni, hogy »hiteles« legyen? Semmiképpen! Herceg János akkor volna 
nevetséges és szánalmas jelenség, ha dadogna s képzavarokba. veszne. Ő  így hiteles 
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- nem idézőjelesen, hanem idéz őjel nélkül! -, ahogyan immár tökéletesre csiszolt írói 
szerszámaival ma is alkot. Ha valaki majd a múló irodalmi divatokra lesz kíváncsi, 
nyilván nem Herceg János m űveit fogja fellapozni. Aki azonbnan az irodalomból 
akarja megtudni, hogy élt itt Vajdaságban, közelebbr ő l a Bácskában a magyar népes-
ségtöredék mint államalkotó elem a megyeháza környékén és világában szerbekkel, 
bunyevácokkal és svábokkal elég sokáig jó egyetértésben, s hogyan „módosult" a 
sorsa mint kisebbségnek az elmúlt hét évtized alatt, állandóan fogyatkozva létszám-
ban és jogokban, az Herceg életm űvét fogja haszonnal és élvezettel forgatni. 

JUHÁSZ GÉZA 

SZÍNEK ÉS ILLATOK 

SZATHMÁRi ISTVÁN: Álmok és életek 
Forum, Újvidék, 1992. 

Mint Kosztolányi novellájában az ötszáz peng őbe kerülő , de a főhősnek százezret érő  
léggömb, igen, pontosan ilyen minden könyv olvasata, mindenki úgy értékelheti, 
ahogyan közeledik feléje. Kim űvelt és öreg olvasók sokszor fordulnak el szomorúan 
egy-egy könyvtő l, mert a.z nem elégítette ki igényüket. Ritka-olvasó-ínyencek között 
- a lelkét fehérre mosó, a könyv fölé naiv lelkesedéssel, őszinte és „csak" megismerni 
akarással közeled ő  olvasó. Hogy mennyire ritka az olyan, aki viszont lelke zugaiból 
előkeresi pozitív élményeit, szép emlékeit, s azokkal azonosulva halad oldalról oldal-
ra, nem tudom. Jómagam minden bizonnyal ebbe a táborba tartozom, ezért olvasok 
önmagamból, s nem a könyvb ő l kiindulva. 

Szathmári könyvét olvasni azonban élmény volt, ilyesmi ritkán esik meg velem, 
sikerült föloldódnom és átolvadnom regényébe, ennek okát kutatni sem kell, csak 
megfogalmazni nehéz, mert könnyen illanó érzés a valamely m űvel való azonosulás. 
Röviden csak annyi, hogy azonos indulatok munkálnak lelkünkben, itt persze ma-
gamra s a könyvre gondolok, az indulatra pedig úgy, ahogyan azt a mindig öreg Füst 
Milán leírta, s a képzeletemben kiejtette, kicsit csücsörítve talán, az els ő  szótagra 
helyezve a hangsúlyt és az utolsó hangot szinte elnyelve. Mert lehet egy író okos, 
bölcs, az aktuális tudományokban és politikában egyaránt jártas, ha nincs benne 
tehetség, nem sokat ér. 

Igen, ezt is Füst mondta, s továbbgondolom, mi is az a tehetség, ebben a 
pillanatban, Szathmári könyvéről elmélkedve. Mindenképpen érzékenysége, 
amellyel lát, s a nyelvi kifejez őkészsége, amellyel leírja, amit lát. Ez lenne a láttatás. 
De ne álljunk meg itt. Mert a láttatás akkor igazi, ha életmódot rejt. Úgy menni az 
utcán, hogy látni a felh őkben különböző  figurákat, megírva láttatni azt, olyan köl-
tészet - s itt természetesen nem a versírásra gondolok -, amely lehet ővé teszi a 
befogadónak, hogy önmagából, s nem a könyvb ő l elindulva olvasson, de a könyv 
által mégis gazdagabbá legyen. Mert írónak lenni nem foglakozás, még csak nem is 
hivatás, hanem életmód (Füst Milán). S még itt id őzve egy kis ideig arról is szólnék, 
hogy mit jelent nekem a fentebb említett indulat. Az élet szeretetét, a valóság oly 
módon való átélését, hogy a papíron megjelenítve az, és mégis más: több legyen, de 
ne csak bölcsességben, mondanivalóban, hanem általános emberiben, tehát abban, 
ami mindannyiunk sajátja, de az író által leírva az olvasó által soha meg nem 
fogalmazott esszenciákat rejtsen és tárjon fel, mert így oszlik az irodalom világa 
olvasókra és írókra. Rejtse el, hogy a könyvekben kutatni lehessen, hogy az oldalak 
Lapozása keresés legyen, munka, izzasztó és fárasztó és a felfedezés örömével bíró, és 
tátja fel, hogy kerekre táguló szemmel csodálkozhassunk, ujjunkat pattintva, „én is 
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így érzem, ez az!" Ezen a szinten nem lényeges, hogy mir ő l is szól a könyv, nem 
fontos, hogy a vers vagy bármi más, amit forgatunk a kezünkben, ez a szavak titkos 
szintje, a mondatokká formálódó szavaké, amelyek színeket és illatokat bocsátanak ki 
magukból. 

Szathmári könyve elsősorban ilyen. Nem hivatásom megítélni, hogy jól va.n-e 
így, de ez különben is az olvasóra tartozik. Mit is értek azalatt, hogy a szavak színeket 
és illatokat bocsátanak ki magukból? Els ősorban azt, hogy fizikai és ezáltal érzelmi 
hatást gyakorolnak a szavak, s nem az észre, majd az érzelemre hatnak. Az én 
olvasatomban itt megállok, s Baudelaire-re gondolok, az ő  szimbolizmusára, versei-
ben a szavak hatására, de még ennél is sokkal inkább A mesterséges iiicn ryorszrígok 
előszavára, mert az ő  módján értettem a fizikai és érzelmi, nem pedig szellemi és 
érzelmi ha tásgya korlást. Távol álljon t ő lem, hogy valamiféle rózsaszín felh őben fo-
gant könyvrő l beszéljek. Akkor azt kimondanám. De én most nem a csáthi vagy az 
idézett baudelaire-i felh őkre gondolok, csak arra, hogy anélkül, az élet sajátságosan 
indulatos felfogásában is alkothatók mondatok, amelyek a leírt módon hatnak. Tehát 
létezik egy állapot, amely ha íróé, akkor egy szathmáris könyvet eredményez. S ha ez 
az állapot életmód, akkor az olvasó számára lehet ővé teszi, hogy ömmagából olvas-
son, illetve hasonló lelki beállítódottság esetén azonosulni tudjon a könyvvel. 

Amiben úgy gondolom, hogy Szathmári továbblép, esetleg hátralép, viszonyu-
lás kérdése: az az, hogy tudja, századunk végén, mindenféle és -fajta forradalmak 
után, az írósághoz elég maga az élet, annak gyönyöre, minden mesterséges hozzá-
adás nélkiil. Ezért tartom én izgalmasan szépnek, őszintének, mélynek és korunkat, 
de nemzedékünket is kifejez ő  könyvnek az övét. Hogy helyt maradjak: nemhogy a 
hasis nem kell, mára bor is fölösleges, elég maga az élet, az érrés., Számtalan Út után, 
amit művészfejedelmek megtettek, rájöhettünk, hogy nekünk nem marad más hátra, 
mini visszatérni a kiindulóponthoz, azt dics ő íteni., arról írni, pesszimista lévén hadd 
tegyem hozzá,, amíg még lehet. „Edes és puha sír az emberi kebel", mondja a bor 
(Baudelaire), de már tudjuk, ennek áléléséhez és kifejezéséhez elegen vagyunk nem 
egyedül, de ketten. S persze, nem véletlen, hogy Baudelaire-t emlegetem, e kitér ő  
után hozzá jutunk vissza, csak mert olyan szépen és romantikusan tudott a n őrő l 
Szólni, mint ezen írás alanya, mondván, hogy a nő  a legtermészetesebb gyönyörök 
legmindenapibb forrása; s amiképpen a természetes világ behatol a szellemibe, annak 
táplálékául szolgál, ugyanúgy a n ő  az a lény, aki álmainkra a legnagyobb árnyékot 
vagy legnagyobb fényt veti. 

Mondhatni pesze azt is, hogy a könyv par excellence a szerelem r ől szól, s ez igaz 
is, de nemcsak ennyi, mert fontos az is, hogy mindenen keresztüljutva, mit megha-
ladva és mihez viszonyítva szól a szerelemr ő l, mint azt már taglaltam is. Most jutottam 
cl addig a pontig, hogy a könyv a szerelemr ő l szól, hozzáteszem egyrészt, de err ő l 
később, egyelő re csak ott tartok, hogy hogyan szól a szerelemr ől. Mindenféle és -fajta 
forradalmon túl az egyik legnehezebb tárgy a szerelem lehet, mert semmi sem elég 
őszinte, mély, lényegre törő, ezoterikus, szókimondó vagy romantikus. S a szerelem 
marad mégis a legörökebb témája az embernek, a sarkon pletykázó csitrinek, közép-
korú, elhanyagolt asszonyoknak, virágzó felszabadultaknak és a m űvészeknek is, 
mert ez maga az élet. Hogyan írni róla akkor? Talán úgy, ahogy Mallarmé mondta: 
sugalmazni a tárgyat, az maga az álom. Tcibb okból is sikeres lehet ez a hozzáállás: 
egyrészt aki sugalmaz, azt nem lehet rajtakapni, nem mondhatni rá semmi konkrétat, 
s a szerelemről szólva éppen ez a lényeges, a tapintatos nyerseség. A szégyenl ős 
romantika, a lélekben dúló vihar körülírása anélkül, hogy az egyszeri eset leírásának 
unalmas hibájába esnénk. A sugalmazás kiindulhat konkrétumból is, mint Verlaine 
egy lányhoz írt versében, s emelkedhet a sejtés a kimondhatatlanság izgató szintjére, 
„hol párnák közt s a leped ő  / krétás fehérjén / hajnalig / nézném a Bohóc nevet ő  / 
cseresznyepiros ajkait", lehet eldöntetlenül konkrét, mint Villon verse a párizsi asszo-
nyokról, akikről csak azt tudjuk meg, hogy mindenkinél jobban ölelnek, de hogy 
miért, az csak részleteiben vagy még úgysem tárul fel a többiekkel való összehason- 
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lítás során, és persze lehet csaksugalmazás, mint Szathmári könyvében, amely ezáltal 
lép ki egy szű kebb keretbő l, az egyszeri megélt szerelem keretéb ő l, s lesz általánossá, 
a megélhető  szerelem regényévé. 

Szépsége ennek a szerelemnek abban rejlik, hogy megfoghatatlan, mint maga 
az álom, gondolom, a regény lapjain. A szerelmes érintésekre, a lágy suttogásra, az 
egymáskeresésre és meglelésre csakúgy, mint az id őnkénti eltávolodásra több utalás 
van, mint konkrét leírás, így marad a két ember szerelme kontúrokban bennünk, 
olvasókban. Nem tudjuk, hol is kezd ődött, s hol tart a szerelem, mikor lesz, s vége 
lesz-e valaha, mert ez a szerelmi történet egy kiragadott része az élet folyamának, két 
ember életének, ami nem ott és akkor kezd ődött, amikor a szerelmük, de ami azáltal 
töltődött ki, s tart az élet vége felé, vég nélküli lehet őségek kiaknázásával. Tehát 
Szathmári könyvének a tárgya a szerelem, annak sugallata, vagyis akkor inkább a 
szerelem megélhet ősége. Fontos, mert alapvet ően emberi az erotika, .minta szerelem 
egyik összetevője, s mint ü könyv, a szerelem r ő l szóló könyvek egyik legnehezebben 
megírható része. Szathmári itt is a sugalmazást választotta, azzal, hogy többször 
teremt képzeletünkben erotikus helyzetet, mint ahányszor azt leírja. S ez maga az 
álom, hogy Mallarméhoz térjünk vissza, s valóban az, a legnagyobb lehet ő  egymásra 
találás, s az azt követ ő  végtelen elmagányosodás, ahogyan arról Weöres Sándor ír. 
Olvasatomban itt fejez ődik be a regény címének első  része, az Álmok. 

Az Életek elsősorban egy városról szól, porit err ő l a miénkről. Ezt a várost emeli 
fel az ember szintjére, látja el titkokkal, melyeket séták alkalmával lebbentünk fel 
vakutcák, kisközök, beszögellések és eldugott macskás házikók zugairól, hogy mind 
mélyebbre fútjuk magunkat belé, a városba. S hogyan másként írni meg egy annyira 
konkrét, mert megfoghatatlan valamit, mint egy város, ha nem egy benne fogant 
szerelem leírásával? A szerelmesek sétálnak, egymásba omlanak, elválnak, összefut-
nak, fagyoskodva gy ű lölködnek, s míg teszik mindezt, addig leperegnek egy könyv 
lapjai, s megismerjük az utcát, a parkot, a sarkot, a villamosmegállót, a tópartot, ahol 
tették mindezt. S még tovább, utcák kövét érint ő  lépésekkel, beomló házfalak szür-
kéjét benne halódó vénekkel írhatjuk le, így érthet ő, hogy emberi történetek követik 
egymást, az említett szerelmespár története mellett. Ekként megismerjüka várost. Az 
Eletek tehát egy álmokban megélt szerelem városának a könyve. 

Fontos sorrend: britezi mentek el ők, s nem ők mennek el innen. A különbség 
árnyalatnyi, de mélyíti a perspektívát. Hogyan? Mert nem elégehheza leírás, néhány 
történet. Szeretet kell, a város szeretete, s az életmód, ilz. „Úgy menni az utcán..." EZ 
teszi lehetővé, hogy azonosuljunk a könyvvel, amelyet önmagunkból kiindulva 
kezdtünk olvasni, belesétáljunk, fölfedezzük magunknak. 

Szathmári könyve úgy szól Szabadkárót, ahogyan Corot a fákról. Róla mondták, 
hogy amit festett, az nem annyira a természet, minta szerelem, amelyet az iránt érzett. 
Corot nevének említése természetesen nem véletlen. Én általa, festményei által 
szerettem meg a körülöttem jelenvaló természetet. Jó lett volna besétálni képeibe, 
megsimogatni a fák aranyosbarna törzsét, ami nyugalmat ad, vagy annak illúzióját 
kelti, de mindenképpen meghatároz. Az els ő  megpillantott Corot-kép óta keresem, 
kutatom a fák melegségét, nyugalmát, fenségét. Itthon, Szabadkán is. Ahol pedig több 
a kóró, minta fa. A kóró meg nem n ő tt fa, ahogyan Szabadka egy meg nem n ő tt város. 
Amit megfestett önnön nagyságában Corot, azt írta meg önnön esend ő  kicsiségében, 
de felfelé törekvésében Szathmári. Mindkett őben benne van a tárgy iránti szeretet. S 
ugye abban is egyetértü nk, hogy sugalmazni Corot is utolérhetetlenül tudott? Kecses 
fái álljanak bárhol, úgy magasodnak az emberi figurák fölé, mint a nagybet űs titkok 
igazi tudói: egyik ilyen titok az,,hogy meghódíthatod-e a világot, ha nem ismered a 
kisutcák ablakai mögött rejlőket, ha nem ismered az apró macskás házikók titkait? 

Szinte végigvonul ezen a pár oldalon a szó, a történet. Sokat ismétlem, de csak 
most jutottam odáig, hogy elgondolkodjam afölött, vajon helytálló-e Szathmári köny-
ve esetében használni e szót. Mert a történet, a maga klasszikus fordulataival, ki-
térő ivel vagy egyenes előrehaladásával, izgalmával és váratlan kanyarulataival, már- 
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már pletykáival, nagyon lényeges az olvasó számára. Ezért jó például Lengyel Pétert, 
Füst Milánt vagy Kosztolányit olvasni, s nem ezért jó Szathmárit olvasni. Tehát nincs 
egy jó sztorija a könyvnek, azonban jól van megszerkesztve, feszültség-kialakító 
szerepet a hátráltató elbeszélésmódnak ad, a történetbe ékeli a történetet, s így végig, 
míg a központi esemény, a szerelem halad el ő re a maga útján, azonban túlontúl 
metaforikus ahhoz, hogy sztori legyen. S bár nem alkot sztorit, ennek ellenkez őjével 
sem próbálkozik, vagyis egy csodás szintet sem vonultat végig, így el őfordulhat, 
hogy némiképp az üresség benyomását keltik az egymás után folyó sorok, amelyek 
azonban belső  törvények alapján mégiscsak strukrúrüt alkotnak, s bizonyos felbuk-
kanó motívumok révén lehetőséget adnak egy megtörténhel ő  eseménysor elképze-
léséhez: Ami zavarólag hathat, az, hogy Szathmári meg sem próbál egy fordulatos, 
ízes, izgalmas történet mögé bújni, megelégszik a szavak és mondatok szintjén 
létrehozott réteggel. 

Mitő l áll mégis össze egységessé az egész, s szerintem izgalmassá is a könyv? Az 
idő  rendezőelve által. Finoman becsempészett id őmeghatározások adják tudtunkra, 
hogy az egyforma lágysággal perg ő  mondatok ellenére az id ő  és a szerelem halad 
előre, s ez lehetőséget ad bizonyos kitérő  beiktatására, ami hátráltatja a fő  vonulat, 
vagyis a szerelem továbbfolyását, s egyfajta feszültséget eredményez. Például: „újév 
utána térdem belső  felén húzódó vágásra lettél figyelmes..." (40.) Ha arra gondolunk, 
hogy a könyv elején ősz lehet, akkor itt már elmúlt két—három hónap, ami azt 
eredményezte, hogy a n ő  felfedezte a térd belső  felét — következik a sugalmazás — , 

valószín ű , hogy ehhez, mivel tél van és hideg újév táján, közelebb kellett kerülni 
egymáshoz. De mi következik most? — morfondíroz az olvasó, ám nem tudja meg 
rögtön, mert következik egy beékelt történet, abban egy másik, míg elérkezik a tavasz: 
„lassan kihagy a tél emlékezete". 

S ez alatt a tíz oldal alatt öt-hat id ő t és történetecskét tudunk meg kutyáról, 
rádióról, egy fiúról, egy betegrő l, a beteg életről, csak úgy, míg a térd sebének 
története kiderül. Körkörös id ők, egymást követő  történetek húzódnak meg a mon-
datok szintjén létrehozott rétegek mögött. Ez mindenképpen jártas és míves íróra 
utal, rendszeres és kidolgozott technikára, még ha ez apróságokban mutatkozik is 
meg,'még ha az egymásba fonódás nem is elég ahhoz, hogy klasszikus értelemben 
vett regényt üdvözöljünk ebben a könyvben, de nem is ez a fontos. Ennél minden-
képpen lényegesebb, hogy gyönyör ű szép szöveget kap a kezébe az olvasó. Mi teszi 
széppé az irodalmat, ha nem az indulattal megírt szöveg, a látomással teli sorok, az 
átélt hitelessége, a (átható életmód? 

„Ar.sákban ezer dió lapul", „virágokat láttam az éjjel álmomban, fehér éjszakát, 
csöppnyi gyerekeket, kibelezett hangszereket, eldobott megroggyant rugókat, hárs-
fákat, kibomlott hajakat, szürke vizeket, guruló szepl őkel..." Nekem az ilyen monda-
tok égbeszálló léggömbök. 

LOVAS ILDIKÓ 
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EGY KISIKLÁS TÖRTÉNETE 

GAJDOS TIBOR: Végjáték vodkával 
Életjel Könyvek 52., Szabadka, 1992. 

Gajdos Tibor tizennyolc évvel ezel ő tt je-
lentkezett utoljára regénnyel. Az Emlék-
várban, ebben a lírával átsz ő tt fejlődés-
regényben saját gyermek- és ifjú korát 
igyekezett megjeleníteni. E sorok írója 
akkor rámutatott a m ű  erényeire és fo-
gyatékosságaira egyaránt, kiemelve az 
elképzelés és a megvalósítás közötti tá-
volságot, a belső  formák sokszín űségét, 
a kötet olvasmányosságát é5 kötöttségét 
a polgári, nagyepika hagyományaihoz. 

A meglepetés erejével fiat Gajdos 
Tibor új könyve, mert — ahelyett, hogy 
önéletrajzát folytatta volna — „Újszer ű " 
regényt tett az asztalunkra. Esetében a 
„megújhodási" szándék feltétlenül di-
cséretre méltó. Emellett e munkájában 
jelen van az Emlékvárban tapasztalható 
fegyelmezett és tudatos írói hozzáállás is. 
Nem kétséges: minden sorából kiérz ő-
dik, hogy a szerz ő  komoly és mély ér-
telmű  művet akart alkotni; olyat, amely-
ben nyoma sincs a humornak vagy de-
rűnek. Bonyolult és súlyos emberi 
kapcsolatokat elemez. Ez az alkotói hoz-
záállás viszont talán az egyedüli., ami az 
Emlékvárral közös, mert szinte minden 
egyéb tekintetben egy „új" Gajdos Tibor 
bontakozik ki elő ttünk. 

Mindenekelő tt a tartalomra uta-
lunk. A Uć  /áték vodkával cselekménye a 
közelmúltban, a tájainkon most történ ő  
események előestéjén játszódik le. Szer-
zőnk tehát merész kézzel nyúl friss lé-
májáhoZ,, vállalva annak veszélyét, hogy 
nem látja minden összetev őjét. A tuda-
tos szerkesztés bizonyítéka a regény fel-
építése. Négy hőse van a könyvnek: az 
apa, a fia, egy lány és egy férjes asszony. 
Sorsuk egymásba fonódik, egymást be-
folyásolják. A nyitó- és zárófejezet „t ű -
nődések" formájában bemutatja, hon-
nan indult el a négy hős, illetve hova 
jutott. A két fejezet között monológok 
találhatók, amelyekben gondolataikat és 
érzéseiket ismerhetjük meg. Ez a szigo-
rúan szerkesztett felépítés szinte éllenté-
ben áll a tartalom érzelmi izzásával. Alap-
jában véve nincs sok cselekmény a  

könyvben, de annál gazdagabb a h ősök 
lelkivilágának bemutatása, mert lelkeik-
ben valóságos érzelmi földindulás ta-
pasztalható. 

A cselekmény igazi mozgatója idő -
sebb Gyu kin életútjának alakulása, aki-
nek érzelmi kisiklása nagy hatással van 
fiára, annak szeret őjére és Gyukin egy 
volt tanítványára, az id őközben férjhez 
ment Oliverára. A minden szempontból 
kiegyensúlyozott jellem ű  és nyugdíja-
zás elő tt álló tanár szerelmes lesz vo't 
tanítványába, de amikor az elutasítja, el-
hagyja feleségét és bosszúból összeáll fia 
szeretőjével, Violettával. Együttlétük 
azonban rövid ideig tart, mert egy szív-
roham a férfit visszatéríti régi pályájára, 
s a regény tulajdonképpen ott folytató-
dik, ahol elkezdődött. tt. Csupán a hősök és 
az olvasók mentek át egy érzelmi tisztí-
tót űzön. 

Első  pillantásra banális szerelmi re-
gény benyomását keltheti a Végjáték vod-
kával, de nincs szükség mélyebb elem-
zésre ahhoz, hogy megállapítsuk: a lé-
lektani regény egy korántsem eredeti 
változatával állunk szemben. Hangsú-
lyoznunk kell továbbá, hogy jó néhány 
helyen. társadalmi vonatkozású utalások 
is vannak, tehát nem játszódik le minden 
a lélek szintjén. A szerkesztés áttetsz ősé-
gének és a hősök egyértelm ű  kinyilatko-
zásainak ismeretében marad a lényeges 
kérdés: hogyan sikerült Gajdos Tibornak 
a magaválasztotta forma keretein belül 
megvalósítania, m űvészi • alkotássá for-
málnia ötletét? 

Előre kell bocsátani, hogy a szándék 
és a kész m ű  korántsem fedi egymást; 
talán azt mondhatnók, hogy a közölni-
valót, a téma bonyolultsága és súlyossá-
ga miatt, a szerzőnek nem. sikerült egyér-
telműen magas szinten artiku látnia. 
Akárcsak korábbi regényében, itt is a ha-
gyományos nagyepika stendhali válto-
zatát alkalmazza: h őseiről mindent tud 
és minden elmond. Az, hogy egy-egy 
fejezet egy-egy belső  monológja látszat-
empátia, hiszen ezekben a hősök nem 
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egyes szám első  személyben szólalnak 
meg, nagyon is nyilvánvaló. Ső t: az azo-
nosulás hiányára utal az a körülmény is, 
hogy mindegyik hősérő l ugyanazzal a 
nyelvezettel szól. Így aztán maga az író 

 elő térbe, nem pediga h őse. Egyéb-
ként is Gajdos Tibor nyelvezete sokszor 
inkább az elmélked ő  prózára emlékeztet, 
egyes helyeken pedig szürke és egy ha n- 
gú. De nemcsak az értekez ő  hangvétel 
zavar; mert „szenvedélyes" szépirodalmi 
m ű  rő l van szó, hanem a tárgyi valóság 
majdnem teljes hiánya. Nemcsak hősei-
nek teljesebb és kifinomultabb leírásá-
val, hanem az őket körülvevő  tárgyak 
megjelenítésével is adós marxid a szerző . 
Még nagyobb fogyatékossága talán a 
m ű nek az, hogy hősei, s ezt - sajnos - 
igen hamar felfedezzük, tulajdonkép-
pen nem egyedek, hanem típusok. Kész, 
kiforrt embertípusok, akik - az id ősebb 
Gyukin kivételével - a cselekmény ala-
kulása folyamán alig változnakés mono-
lógjaikban, gyakran ugyanazokkal a ara-
vakkal, ismét lik ünmagukat, illetve néze-
teiket. Így lett az ifjabb Gyukin a 
függetlenségre törekv ő  (ál)m ű vész, Vio-
letta a független, felel ő tlen és identitását 
kereső  fiatal lány, Olivera pedig a józan,  

a férjéhez hű  kispolgári asszony típusá-
nak megtestesít ője. Ezzel szemben az 
idősebb Gyu kin élő, egyedi hős, aki vál-
tozásokon, megrázkódtatásokon esik át, 
küzd önmagával: (eltámadó érzelmeivel, 
környezetével, megcsontosodott életfor-
májával, váratlanul fellobbanó és er ő tel-
jes szexualitásával. Az ő  sorsának alaku-
lását Gajdos Tibor mondhatni izgalma-
san vetíti ki elénk. Alakja, mozgása és 
szenvedése sokszor képes elnyomni 
bennünk azt az érzést, hogy e regény 
túlszerkesztett, némileg papírtörténet, 
hogy a szerző  nem tudta elgondolását 
hiánytalanul megvalósítani. 

A Végjáték vodkával nem tartozik a 
jelenkori vajdasági magyar próza csúcs-
teljesítményei közé. Viszont tagadhatat-
lan, hogy az író izgalmas témát választott 
és azt nagy körültekintéssel ćs fegyelme-
zettséggel (hiszen a könyvben szinte 
egyetlenegy felesleges, funkciómentes 
kitérő  sincs!) dolgozta fel. Belső  formája 
ugyan mentes minden újszer ű ségtől, de 
így is olvasmányos, elgondolkodtató és 
egyes szakaszaiban hiteles. Ezért színe-
sebbé és gazdagabbá teszi modern pró-
zá nka t. 

VARGA ISTVÁN 

NÉPI ÉRTÉKEINK NYOMÁBAN 

BESZÉDES VALÉRIA: A ház. A lakóház szókincse 
Életjel Könyvek 50. Szabadka, 1991. 

Régen váltott ki belő lem olyan kellemes 
érzést egy m űvelődési esemény, mint 
amikor arról értesültem, hogy megjelent 
Beszédes Valéria. könyve. Nem a szemé-
lyes élmény lelkesített, inkább az, hogy 
gyűjtőmunkája, évek szorgos kutatása a 
könyv megjelentetésével közkinccsé 
vált. Ho7záférhete lett mindenki számá-
ra, akit érdekelnek népi hagyománya-
ink, múltunk - érlékeink. 

A könyvcím maga nem önreklámo-
zó. Valahogy úgy van az ember az ilyen 
címekkel: „Szótár?" Lehet, hogy megve-
szem, lehet, hogy nem. Egy alkalmi lá- 

topatómat idézem, aki végigfuttatta te-
kintetét szobámban a lexikográfiai kiad- 
ványokon, majd így szólt: „Ne mondja, 
hogy maga ezt mind elolvasta!" 

Pedig Beszédes Valéria könyve is 
szótár. Azaz szótár is, de több annál. An-
nak rendje és módja szerint feldolgozza 
a választott tárgykör fogalmi rendszerét, 
és az értelmez ő  szótárak szabályai szerint 
a lexéma leírását is megadja. S ő t, ha álta-
lános fogalomról van szó, a német meg-
felelet is: Még így is értékes adalék lenne 
néprajzunkhoz, nyelvjárástudomá-
nyunkhoz. Ám a szerző  nem elégedett 
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meg pusztán a szótári feldolgozással. 
Minden tárgy, cselekvés, eljárás teljes le-
írását is megkapjuk. A verbális bemuta-
tás mellett m ű szaki rajzok, fényképek te-
szik teljessé a kiad ványnak azt a törekvé-
sét, hogy az olvasó pontos fogalmat 
kapjon a bemula tot t dologról. 

Nyelvjárási vonatkozásait fokozza 
azzal, hogy adatközl ő inek a szövegét a 
hiteles ortográfiával közli. Jelöli azokat a 
fonémákat is, amiket a köznyelv már 
nem használ. Sokszor így terjedelmes 
szövegeket kapunk. A jelenség mögött 
az a törekvés áll, hogy a népi építkezés-
hez fű ződő  népi hiedelmeket is megörö-
kítse, a népszokásokat is rögzítse; példá-
ul bárány, gémeskút stb. 

Ezzel az eljárással sokkal többet kap 
az olvasó, mint puszta tárgyi néprajzi 
leírást. Bizonyos értelemben a kutatási 
körzet tárgykörre vonatkozású nyelvjá-
rási jellegzetességeit, a szellemi néprajz-
ból a népszokások, a hiedelmek, a nép-
költészet elemeit ismerhetjük meg. 

A szótári egységek közül sokat le-
hetne külön elemezni, meri szinte önálló 
tanulmányokká váltak. Közülük néhá-
nyat emelnék ki, mert vagy id őszerű sít-
betűk, vagy pedig anyagi kultúránk ősi. 
emlékeit írják le. Ilyeneka következ ők: 

fundamentum: 
Technológiai pontossággal rögzíti a 

régi építkezéseknél a ház alapozását, a 
vert falú épület emelését, zthogy a rrttwrfzts 
csoport a hagyományos eljárásokkal el-
készíti a falakat. Szemtanúja voltam 
ezeknek a m űveleteknek. 1991 nyarán 
azonban az új autópálya építésekor vé-
letlenül régészeti lel őhelyre bukkantaka 
Palicsi- és Ludasi-tó közötti területen, a 
Kővágónál. Az ott el őkerült templom-
alapzatról hírhedett régészünk, Paroški 
megállapította, hogy minden bizonnyal 
szláv, bizánci stílusú maradvány. Csak-
hogy mintegy nyolc kilométerre ett ő l a 
helytő l van egy másik tereptárgy, a K ő la-
pos. Nevét arról kapta, hogy a hm  /m/m/- 

 Horgoson, Királyhalmán a vissza-
döngölt homokra innen fejtették a szi-
lárd rttcszesmfrrgrft, amelyre aztán a 
falakat fölverték. Ha a múlt században 
épült tanyákat bontanak a környéken, 
ennek nyomát még mindig megtaláljuk. 
Éppúgy, mint a Kő lapos környékén fel- 

tárt templomalapzatban, amely vitatha-
tatlanul az Árpád-háziak korában épült. 
Ha most Paroški fejével gondolkodnék, 
azt kellene mondanom, hogy milyen 
szláv etnikum lehetett az, amelyik ma-
gyar topOnÍ9niákat adott a k ő fej tő  terület-
nek? 

gRlrortrts kemence (verem): 
Meglepődtem, hogy az adatközl ők 

ismerik, ső t pontos készítési módját is 
megadták. Ugyanis mióta a magyarság a. 
Kazár Birodalomban megismerte a gabo-
natermesztést, a fátlan vagy ligetes 
sztyeppen így tárolta. gabonatartalékait. 
A vermek belsejét kiégette, hogy a ter-
mést megóvja a rágcsálóktól! A szerz ő  
tehát egy olyan jelenségre bukkant, 
amely honfoglalás el ő tti szokásainkra 
vezethető  vissza, és amely századunkig 
létezett. 

ház: 
Ez a szó és fogalom a finnugor 

együttélésig visszavezethet ő . Eredetileg 
egy helyiségbő l álló épületet jelentett. 
Nyomai ma is fellelhetők abban a jelen-
ségben, hogy a tisztaszoba a „nagyház", 
a lakószoba a „kisház". Köztük a szabad-
kéményes, szláv eredetű  konyha volt, a 
szel/eslrfiz. Meglepett, hogy a kutatási te-
rületen a gangból leválasztott kis helyi-
ségnek nem ismerik a pücc`ire megnevezé-
sét. 

tfiztRl 
Nagy örömmel szemléltem a t ű zfa-

lakról készült fényképeket. Azok ugyan-
is érzékeltetik, hogy a deszkából készült 
t űzfalakon az építőanyagból sugárzó 
Napot formáltak. A Drávaszögben, 
Gomboson, Doroszlón a tapasztott t ű z-
[alakon is ott volt a malterból kialakított 
Nap képe, vagy a háromszöggel ábrázolt 
Szentléleké. Osztom a szerz ő  sajnálkozá-
sát, hogy egyetlen adatklözl ő  sem emlé-
kezett már, milyen jelentés f ű ződött 
ezekhez az ábrázolásokhoz. Bizonyos 
azonban, hogy a természetfeletti er ők 
védelmét hivatottak a hajléknak biztosí-
tani. 

Végezetül elárulom, miért éreztem 
Beszédes Valéria munkájának olvasása-
kor felajzott intellektuális izgalmat. 
Gombosi születés ű  vagyok. Szülőfalu- 
mat Árpád, fejedelem fia, Zolta herceg 

Úrréve rréve néven. Lakói a kaliz- 
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Kálózi nemzetséghez tartoztak, ék vol-
tak a révészek Erd őd és a mai Gombos 
között. Negyven éve Királyhalmán élek. 
Tanítóként bejártam a [anyákat, megis-
mertem Tömörkény és Mára homoki em-
bereinek életét. Így tudom, hogy a népi 
életben, a népi építkezésben mindennek 
funkciója, oka van. Annak is, hogy mi-
lyen építőanyagot használtak, annak is, 
hogy hogyan építkeztek. Az orromban 
van e szobák szaga is, mert a mázoláshoz 
használt agyaghoz tehéntrágyát hasz-
náltak, hogy ne törjön fel olyan gyorsan. 

A szerzővel együtt sajnálkozom, 
amikor felsorolja, hogy nem foglalkozhat 
a szél ina lom, szárazmalom, patakmalom, 
hajómalom, mészéget ő , olaj malom, ken-
dertérő  szókincsével. Nem talált adat- 

közlő t! Megértem és b ű nbánatot érzek. 
Ugyanis saját apám volt az utolsó gom-
bosi vízimolnár, aki 1988-ban halt meg. 
Többször felmerült bennem, hogy Ie-
ülüink, és az utolsó eszkábáig összeírjuk 
a malom minden alkatrészét. De minek? 
Hiszen úgy voltunk vele, számunkra 
közismert. 

Viszont Beszédes Valéria munkája 
arra inthet bennünket, hogy sürgősen 
össze kell gy ű jteni a népi lakberendezési 
tárgyak, népi ruházkodás szókincsét is. 
Talán éppen így, ahogy ő  elvégezte saját 
tárgykörében. Mert. eltűnnek az adat 
közlék, ahogy elt ű nnek ezek a tárgyak 
is. Gyermekkoromban a népek - nem nép-
viseletben jártak: az volt a viselet. Ma 
Gyöngyösbokréta-kuriózum! 

HORVÁTH MÁTYÁS 
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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 
1991 szeptemberében volt húsz éve, hogy elhagyta a nyomdát az 

Üzenet első  száma. A körülmények azonban, amelyekr ől e számunk 
bevezető  írásában bővebben tájékozódhat az olvasó, nem tették le-
hetővé, hogy a viszonyaink között jelentős évfordulót méltóképpen 
megünnepelhessük. Megjelent ugyan két füzetben jubileumi szá-
munk, de mifelénk nem volt komolyabb visszhangja, mint ahogyan a 
szerkesztőség sem tartotta ill őnek, hogy irodalmi est keretében meg-
emlékezzék két évtized tevékénységér ől, ha a kiadó vezető i önhatal-
múlag felfüggesztették munkáját. 

Több mint egy évig tartó agónia után az újjáalakult szerkeszt őség 
most ismét ott folytatja a lapcsinálást, ahol annak idején kénytelen 
volt abbahagyni. Akkor is nehéz helyzetben volt, most azonban még 
nehezebb a helyzete, mert egy folyóirat életben tartásához sok pénz 
szükséges, márpedig általános nyomorunkban éppen ebb ő l van a 
legkevesebb. Emiatt az irodalombarátok erkölcsi bátorítása mellett 
anyagi támogatására is szükségünk van. 

Ezért régi el ő fizető inket arra kérjük, hogy miel őbb újítsák meg 
elő fizetésüket, azokat pedig, akik eddig példányonként vásárolták 
lapunkat, fizessenek el ő  rá, mert így egyrészt folyamatosan hozzájut-
hatnak, másrészt pedig nem vonatkoznak rájuk az év közben történ ő  
áremelések, amelyek inflációs világunkban — sajnos — minden bi-
zonnyal elkerülhetetlenek lesznek. 

Lapunkra vagy közvetlenül a Suboti čke novine kiadóhivatalá-
ban (Szabadka, M. Gorkij u. 8/I.) lehet el őfizetni, vagy pedig a követ-
kező  zsirószámlára: Književna zajednica — Íróközösség, Subotica, 
66600-678-8077 — Üzenet. 

Elő fizetési díj belföldön egy évre 80 000, fél évre 40 000, egyes 
szám ára 10000, kett ős szám ára pedig 15 000 dinár. Diákok és egyetemi 
hallgatók csoportos el ő fizetése egy évre 40 000 dinár. 

Folyóiratunk, akárcsak eddig, a jöv őben is figyelemmel szándé-
kozik kísérni mindazokat a hazai és külföldi eseményeket, amelyek 
érdekl ődésünkre tarthatnak számot. Az Üzenet a vajdasági magyar 
írók, mű fordítók, irodalom- és művészetbarátok, .a humán értelmisé-
giek lapja, ennélfogva szépirodalmi és tudományos m űvek mellett 
irodalmi, film-, zene- és képz őművészeti kritikákat is közöl, és nagy 
súlyt fektet az értékek népszer űsítésére. Ezt szolgálják azok a rovata-
ink, amelyekben szellemi múltunk és jelenünk egy-egy kiemelked ő  
egyéniségének a munkásságával foglalkozunk. 

Továbbra is legfőbb célunk, hogy az alkotók és az olvasók között 
eleven kapcsolat jöjjön létre. Nemcsak arra törekszünk, hogy közzé-
tegyük szerző ink munkáit, hanem arra is, hogy folyóiratunk közös 
dolgaink lelkiismeretes taglalásának a fóruma legyen. 

. 	Ennek a feladatnak a megvalósításához kérjük szíves figyelmét 
és megértő  segítségét, hogy negyedszázados évfordulónk m űvelődé-
si életünk figyelemre méltó ünnepe lehessen. 



Galériánk 

JÁSZ DEZSŐ  író, gyógyszerész 

Jász Dezső  (Brenner Dezs ő) Csáth Géza (Brenner József) öccse volt. Akárcsak 
bátyja, ő  is írói néven közölte tárcáit, novelláit, karcolatait, zenekritikáit a helyi 
és a fővárosi lapokban, mindenekelő tt a Braun Henrik szerkesztette Bácskai 
Hírlapban, a vidék egyik legszínvonalasabb napilapjában, de a Nyugatnak is 
megbecsült munkatársa volt. Csakhamar azonban elhallgatott, minden bi-
zonnyal azért, mert unokatestvérének, Kosztolányi Dezs őnek és bátyjának a 
nagysága kishitűvé tette és elriasztotta az írástól. Egyébként gyógyszerész-
ként bácskai patikákban dolgozott. Az ő  alakját örökítette meg Kosztolányi „A 
patikának üvegablakában búsul, búsul egy gyógyszerészsegéd" kezdet ű , 
felejthetetlen szépség ű  versében. Szülővárosa, Szabadka, ahol 1890. február 
10-én született, s ahol évtizedeken át a kulturális élet egyik ismert alakja volt, 
még adósa munkáinak összegy űjtésével és kötetben való megjelentetésével. 
A második világháború végén Magyarországra költözött. Budapesten hunyt 
el 1968. június 7-én.  —  Portréját barátja, Oláh Sándor fest őművész készítette el 
1916. december 30-án. 


