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SZATHMÁRI ISTVÁN 

A KÉNYSZER 

Á férfi szíve hevesen dobogott a határon, ahol megállt a vonat, csak aprókat 
rángatózott még egy ideig, vigasztalan ősz volt, barna égbolt, kopasz, csu-
pasz fák, fekete föld és semmi. Mindig félt az egyenruhától, ösztönösen 
menekült el őlük, kisfiú korában sírva fakadt, amikor hozzáért egy katona, 
ne félj, mondta az anyja, muszáj félnem, felelte. Most itt az útlevél a zsebé-
ben, az áhított, Istenem, mióta is vártam, mi mindent is kellett tenni érte, és 
elhúzta a száját, ismert volt, ott, ahonnan most mint valami üldözött elme-
nekült. Rámosolyogtak, utánafordultak az emberek, jól keresett, lemeze is 
volt, a nők ragadtak hozzá, néha többel is volt egyszerre, pénz, hírnév, finom 
italok, helyek, sétahajókázás a sáros folyón, az újságokban megjelent mo-
solygó, villogó fogú képe, és mégis mennie kellett, úgy, ahogy gyerekkorá-
ban félnie, mert mégse vagyok ennyire felületes, nem, nem szabad. De 
útlevelet nem adtak neki. Valami gyanús volt vele kapcsolatban. Sohase 
mondták meg, hogy mi. Sok mindenre gondolt. Az üzlet talán, az, ahogyan 
a drága italokat szerzi, vagy a n ők pénzelése, kurvákkal is lefeküdt, külön 
élvezte, ahogyan udvarol nekik, babusgatja őket, azok meg is lepődtek ezen, 
habár a vendég kívánsága szent, és hagyták és még kényeskedtek is hozzá, 
vagy a fiúügyei, az asztal lapjába vésett címek és telefonszámok, nem tudta 
eldönteni, mi lehet, politikával nem foglalkozott, de útlevél nem volt és kész. 
És akkor jött az ötlet. Lány kell hozzá. Idegen. Es megvolt. És most itt van. 
Valahogy elhalkult körülötte minden. Az utašok maguk elé néztek, vagy 
lerántották az ablakot, mintha ismer ősök után kutatnának, de szó nem volt, 
kitapintota az ing ujjába varrt pénzt, valutát, ha látnának, azok, akik ott ültek 
minden este 'a csillárokkal kivilágított el őkelő, disztingvált teremben, a 
pókhálóeres márványasztaloknál, elegáns ruhákban, öltönyökben, ha lát-
nák, ahogy izzadok, remegek, én, az ünnepelt, közkedvelt énekes, a sima 
modorú, ahogy ezt visszahallotta, az a magabiztos; haverjaival hajnalban 
kezdte az életet, a városban, fehér arcú zongoristák klubjaiba jártak, vagy 
olyan helyekre, ahol a Lányok táncoltak a pódiumon, zsongl őrök mutogatták 
tudományukat, a hatalmas, kékes füstben pezsg ő t ittak vagy unikumot, friss 
volt, pedig háta mögött munka, már derengett, de ez az igazi, ezt szerette, 
kinézni az ablakon, ha máshol nem, hát a mosdóban, pitymallik, mondogat-
ta, hisz valamikor vidéken is élt, régen, de idebenn bársony minden, úgy 
bizony. A keze sohase remegett, még akkor se, ha az orra el ő tt terpeszkedtek 
a táncosok, edzett, edzett vagyok, jó volt ezt tudni, megnyugtató, és átka-
rolta a haverokat, vagy átült egy másik asztalhoz, ahol lángoló hajú n ők 
ültek és ismerték ő t, újabb pezsgő  vagy unikum, rekedt, szaggatott nevetés. 
Kora reggel hangosan vonultak végig az utcákon, vagy kimentek a folyó-
partra, szíve tele volt örömmel, ez, ez mind az enyém, és olyan mozdulatot 
tett, mintha át szeretné ölelni az egész várost, a folyót, a nyiladozó napot, 
mégis mennie kellett, erre ébredt minden nap, visszatér ő  álma volt, zavarták, 
kutyák lihegtek utána, még csak ezt az árkot kell átugrania, és akkor meg-
menekült, mindig ugrás közben ébredt, sohase tudta meg, vajon sikerült-e, 
de amikor már tisztában volt azzal, hogy hol van, azt is tudta, nem maradhat 
itt sokáig. 
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A lánnyal jobban alakultak a dolgok, mint tervezte. Habár a vége felé 
már kényelmetlen volt egy kicsit. Még majd őszinte leszek, gondolta, pont 
ez hiányzik. Igyekezett nem gondolni rá, habár a leglehetetlenebb id őpon-
tokban és helyeken jutott eszébe, hess, hess, de nem mindig sikerült. Elejé-
ben nagyon zavarta a lány sutasága. Hogy akar is mondani valamit meg nem 
is. Hisz világos, magyarázta ő, ez csak látszatházasság, az, hogy együtt 
lakunk, csak ezt húzza alá, valahol a lelke mélyén, valahol egészen messze, 
derengett neki, hogy még képes komolyan venni, még azt. hiszi, ez egy jópofa 
játék, az ilyen lányok mindenre képesek, nem, nem hülyéskedünk, a végén 
mégiscsak összefeküdtek, megszántam, bizonygatta magának, mégsem va-
gyok született kőszívű , habár, habár..., hát mégiscsak jólesett az a zavar az 
ágyban, az, hogy annyira akarja azt, hogy természetes maradjon, nyugodt, 
de remegett, ő  látta, az arca egészen elszürkült, de igyekezett nagyon, ez új 
volt, különös, először nevetett rajta, ámbár tüzelte, igaz, jobb, ha nem 
gondolkodom, elemezgetem, úgy ment oda hozzá, mintha fejest ugrott 
volna a csillanó vízbe, a többiek el ő tt megpróbálta titkolni, ha róla volt szó, 
csak legyintett, ha ugratták, ő  nevetett a leghangosabban, de már várta, hogy 
menjenek. Id ővel kopott a varázs, beleunt ebbe is, de lemondani róla teljesen 
mégsem tudott. 

Az ügyvéd biztatta. Még egy kicsit. Hamarosan. Néha vérz ő  fogakkal 
ment a csillárok alá. Hát mi nem jó? Hát mi nem jó? A sav, mint a macska, 
kaparta a gyomrát. Nagy, színes könyveket lapozgatott. Erre megyek, arra 
megyek. A tengerek fölött repül ő  sirályokat mindig megbámulta. Még soha-
sem láttam tengert, pálmát, fehér sziklát él őben. Pedig énekelt ezekrő l. Tán 
ezért vérzett a szája az utóbbi id őben. Elképzelhető . 

Szülei gyerekkorában szorosan fogták. Finom ruhákba öltöztették. 
Tweed kabát, spriccelt nadrág, haja gondosan elválasztva, mindennap tiszta, 
fehér ing, a gallér alatt egy pontnyi propeller, muszáj, mi tartozunk ezzel, 
kinek, kérdezte sokszor, mert szerette hallani a feleletet, a választ, a szárma-
zásunknak, édesem, búgta a jó szagú anyja, ez a szép, telt asszony, habár az 
idő  szakadékai elnyelték a vagyont, a tartás az marad, a tartás az marad. 
Kockás térdharisnyákban járt még akkor is, mikor a többiek mezítláb rúgták 
a labdát, néha különös papírba csomagolt küldemények érkeztek, forcsa 
illatú dolgokat vett ki bel őlük, fényképek is voltak, ő  a nagybátyád, mondo-
gatták neki, egy kopasz, csupafogú, alacsony férfinevetett rá, a háta mögött 
a nagy víz, tényleg kék, teljesen, a part puszta, vörös föld, ember, csónak alig. 
Ha datolyát kaptak, naponta csak egy szemet lehetett megenni bel őle, ott 
állt a faháncs dobozka a nappali nagyasztalján, olyan finom érintése volt, és 
rajta a színes kép, azok a furcs bet űk, csak egyet, figyelmeztette' az anyja, 
habár tudta a kisfiú, hanem tartaná vissza magát, ő  enné meg egyszerre az 
egészet, amilyen falánk asszony. És mit csinált ott, kérdezgette. Uzleteket 
köt, volt a válasz. De mégis! Nem beszéltek róla, épp ezért izgatta a fantázi-
áját. Egy könyvben azt olvasta valakir ől, hogy kupler. Nem értette. Utána-
nézett. Szeretett böngészni a nagy szótárakban. Ott voltak ezek a súlyos, 
barnafoltos könyvek a polcon, amely alatt apa üldögélt szivarozva, termé-
szetesen csak akkor, ha itthon volt, mert keveset tartózkodott a házban, 
házon kívül van, mondta be az anyja a telefonba, még akkor is, ha ott volt 
mellette, így szoktam meg, nekem már ez a természetes, elég sokat veszeked-
tek, az anyja néha barátokat fogadott, finom, jól nevelt úriemberek, ennyi 
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elég volt, ebben a házban igen, tehát lapozgatta e selymes papírú, sok ábrával 
teli könyveket, és rábukkant arra, amit keresett, fiatal volt még ahhoz, hogy 
szívből csodálkozzon, ez is van, kész, de azért olyan különös volt. Azt hitte, 
örömet szerez az anyjának, ha elébe áll, tudom, hogy milyen üzletember, 
rájöttem, felfedeztem, itt van: kupler. Az anya megdöbbent, elsápadt, majd 
pofon ütötte a fiút. Még elpóriasodsz, mondta sziszegve, az én fiam. 

Amikor az énekesi pályát választotta, már nem voltak jóban. Az apa 
meghalt. Olyan kívülálló voltam a temetésen, gondolt rá vissza néha. Mintha 
valami távoli, ágrólszakadt rokon lennék. Én, a fia. Az apjának a szívével volt 
baj. Nehezen lélegzett, fuldoklott, rohamok ostromolták, a súly, a teher, 
mondogatta, az élet, csak kés őbb tudta meg, kártyázni szeretett, nagy pén-
zekben játszottak, hogy honnan vette, sohase értette, arany üzletekbe is 
belekeveredett, egy id őben mindenáron a nagybácsihoz akartak kimenni, 
ott minden jó, minden, de mégsem jött össze a dolog, meg mintha a rokon 
se akarta volna, valahogy hidegen kezelte az ötletet, itthon maradtak, adós-
ságokat csinálsz, hallgatta ki néha őket, hogy veszekednek, mit akarsz, 
ordította tovább az anyja, az apa utána fuldoklott, hörgött, köhögött, kimept 
a kertbe, majd széttépte az inge gallérját. És akkor csend lett. Úri tásaságokba 
kényszerítették. Szepl ős, vörös lányok után kellett koslatni. Kuglófot kellett 
ennie, és mikor már fölcseperedett, tudatosan került minden hasonlót, habár 
a manírok ráragadtak, neni lehetett kilúgozni őket, és néha még tetszettek 
is neki, sőt jól is jöttek, a mozgás, a lépés, ahogyan odamegy a zenészekhez, 
a mosoly, igen, még fizetnek is érte. A középiskolát esti tagozaton fejezte be. 
Hogy nem tetszett az anyjának! A rokonok, vendégek el ő tt tagadta. Most 
hazudik, nemsokára lop is, akarta hányszor is a szemébe vágni mindenki 
elő tt, már-már hallotta, hogy hozzáfog, de nem, ennyire azért mégsem 
szabad gyű lölni senkit. Szerette a zenét. De nem azt, amit a kortársai. A 
fülbemászó dallamokat kedvelte. Egy öreg pederasztától énekelni tanult. 
Csak az alapot, csak az alapot, sugdolózott az agg. Nem volt nehéz. Össze-
köttetései voltak, szemrevalónak, csinosnak, úrinak tartották, gyorsan ívelt 
a pályája felfelé. Lerobbant helyeken sohase énekelt. Megnyer ő  modora 
sokakat levett a lábáról. Írtak róla, fényképei megjelentek az újságokban, és 
hamarosan a város egyik patinás helyén foglalkoztatták. Az anyja, aki ösz-
tönösen megvetett mindent, ami a szórakozással volt kapcsolatban, f ő leg :a 
mai id őkben! mondogatta, egyszer mégiscsak beült, hogy lássa. Érett férfi 
volt elő tte. Mit mondhatott volna? Majd kifestett n őkkel is látta a kocsiból 
kiszállni, röhögtek, egészen hangosan, félreállt, nem akarta, hogy észreve-
gyék. Mit mondhattam volna, mesélte kés őbb kipúderezett, teázó ba-
rátn őinek és a csillogó, fekete zongora felé nézett. Az apa már csak udvari-
asságból jött néha haza. Beköszönt és ment a szobájába. Kés őbb az egészsége 
teljesen leromlott. Gyorsan vitte el a halál. Sietve. 

Az anya úgy-ahogy feltalálta magát. Vigasztalódott, ahogyan a barátn ői 
mondták. Egy-két fiatalabb barát. De már semmi sem olyan, olyan, milyen? 
de nem volt válasz. Az sem. 

A fiú, ha hazalátogatott, kérte az anyját, hogy segítsen. Elevenítse fel 
külföldi kapcsolatait. És az ittenieket is. Utazni akar. El, el, messze. Az anyja 
sok mindent megtehetett volna, ha akarja. De nem. Ezt már nem. Maradj 
itthon, fiam, majdnem azt mondta neki, nekünk küldetésünk van, de mégis 
meggondolta magát az utolsó pillanatban, maradj, úgyis olyan kevesen 
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vagyunk már. Később már nem nagyon találkoztak. A fiú belemerült, mint 
valami langyos vízbe, abba, amit kaphatott. Itt. Az esküv ő t is sokkal később 
mondta meg. Néha arra gondolt, vajon mit látna az anyja e remeg ő  ajkú 
„idegen" lányban. Már-már kísértést érzett, hogy bemutassa. Lám, az önkín-
zás még szórakoztat is, konstatálta, de nem csinálta meg. 

A határőr kezébe vette az útlevelét. Bamba képet vághatott. Érezte, 
amint elpirul. Restellte magát. Azt akarta mondani, hogy énekes. De nem 
kérdeztek tő le semmit. Egy kis könyvben lapozott a határ őr. Engem keres, 
gondolta a férfi, de hisz itt vagyok. Vigasztalan volt odakinn a táj. Ezt már 
regisztrálta, de valahogy újból rátört a kinti világ valósága. Es már sötétedik. 

Két napig utazott a nagyvárosba. A szabad, meleg ég alá. 

HARKAI VASS ÉVA 

FELÖLTI PISZKOS DÍSZEIT 

hogy évszakforduló van 
felölti piszkos díszeit a táj 
szennyes mederben 
az ér kristályvize 
évszázados fák közt 
békanyál úszik 
műanyag fólián 

szutykos füzeket hajtanak 
hulladékhegyek 

az autóabroncs-javító 
műhelye elő tt 
kerítésre aggatott 
dísztárcsákon 
villan a tavasz 
a föld pestises kiütései 
mint női arcon 
kék-lila kinövés — 

holott távolabb már 
búvik a fű  
az ég két oldalán 
két fa tükröződik 
szép szabályossággal 

(1992. április 5.) 
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GOBBY FEHÉR GYULA 

FRIGY A KÖVEKKEL 

Az állatvilágnak egyetlen tagja sem szenvedett annyit az emberben keltett 
undor következményeként, és egyetlen állatot sem üldöznek annyira igaz-
ságtalanul, mint a varasbékát. 

Mikor elköltöztem apáméktól, egy ideig nem tudtam elképzelni, mib ő l 
fogok megélni. A piacozóknak segítettem, meg a vasútállomásra jártam, 
hogy elorozzam a hordároktól. a munkát. A bolgárkertészeknél is akadt néha 
tennivaló, de azok nagyon kifárasztották az embert, az egész napos ásásért 
vagy palántálásért csupán annyit fizettek, hogy abból jó, ha egy rendes 
ebédet lehetett venni. 

. El sem lehet képzelni, hogy értelmes emberek hogyan eszelhettek ki 
ekkora ostobaságot, s még kevésbé lehetett megérteni azt, hogy akadhatnak 
még manapság is ezren és ezren, akik hajlandók az ilyen, teljesen alaptalan 
és ostoba rémmeséknek hitelt adni. Mert hiszen a békák között is vajmi 
csúnya varangyok éjjeli életmódja önmagában nem lehet elegend ő  ok arra, 
hogy ezeket az ártalmatlan és ártatlan, felette hasznos állatokat állandóan 
gyanúsítsák és rágalmazzák. 

Apáméktól elhoztam ugyan némi .ruha.nem ű t, de szinte mind télire való 
volt, s ahogy jött a nyár, nem tudtam, mit vegyek magamra, mert minden 
holmimat melegnek éreztem. Folyamatosan izzadtam, és már azon gondol-
kodtam, hogy egy éjjel leszedem új szomszédjaim szárítóköteleir ől a könnyű  
nyári ingeket és trikókat, mindazt, amit nem lehet felismerni, legyen nekem-
is valami lengébb öltözékem. 

A békák iránt érzett undor és elvakult düh tekintetében, valamint 
elkeseredett üldözésükben csodálatosan találkoznak és egyetértenek az 
úgynevezett műveltek és m.űveletle.nek, az európaiak és amerikaiak, a fehé-
rek, feketék és rézb őrűek egyaránt. Ez a példa ma is meggy őző  bizonyíték, 
hogy mennyit ér híres m űveltségünk és nagyra tartott tudásunk a termé-
szetről és teremtményeir ő l. 

Végül mégsem kellett lopásra. vetemednem., mert az egyik kofa, akinek 
reggelente segítettem a futaki úti piacra szállítani a friss hagymát, zöldséget, 
a krumplit meg a salátát, megkérdezte, hogy elfogadnám-e Zoli nev ű  fiának 
hátramaradt holmiját. Ez a Zoli. Németországba ment dolgozni, és jóval 
erősebb termetű  volt nálam, úgyhogy minden ingje, gatyája lötyögött raj-
tam, de mégis megóvott attól, hogy rossz hírbe keveredjek a szomszédok 
között. 

A varangynak mozgó melle van, azaz mellöve a hollóorrcsonton elmoz-
dítható, akár a többi békának, de abban különbözik, hogy egyáltalán nincs 
foga. Alakja idomtalan, mellső  és hátsó lába csaknem egyenl ő  hosszú, bőrén 
rengeteg szemölcs éktelenkedik. Más békákhoz viszonyítva lusta. Er ő teljes 
lábával kitűnően ért az ásáshoz, és hamar el tud rejt őzni az iszapban vagy a 
puha földben. Napközben föld alatti rejtekhelyén tartózkodik, és csak az 
éjszaka folyamán bújik el ő . 

Ilonka néni, a kofa vasárnaponként ebédre is meghívott. Az ingyenebéd 
után még pakolt is néha a maradékból, hétf őn és kedden jutott bel őle 
reggelire, vacsorára. Attól tartottam, hírbe keveredek vele, pedig csak arra 
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használta föl ottlétemet, hogy Zoliról beszélgessen velem. El kellett olvas-
nom Zoli ritkán érkez ő  leveleit, és meghallgatnom Ilonka néni nem túl 
kedvező  véleményét a németországi helyzetr ő l. 

Legfontosabb és a legtöbb ragadozóval szemben hatásos véd őfegyve-
rük csípős mirigyváladékuk, mely Davy szerint hatásában olyan a nyelven, 
mint a gyűszűvirág kivonata. Gratiolet, Fatio és Chloez szerint apró mada-
rakba oltva csakhamar öl, s még akkor sem veszti el hatását, ha el őbb 
megszárították. Röbbeler is azt találta, hogy halálos a hatása, ha sebzés útján 
fiatal kutyák, tengeri malac vagy más béka vérébe viszik. 

Az osztályfőnök kifejtette az osztálybah, hogy az év végére nagyon 
hanyagolom a tanulást; az utóbbi id őben nemcsak lusta, hanem rendetlen is 

• vagyok, ami meglátszik az öltözékemen. 
Azt magyarázta, hogy aki szerelmes, az legalább adjon magára, tör ődjön 

a külsejével, mert különben képtelen meghódítani szíve választottját. 
A fiúk persze jót röhögtek a prédikáción, legtöbbjük tudta, hogy egye-

dül tartom el magam, a lányok közül meg Erzsike nézett mereven rám, 
titokban szemeztem vele, de nem kerültünk soha közelebb egymáshoz, nem 
volt merszem kikezdeni vele. 

A hím mindig kisebb, nyúlánkabb. és mozgékonyabb, mint a n őstény. 
Színe sötét barnaszürke vagy r ő tbarna, amely néha olajzöldbe, néha feketé-
be játszik, és sötét, határozatlan foltok tarkázzák. Hasoldala világosszürke, 
melyben a n őstényen több a sötét folt, mint a hímen. Szemük szivárvány-
hártyája ragyogó sárga szín ű . 

Magam sem értettem, miért nem merek Erzsikéhez szólni. Csak bámul-
tam rá, mint a borjú az új kapura. Olyan rendes lány volt, annyira megköze-
líthetetlen, hogy egy hang nem sok, annyi se jött ki a torkomon, ha a 
közelébe sodródtam véletlenül. Pedig úgy éreztem, vonzódik hozzám. Nem 
lehetett véletlen, hogy tornaórán olyan sokszor éppen vele kerültem párba, 
vagy hogy a biológiai szertárban vele együtt kellett boncolnunk az általam 
hozott békát. 

Igaz, nem is boncoltuk. Én se, ő  se kívántuk fölvágni az ártatlan állat 
hasát, Kasza tanárn ő  lé is kiabált bennünket, mert szerinte az egész órát 
ellazsáltuk. 

Azt a kettest elégedetten fogadtam. Többet ért nekem Erzsike közelléte, 
mint akármilyen osztályzat. A békát a zsebemben vittem haza. 

Szinte mindenhol. megtalálható: erd őkben, bokrok alatt, bozótban, ré-
teken, szán tókon, kertekben, pincékben, üregekben, barlangokban, omlado-
zó régi falak tövében, k őhalmok között, fatörzsek, sima kövek alatt, szóval 
mindenütt, ahol búvóhely kínálkozik, vagy könny űszerrel készíthet ő, mert 
ahol nincsen, ott maga ás magának megfelel ő  üreget, amelybe rendszeresen 
visszatér pihenni. Ahol csak lehet, nedves, árnyékos helyet választ. Állítólag 

. különösen szereti az er ős szagú növényeket, például a zsályát és a bürköt. 
Nagyon bántott, hogy nem volt pénzem mozira. Úgy képzeltem, Erzsi-

két legkönnyebben moziba hívhatnám meg. De ami pénzt kerestem, szinte 
mindet rögtön a háziaknak adtam, hogy ne tegyék ki a sz űrömet. Még két 
hét választott el bennünket a bizonyítványosztástól, s tisztában voltam vele, 
ha egyszer megbukok az iskolában, ha évet vesztek, sose többet nem térek 
vissza oda. 
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A moziba járás meg nemcsak a jegy árát jelentette. íratlan parancs volt, 
hogy legalább egy limonádét kellett venni a lánynak, esetleg fagylaltot is, a 
gazdagabbak meg körhintázni hívták választottjukat, s ha kedvük tartotta, 
vattacukrot nyomtak a kezébe a templom mögötti téren. Akárhogy takaré-
koskodtam, nekem erre nem futotta. 

Mint igazi éjszakai állat, napközben rendszeresen búvóhelyén tartóz-
kodik, kivéve ha langyos es ő  áztatta a földet, és a felh ők még eltakarják a 
napot. Ilyenkor kivételesen napközben is megkísérli a vadászatot, míg más-
kor csak napnyugtakor lát munkához. Mozdulatai gyámoltalanok, nagyobb 
ugrásokra alig-alig képes, és ezért kerüli a hosszabb portyázásokat, de annál 
gondosabban vizsgálja át vad ászterületét. 

Ilonka nénitől egyszer megkérdeztem, tudna-e el őre adni valamennyi 
pénzt, de olyan furcsállva nézett rám, hogy nem er őszakoskodhattam vele. 
Neki magának sem volt nagy jövedelme, az ingyenebédekért meg nem is 
dolgoztam meg, így hát elhallgattam. 

Ma már tudom, hogy miért is ragaszkodtam annyira a mozihoz. Ha er ő t 
veszek váratlan félénkségemen, valószín ű leg sétálhattunk volna Erszikével 
a városban. Nézegettük volna a kirakatokat, vagy üldögéltünk volna a 
parkban. Az se lett volna hiábavalóbb szórakozás a többinél. De nekem csak 
a mozi járt a fejemben. 

Ügyetlenségének egyik következménye, hogy gyakran esik kutakba, 
pincékbe, aknákba és gödrökbe, ahonnan rendszerint nincs is számára többé 
menekülés, hanem azzal kell beérnie, ami hozzá hasonlóan véletlenül a 
mélybe pottyan. Ennek ellenére is, még az ilyen helyeken is sokszor hosszú 
ideig él, ső t akárhányszor növekszik és bízik. Az a gyakran hangoztatott 
vélemény azonban, amely szerint föld alatti, zárt üregekben táplálkozás 
nélkül is évekig elélhet, téves. 

Szégyelltem ügyetlenségemet, és haragudtam magamra tehetetlensége-
mért. Apámhoz nem fordulhattam segítségért, mert akkor beismerem, hogy 
tévedtem, mikor otthagytam, anyám látni sem akart, mert nem csatlakoztam 
hozzá, mikor új családot alapított. Egyedül voltam a világon, segítség nélkül. 

Mérgemben egész délutánokat töltöttem tanulással. Pontosabban, in-
kább olvasással múlt el az id őm, és az osztályfőnök megdicsért. Azt mondta, 
evesen tudnak olyan jól fogalmazni, mint én, s ha kicsit -jobban igyekeznék, 

ikár jeles tanuló is lehetnék. 
Kibírtam, hogy ne válaszoljak semmit. 
Zsákmánya kicsiny férgekb ő l, darazsakból, méhekb ő l, pókokból, boga-

•akból és egyáltalán mindenféle rovarból áll. A rovarok közül kizárólag a 
epkéket kíméli. Falánksága dacára sohasem eszi meg az elpusztult, élettelen 
illatot. 

Tragacs elkapott a szünetben, és izgatottan a fülembe lihegett. Akarsz 
5 sok pénzt keresni, komám? Kérdezte. Erre válaszolni sem kellett. Akartam. 
ragacs az ingembe kapaszkodott, mert az volta. szokása / hogy akivel beszél-
;et, azt megragadja vagy legalább .id őként bögdösi.. Egyszer olvastam, hogy 
z az arab népek szokása. A közelséget és a barátságot fejezi. ki . Néha nagyon 
legem volt Tragacs barátságából. 

Hogyan szerzi zsákmányát, nagyon könnyen megfigyelhetjük, mint-
ogy még napközben sem hagyja zavartalanul elmenni, hanem mohón kap 
tána, ső t, ha jó falatnak látszó rovar kerül nyelve ügyébe, kis darabon még 
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üldözésre is rászánja magát. Er ősen kidülledő  és nagyon mozgékony szeme 
a növények árnyékában minden kis állatot észrevesz, bármerr ől közeledik. 
Nyelvét a legalkalmasabb pillanatban bámulatra méltó biztonsággal veti a 
kiszemelt áldozat után, úgyhogy az ritkán kerülheti el sorsát. A zsákmány 
megpillantásakor felcsillannak a szemei, feleszmél látszólagos álomittassá-
gából, és olyan fürgén siet utána, hogy mozdulata éles ellentétben van 
nehézkes lényével és természetével. 

Sok pénzünk lesz. Mondta Tragacs. Majd meglátod. Most az egyszer sok 
pénzünk lesz. 

Az nem lenne rossz. Mondtam. Lopunk? 
Tragacs sértődötten lökött oldalba. Nem kell lopnunk. Mondta. Békákat 

gyűjtünk, komám. Békákat. 
Időnként lelkesedett valamiért. Néha sorsjegyet vett, néha fogadásokat 

kötött a Vojvodina esélyeire, néha csak álmodozott a pénzr ől. Azért szeretett, 
mert figyelmesen hallgattam, és nem küldtem rögtön a fenébe. Sosem küld-
tem a fenébe. Még akkor sem, mikor. megérdemelte volna. 

Nyitottak egy békagy ű jtő  helyet. Mondta. Kilójáért négyezer dinárt 
adnak. Elősúlyban. Érted? Csak össze kell gy ű jtenünk egy pár zsákkal. 

Megkérdeztem: Te már gy ű j töttél békákat? Negyedzsákkal? Félzsá.kkal? 
Mérgesen lökdösődött újra. Te sosem hiszel nekem. Mondta. Ki van írva 

a Petőfiben. A moziplakátok mellett. Nézd meg magad. Akkor majd elhiszed. 
Ha megközelítette a prédát, megáll, s minta vadat hajszoló vizsla, élesen 

szemügyre veszi, kilöki nyelvét, és a ráragadt áldozatot nyelve visszarántá-
sával bedobja tágra nyitott torkába, s majdnem egyidej űleg már le is nyelte 
és gyomrába továbbította. Ha a falat túlságosan nagy, például, ha földi 
gilisztát csípett el, s ez még kilóg a szájából, akkor — Sterki megfigyelése 
szerint— egyik els ő  lábának gyors és biztos simító mozdulatával segít magán. 
A falat abban a pillanatban elt ű nik a szájában, a következ őben pedig újra 
mozdulatlanul ül leshelyén, és rendületlenül kémleti a környéket. 

A gondolat, hogy esetleg pénzhez jutok, olyan boldoggá tett, hogy 
aznap beszélgettem Erzsikével. Nem sokból állt a beszélgetésünk, de meg-
kérdeztem t ő le, hogy szokott-e moziba menni, és boldogan vettem tudomá-
sul, hogy igen. Mintha nem tudtam volna el őre, hogy az osztályunkból 
minden lány (és persze minden fiú is) szokott járni moziba. 

Ha elhibázza a zsákmányt, ami szintén elég gyakori eset, vagy sikerül 
ugyan nyelvével elérni, de a rovar nem ragad meg, hanem nyelve ütését ől 
kábultan leesik, eláll minden üldözést ől. De nyomban ismét utánakap, amint 
megmozdul. 

Hazafelé benéztem a moziba. Azt is meg akartam tudni, milyen film 
játszik vasárnap, meg látni akartam azt a híres plakátot is, amely akkora 
izgalomban tartotta Tragacsot. Kézzel írt hirdetmény volt, amely szerint a 
békagyűjtés ismét folyik. 

Nem írta ugyan, mennyit fizetnek, de ez mégis bizonyosság volt. Itt volt 
a lehetőség elő ttem. 

Csak éppen békákat kell fogni. 
Tele zsákkal. 
Esetleg kettővel. Ha már lehet, legyen sok. 
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Hihetetlen mennyiségű  rovart és férget pusztít. A felsorolt apró állatok 
mellett,,úgy látszik, kedvenc csemegéje a meztelen csiga, ezenkívül állítólag 
apró kétéltűeket, sőt néhány megfigyel ő  állítása szerint saját faj tabeli kicsi-
nyeket sem vet meg, bár egyébként békeszeret ő  lény, és semmiféleképpen 
nem lehet közöttük civódást el őidézni. A nagy állat el ől sokkal inkább 
menekülnek, mint a többi kétéltű, és gyengeségük tudatában meg sem 
próbálják az ellenállást er ősebb ellenségeikkel szemben. 

Tragaccsal megbeszéltük, hogy szombaton és vasárnap egész nap 
gyűjtünk, hogy aztán hétfőn elsők legyünk a gyűjtőhelyen, mikor az átvé-
telre kerül a sor. 

Az osztályfőnök kijelentette, hogy rábeszélte a számtantanárt, tegyen 
kivételt velem, készüljek, mert hétf őn még egyszer felelhetek, hátha négyes-
re javítom a jegyemet. Megköszöntem a jóindulatát, magamban meg a po-
kolba kívántam, hiszen a matematikaosztályzatom egy cseppet sem érdekelt, 
és az egész feleltetési színjáték csupán a megkínzatásomat szolgálta. 

Hálásan fogadják a jótéteményeket, és azzal szemben, aki jóindulatot 
mutat irántuk, fokozatosan megsz űnik félénkségük. Bell annyira megszelí-
dített egyet, hogy nyugodtan maradt ülve a tenyerén, és a neki nyújtott 
legyet ujjai közül vette el. Mások annyira vitték foglyaik szelídítését, hogy 
azok hívó szóra vagy füttyre engedelmesen el őjöttek rejtekhelyükrő l, és 
átvették az eleséget. 

Erzsikével megbeszéltem, hogy a bizonyítványosztás után fagylaltozni 
megyünk, s aztán megnézzük a Kék angyal cím ű  német filmet, amit egész 
héten vetítettek a moziban. 

Az, hogy a Kék angyalt én már láttam, nem zavart, így legalább szaba-
dabban sutyoroghatok a lánnyal. Ki nem állhattam a film alatt beszélget őket, 
akik tönkretették mások élvezetét, de szükség törvény bont, most magam 
készültem rá. 

Ilonka nénitől titokban szereztem két zsákot, neki volt a padláson elég, 
nem hiszem, hogy ennek a kettőnek hiányát érzi. Arra gondoltam, ha szor-
galmasabbak lennénk, megtölthetnénk három' zsákot is, de aztán beláttam, 
kezdetnek kettő  is elég. 

Más békákkal ellentétben a telet vizekt ől távol, gödrökben, mélyedé-
sekben alussza át. Szeptember végén vagy október elején természetes vagy 
maga készítette üregekbe vonul vissza. Gyakran többedmagával, és az üre-
geket földhányással elzárva igyekszik védekezni a fagy ellen. 

Szombat reggel Tragaccsal nekiálltunk megvalósítani a pénzszerzési 
tervet. Rábeszélt, hogy míg ő  a Kis-Dunán egy apjától lopott merít őhálóval 
dolgozik, addig én járjam végig a kerteket, és szedjem össze a vetemények 
között lapuló termetes varangyokat. 

Délutánra az én zsákom sokkal jobban teli volt, mint az övé. Egyrészt a 
varangyok jóval nagyobbak voltak, mint a zöld kecskebékák, másrészt én is 
szorgalmasabb voltam Tragancsnál. 

Mikor a szemére vetettem, hogy nem igyekszik kell őképpen, kijelentet-
te, hogy ne izguljak, mindegyikünk saját számlájára dolgozik. Amit én 
kerestem, az enyém lesz. Mondta. A te zsákodat majd te számolod el a 
főnökkel. 

Ebben kiegyeztünk. 
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Mozdulatlan dermedtségben vár márciusig vagy áprilisig téli szállásán. 
Hátsó lábaival szokta magát a földbe beásni, s ugyancsak ily módon tör újra 
elő  a napvilágra, hajtva a szerelemt ő l, s még miel ő tt kiásta volna magát, máris 
brekeg. 

Vasárnap úgy megtömtem a zsákot, hogy aztán» alig tudtam bekötni. 
Közben megharapott egy kutya a gát alatti kertekben, két veteményesben 
pedig a gazda zavart meg. Szerencsére nem értek utol, bár egyikük oldalba 
talált a felém hajított bottal. 

A legnagyobb gondomat a zsák hangossága okozta. A békák egész id ő  
alatt kellemetlen zajjal brekegtek már napközben is, éjjel meg' kibírhatatla-
nokká váltak. 

Alig aludtam valamit, háromszor kellett kimenni hozzájuk, hogy lelo-
csoljam őket, mert észrevettem, hogy amint vízzel öntöm le a zsákot, egy 
időre csöndben maradnak. Attól tartottam, hogy a háziak kidobnak velük 
együtt, hiszen a házinéni este többször is az udvaron volt, azt kérdezgette, 
mi történhetett a Dunán, még sohasem hallatszott be ennyire a békakoncert. 

Biztosan es ő  lesz holnap. Mondta. Érzem a csontjaimban az id őválto- 
zást. 

Igazat adtam neki, aztán rohantam a kamrába, hogy meglocsoljam a 
zsákomat, amit gondosan elrejtettem a szeme el ő l. 

Ha Erzsike tudná, mivel foglalkozom, sose jönne el velem moziba. 
Vágyát üvöltő , kellemetlen kiáltozással fejezi ki. ,  A hímek ilyenkor 

éjjel-nappal kiáltozva kiválasztják párjukat, és a békákra jellemz ő  módon 
átkarolják Olelésük addig tart, míg a peték lerakása meg nem kezd ődik, s 
ezzel befejez ődik az előjáték. Ha saját fajtabeli n őstényt nem tud találni, 
akkor más állatokat ragad meg. Különösen halakat ér ez a sors. Ölelése — 
amint azt Förster aranyhalakon megfigyelte — gyakran okozza a hal fulladá-
sát. 

Hétfőn iskola helyett a. gy űjtőhelyre mentünk. Tragacs olyan rendes 
volt, hogy saját targoncájával jött el a zsákomért, és egyáltalán nem irigyke-
dett, mikor látta, hogy az kétszer tömöttebb, mint az övé. Föl is akartam 
ajánlani, hogy osszuk el a zsákmányt, de aztán a találka esetleges költségeire 
gondolva lemondtam errő l a nagylelkű ségről. Ettő l függetlenül Tragacs 
jókedvűen vigyorgott egész úton. Azt hittem, a bezsebelend ő  pénznek örül. 

Azt elfogadta, hogy mivel az én terhem nagyobb, magam vonszoljam a 
targoncát a hajógyárig, s mikor a gy űjtőhelynek kinevezett raktárig értünk, 
még segített is lerakni a zsákot. • 

A peték két füzér alakjában hagyják el a n őstény testét, mégpedig 
minden petefészekben, illetve petevezetékben egy-egy petefüzér keletkezik 
és jön napvilágra. Szalmaszál vastagságúak, másfél centiméter hosszúak és 
sok száz petét tartalmaznak. A párzás ideje alatt vízi növényekre csavarod-
nak a szül ők mozgolódása közben, és így a víz mélyén maradnak. A peték a 
szokott módon fejl ődnek porontyokká, ezek meg vara.sbékává. körülbelül 
tizenkét hét alatt. A fiatalok azonban nagyon lassan növekednek, és csak 
ötesztend ős korukban válnak ivaréretté. 

A. sor lassan haladt el őre, mintegy harm.i.nca.n jelentünk meg az át-
vevőhelyen, s elégedetten konstatáltam, hogy azén zsákom a legtömöttebb. 
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Nagy volt aztán a csalódásom, mikor végre sorra kerültem. Az én 
zsákmányom nem került a hatalmas vastartályba, ahova egymás után beön-
tötték a lemért békákat. 

Azt hiszed, hülyék vagyunk, fiam? Kérdezte a mázsa mellett álló kék 
kötényes ember. Hiszen ezek varangyosok. 

Értetlenül álltam a zsákom mellett. Négy-öt béka villámgyorsan kiug-
rott a kioldott száján, de senki sem tör ődött velük. 

Senki sem mondta neked, hogy kizárólag étkezésre alkalmas zöld béká-
kat vesznek meg t őlünk a franciák? 

A hátam mögött mindenki. röhögött. Tragacs is köztük volt. 
Vagy ütődött vagy. Mondta az ember. Vagy pedig buta. Vidd innen ezt 

a zsákot. Nekünk nem kell. 
Senki sem segített. Reszket ő  kézzel kötöttem be a zsák száját, és szu-

szogva vonszoltam ki az útra. A raktárból még hallatszott a nevetés. Valaki 
megjegyzéseket tett a munkámra, amit hangosan jutalmaztak. 

A zsákot egyedül er őszakoltam. fől Tragacs targoncájára. 
Kevés ellenségt ől kell tartania, mert a ragadozók — a kígyót kivéve — 

mirigynedve miatt nem merik megtámadni. Szaporodása mégis nagyon 
kismértékű , mert a pocsolyák kiszáradásakor a peték és porontyok ezrei 
pusztulnak el. Legnagyobb ellensége az ember, amivel a legtöbb kárt saját 
magának okozza az ember. 

Beleizzadtam, míg visszahúztam a targoncát a házig. Tragacs ott ért utol, 
s nevetve vigasztalt. Hidd el, ezt az alkalmat nem mulaszthattam el. Mondta. 
Ötvenhatezer dinárt kaptam. A fele a tiéd. Igazán mondom, a fele a tiéd. 

A zsákot a kerítés tövébe támasztottam. 
Köszönöm a targoncát. Mondtam. 
Tra.gacs a pénzt mutogatta, de nem érdekelt. Nem is tör ődtem vele. Egy 

ideig még erőszakoskodott, de mikor látta, hogy nem is figyelek rá, fogta a. 
targoncát, és távozott. 

A békák megint brekegni kezdtek a zsákban. 
A legtöbb tudós megegyezik abban, hogy a va.rasbéka hasznos állat. 

Napközben legfeljebb csak azt a méhet öli meg, amely az orra körül röpköd 
közvetlenül. Más b ű ne nincs is. Éjszakai kirándulásai során .még csak nem 
is találkozhat hasznos rovarokkal. Ha akarna se volna képes kárt okozni az 
embernek. 

Az egész napom azzal telt el, hogy a békákat szállítottam a kertekbe meg 
az erdőbe. 

Nem volt lelkem kitolni velük. 
Szerencsém, hogy nem tudtam megkülönböztetni őket. Egyikük a ker-

tekbe, másikuk a gát melletti pocsolyákba került. A legtöbbet a Duna-parti 
kövek alá helyeztem. Minden öt-hat méteren találtam olyan követ, amely 
mérete és formája szerint maga alá takarhatott egy békát. Vagy egy egész 
békacsaládot. 

A kövek voltak legjobb barátaim. 
Amíg a békákat hordtam szét, rájöttem, hogy fölöslegesen izgultam 

Erzsike miatt. Igaz, hogy egykorúak voltunk, igaz, hogy Erzsike volt a 
legszebb lány, akit valaha is megismertem, de valahogy mégis úgy viszo- 

97 



nyultam hozzá, ahogy a kövér professzor viszonyult aKék angyalban a szép 
lábú Marlene Dietrichhez. Ügyetlen és nem neki való társ lettem volna. Aki 
csak bajba sodorja, aki a családjával is meg a világgal is szembefordítja. 

Tanulságos volt a békákkal való esetem. 
• Tekintélyes kort érhetnek el. Így Pennant elmondja, hogy varangya 

harminchat esztend ő t töltött fogságban, tovább is elélt volna, bá baleset nem 
oltja ki életét. Tartásuk alig ütközik nehézségbe, minthogy semmilyen apró 
állatot nem utasítanak vissza, feltéve, hógy az mozog. Ha meg kell, minden 
nehézség nélkül sokáig koplalnak. 

Délig széthordtam őket a Duna-parti kövek alá. 
Nem szerettem volna, ha egyetlenegy béka élete is az én lelkiismerete-

met terheli. 
Tudtam, hogy a szá.mtantanár nem kedvel, a jegyeim miatt nem izgattam 

magam túlságosan. 
A bizonyítványért csak két nappal a bizonyítványosztás után mentem 

be. Akkor már csak az iskolatitkár várt, s neki semmilyen megjegyzése nem 
volt az elért eredményemhez. 
. Kiültem a Duna-párti kövekre, s láttam, hogy a matematikus mégis 

megadta a négyest. Lehet, hogy az osztályf őnök jóindulata volt a döntő . 
A kövek hallgattak, s én is csöndben üldögéltem. 
A Kék angyalt már nem játszották a telepi moziban. Éppen a Dr. Jekyll 

ment, s arra gondoltam, hogy ha. Ilonka néni elég pénzt ad a segítségért, 
akkor azt is megnézem. 

A barátaimmal nem találkoztam mostanában. Erzsikér ől sem volt semmi 
hírem. A kövek alatt rejt őzködtek a békáim, s azt reméltem, föltalálták 
magukat a segítségem nélkül. 

A kövek óvták őket, és én úgy éreztem, frigyre léptem velük mindörök- 

Ha kuruttyolni kezdett valahol egy béka, tulajdonképpen boldognak 
éreztem magam. 

Szeretik a lármás hangokat, amit esti hangversenyük félreérthetetlenül 
bizonyít. Hangjuk ugyan nem olyan tartalmas, cseng ő  és változatos, mint a 
madárdal, de felveszi a versenyt akárhány eml ősállat hangjával. Kórusukból 
kihallhatunk minden hangot: a b őgéstől a halk cirpelésig, a hangos és víg 
füttytől a tompa nyögésig. Az egyik rekedten krákog, teli torokkal kiáltoz a 
másik, emez úgy cirpel, mint a tücsök, amaz viszont úgy b őg, mint az ökör. 

A kövek meg hallgatják őket, s a hangjuk örökre bennük marad. 

re. 
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SZIVERI JÁNOS 

JÁMBOR KOPONYÁK 
RÉMDRÁMA 13 JELENETBEN (2.) 

HATODIK JELENET — MEZTELEN VACSORA 

A nappali. Gyertyafény. Pezsg ő  az asztalon. Édeske és Jámbor születésnapi vacsorát 
fogyasztanak. Llnnepélyesen vannak felilltözve. Mintha boldogok lennének. 

JÁMBOR: Nagyon kellemes ez a mai este. (A pezsg ősüveg után nyúl.) Tölthetek 
még? 

ÉDESKE: Jaj, már úgyis olyan részeg vagyok. (Odatartja mégis a poharát. 
Jámbor tölt.) Nem is gondoltam volna, hogy egy kis pezsg ő  ilyen jót tud 
tenni... 

JÁMBOR: Nem csak a pezsg ő, hanem az alkalom... és hát a hangulatvilágí-
tás... (Széttárja karjait.) Meg az egész... És te is! Ma este nagyon kitettél 
magadért. 

ÉDESKE: Elkábulunk és máris milyen egyszer űnek tűnik minden. Elszállnak 
a gondok, a bajok. Jó így... Olyan jó érzés nem törődni semmivel. 

JÁMBOR: (A gyertyalángnál cigarettára gyújt.) Ilyenkor valami fenséges nyu-
galom vesz rajtam er ő t... Most érzem csak, engemet is elzsibbasztott egy 
kicsit ez a pezsgő . Most ért el az erekbe! Nekem is úgy zsibog mindenem. 

ÉDESKE: Én is olyan zsibbadtnak érzem magamat. (Elneveti magát.) Mármint 
jó értelemben véve zsibbadtnak! Ha-ha-ha... 

JÁMBOR: (Elnyomja a tányérban a nemrég meggyújtott cigarettát és a rekamiéra 
heveredik.) Gyere ide mellém... Gyere, no! 

ÉDESKE: (Felkel. Kihívóan illegeti magát. A könyvespolcon elhelyezked ő  magnóhoz 
megy. Keresgél a kazetták között, bekapcsolja a magnót. Lassú zene szól. Huncut-
kodva nevetgél.) Óhajt az uraság egy kis sztriptízt? 

JÁMBOR: (Heveskedve.) Ó, persze... Természetesen... Természetesen... 

ÉDESKE: Akkor egy kis türelmet kérünk! 

(Édeske ellibeg a színr ől. Amíg távol van, Jámbor kigombolja ingjét és kényelembe 
helyezi magát. Edeske ismét. bent. Visszajátssza a magnószalagot. A lassú zene 
dallamára táncol, s vetkőzni kezd.) 

JÁMBOR: (Nehezen türt őžt.eti magát.) Nem tudom kivárni a végét... Rögtön 
rád rontok! 

ÉDESKE: Visszakozz! (Elhúzza magát. Ruhadarabjait Jámbor felé dobálja.) A 
táncosnő t nem illik fogdosni, te türelmetlen... 

JÁMBOR: (Felkel és magához vonja a meztelen Édeskét. Ősszefonódva táncolnak.) 
Csodálatos születésnapi ajándék vagy! (Szünet.) De... azért mellőzhetted 
volna ezt a herdálást, anélkül is lehet enyelegni! 
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ÉDESKE: (Megdöbben Jámbor szavaira. Elhúzódik tele. Magára kap néhány ruha-
darabot. Teljesen lehűlt.) Ezt azért mégsem vártam t ő led! 

JÁMBOR: Hát most meg mi lelt? (Szünet.) Tán nincs igazam? Te talán elfelej-
tetted, hogy meg akarunk szabadulni ett ől a lakástól? Hiába gyűjtök én, ha 
aztán egyszerre elherdáljuk... 

ÉDESKE: (Gúnyosan.) Te tényleg csak ennyit érzékeltél a mai estéb ől? 

JÁMBOR: No, no, no! Hagyjuk ezt a hangot... Te is tudod azt, amit én. Az 
embernek sok mindenre szüksége van a megélhetéshez, hát ahhoz tartsa 
magát! Kell lakás, élelem, ruházat meg miegyéb. Aki. er ős, egészséges és 
dolgozni sem rühell, az megkeresheti a kenyerét. De ha én is csak annyit 
keresnék, amennyire naponként szükségünk van, egyhamar Felkopna az 
állunk... És az is így jái; aki meggondolatlanul költekezik. Mégsem akkora 
ünnep ez a mai, hogy... 

ÉDESKE: Nem is vagy te ember! Egy csöpp tisztelet sincs benned érzelmeim 
iránt. Hideg és. túlontúl számító vagy! 

JÁMBOR: Csak reális! (Szünet.) Egyébként sincs ráírva senkire, hogy belül 
mit rejteget! 

ÉDESKE: Lehet, hogy mi éppen ebben különbözünk. Mert én azt mondom, 
igenis minden ki van írva az ember arcára. Mindaz, amit gondol, mindaz, 
amit érez, amit a lelkében hordoz, minden, ami a bensejében munkál, ott van: 
belevésve az arc viaszába! Nagyon beszédes az arc, sokkal beszédesebb, mint 
gondolnád. Kifejezi azt is, amit te szeretnél elrejteni, a legbens ő  titkaidat. 
Mindent.... 

JÁMBOR: Mesebeszéd és kuruzslás! 

ÉDESKE: Nagyon tévedsz! Semmi köze sincs ennek ahhoz. Úgy látom, két 
malomban őrölünk, mint mindig... Hiába magyarázok én teneked lelki 
vonatkozású dolgokról, hiszen te csak azt tudod felfogni, amit az újságok 
írnak! 

JÁMBOR: (Erezvén, hogy „vesztésre" áll, fölényeskedni próbál.) Én gondolkodó 
lény vagyok! 

ÉDESKE: Nem. is érz ő , annyi biztos... 

JÁMBOR: Olyan vagyok, aki fogalmi összefüggésekre figyel. Tudni kell azt, 
hogy vannak sokkalta fontosabb dolgok, mint až egyes ember nyavalygásai! 

ÉDESKE: Lehet, hogy ez a te legnagyobb tévedésed! 

JÁMBOR: Hogy értsem ezt? 

ÉDESKE: (A konyha felé indul. Megelégeli a férjével folytatott hiábavaló beszélge-
tést. Félvállról válaszol neki, elmenhben.) Csak úgy, ahogy mondtam, és sehogy 
másképpen... 
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HETEDIK JELENET — PÓKOK STRATÉGIÁJA 	 7 

Édeske a nappaliban, a rekamié szélén kuporog remegve. Amikor megjelenik Jámbor 
alteregója, felhúzódik a rekamié sarkába és riadtan figyeli, ami a szobában történik. 
Jámbor alteregóját bizonyos idő  után Baráthné hasonmása követi. Kísértetiesen 
lépkednek. A fény enyhén lilás. Arcuk merev és krétafehér. Beszéd közben mintha nem 
is látnák egymást. 

JÁMBOR ALTEREGÓJA: Minden emberben két oldala van az életnek: a 
személyes élet, amely annál szabadabb, minél elvontabb az érdekl ődési köre; 
és az elementáris, a társas élet, amelyben az ember elkerülhetetlenül teljesíti 
az elébe szabott törvényeket. 

BARÁTHNÉ ALTEREGÓJA: (Fölényesen.) Nofene! 

JÁMBOR ALTEREGÓJA: Az emberek minden törekvése, az életre való min-
den ösztönzés csakis a szabadság fokozására irányuló iparkodás. A gazdag-
ság 

 
 és a szegénység, a hírnév és az ismeretlenség, a hatalom és a függ őség, 

az erő  és a gyengeség, az egészség és a betegség, a m űveltség és a művelet-
lenség, a munka és a szabadid ő, a jóllakottság és az éhség, az erény és a b űn 
— mindez csupán a szabadság magasabb vagy alacsonyabb foka. 

BARÁTHNÉ ALTEREGÓJA: Olyan lenne ez, mint a pók cselszövése? Behá-
lóz mindent: összekötöz életet, halált, testet és lelket, békét és háborút... 

JÁMBOR ALTEREGÓJA: Az embert, akinek nincs szabadsága, nem lehet 
elképzelni másképp, Csakis halottnak. 

BARÁTHNÉ ALTEREGÓJA: Magam is úgy látom, hogy az én - örökös 
kettősség. Belül, a mélyben sötét barbarság húzódik meg; míg a másik: a 
külszín polgáriassága. Mindkettő t magában rejti az én! Az én megsokszoro-
sításában, az élet élésében látom a megoldást, a humorban... A személyiség 
alkalmazkodóképességének kibontakozásában. Itt merül föl az idomulásnak 
és az idomításnak a kérdése is... 

JÁMBOR ALTEREGÓJA: ...és az önidomításé egyszersmind! (Gúnyosan föl-
nevet.) 

BARÁTHNÉ ALTEREGÓJA: Le kell rántani az álarcokat. Felébreszteni a 
nyugvó állatot. A barbár rombolás—építés-eszmény meglapul a személyiség 
mélyrétegeiben, mint egy nyuszi! 

JÁMBOR ALTEREGÓJA: (Magabiztosan.) A barbár rombol, de nem vissza-
épít. Épít, rombolva épít, mert visszaút nincs. 

BARÁTHNÉ ALTEREGÓJA: A tapasztalat jó kiinduló. Márcsak azért is, mert 
a tapasztalat — mely soha nem a jelenre, hanem mindig a múltra épül — a 
valóság, belső  és külső  valóság átformálásának, újrateremtésének alappillé-
re, ső t talán egyetlen lehet ősége... 

JÁMBOR ALTEREGÓJA: És akkor jöhetnek megint a pókok, csak most nem 
horizontális, hanem vertikális hálószövéssel! He-he-he... 

(Baráthné alteregója méltóságteljesen távozik. Jámbor alteregója merev arccal az 
asztalhoz lép, s egy tálcát emel fel onnan.) 
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ÉDESKE: (Rémülten rárivall.) Tedd vissza azt a tálcát! 

JÁMBOR ALTEREGÓJA: Nem teszem. 

ÉDESKE: (Természetes hangon.) Tedd vissza. Ez nem játék./Minden tettednek 
iszonyú súlya lehet. /Minden mozdulatod jelent valamit. / Nehogy azt hidd, 
bármi is megtorlás nélkül maradhat. 

JÁMBOR ALTEREGÓJA: (Ellenkezik.) Akkor sem teszem vissza. Vállalom a 
kockázatot. 

ÉDESKE: Hát ne tedd... / Tudhatnád pedig, hogy semmi sem marad / 
következmények nélkül. / Most már teljesen mindegy, mit teszel. / Máris a 
következmények áldozata, vagy. (Szünet.) // Mondd, miért nem hagysz béké-
ben? / Mit képviselsz te velem szemben tulajdonképpen? 

JÁMBOR ALTEREGÓJA: A nyugalmat. És neked is nyugalmat / szeretnék 
biztosítani. / Ha kívül maradsz, ha nem keveredsz bele a dolgokba: / megma-
rad a nyugalmad. 

ÉDESKE: Furcsa nyugalom az, amit te kínálsz! /Nyugalomról szólsz, holott 
rettegek tőled... 

JÁMBOR ALTEREGÓJA: Lehet, hogy annál többet is kínálok! /T őlem meg-
veheted az életed. 

(Jámbor alteregója lassú, kimért léptekkel távozik. Édeske, mintha eddig is csak 
magában beszélgetett volna, motyog. Visszaáll a természetes fény.) 

ÉDESKE: Miért háborgatsz engemet? Miért nem hagysz békén? Hagyjál... 
Hagyjatok ie.ngemet nyugton! Hagyjatok... 

NYOLCADIK JELENET — ÁLOM, ÁLOM, ÉDES ÁLOM 

Éjszaka. Jámbor horkolva alszik. Édeske nyöszörög, hánykolódik. 

ÉDESKE: (Álmában motyog.) Ne... Ne bántsatok... Hagyjátok az álmaimat. 
Csak azt ne! Ne a fejembe... Oda ne... Ne vágjatok ketté... (Kiált.) Hagyjatok! 

JÁMBOR : (Felriad.) Az isten szerelmére, mi lelt tégedet? Meghülyítesz! 
(Édeske, aki id őközben felült, csendesen zokog. Jámbor simogatva igyekszik őt meg-
nyugtatni.) Feküdj szépen vissza. Valami szörny ű   álmodhattál. No, most már 
nincs semmi baj. Nyugodj meg, aludj el szépen... (Mire kimondja az utolsó 
szavakat, ő  maga máris elalszik.) 

ÉDESKE: (Ismét egyedül marad a félelmével. El őször halkan, majd fokozódó hang-
erővel beszélni kezd. A végén már eksztázisban szaval.) Nem... A koponyámat 
nem, gyáva férgek... Gyilkos vadállatok... Hagyjatok... (Sz űkölve folytatja.) 
Félek... Félek... Félek... / éjt nappallá téve hallgatom/molekuláim súrlódá-
sának zaját / s félek / félek a / vér-penészbogarak sistergését ől / tapétab őr 
fedezékem alatt // fél.ek a tintafoltos sötétben/ha szorul/a falrepedésben az 
árny-ék // félek nappal félek éjjel / félek hogy be / d őlök mint zivatarban a 
szárnyék//(Majd ütemesen, kiabálva.) éjt nappallá téve hallgatom/mo.le.kuláim 
súriódásána.k zaját/ s félek félek 
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JÁMBOR: (Dühösen felugrik.) Már megint! Mi az istent csinálsz már megint? 
Most már majd énekelgetünk is éjszaka, nem? Ebben a házban aludni sem 
lehet. Ha rettegsz itt mellettem, akkor gondolj valami másra! (Visszafekszik és 
a fal felé fordul.) 

ÉDESKE: (Riadtan.),Nem tudom, mi van velem. Valamilyen árnyak jönnek 
állandóan felém. De mintha éz nem is álom lenne... Ez nem lehet álom... 
(Lefekszik háttal Jámbornak. Lassan Újra elalszik.) Nem, ez nem álom... Ez nem 
volt álom.:. Nem... álom... 

(Édeske nyugtalanul alszik, dobálja magát, nyöszörög. Sajátosan lilássá válik az 
éjszakai félhomály. A színen hirtelen felt űnik Hentes, majd kisvártatva Villanysze-
relő, Irma néni és Kisasszony is. Ez utóbbi három egy Édeskéró7 mintázott hatalmas 
bábut cipel. A jelenet az álom-és a valóság határán játszódik. A valószer ű tlen alakok 
leheletfinoman settenkednek be a szobába. Mozgásuk kés őbb szabadabbá válik, majd 
orgiába csap át. A vad táncokat primitív dallamú énekkel kísérik. A táncokat remeg ő  
fény teszi kísértetiesebbé.) 

HENTES: (Csalogatja a többieket.) Gyertek! Gyertek! Itt az alkalom... 

IRMA NÉNI: ('Titokzatosan.) Belemászunk a koponyájába. 

KISASSZONY: Kicibáljuk onnan a b űneit, a tisztaságát, a reményeit... 

VILLANYSZERELŐ : (Bárdot vesz el ő.) Meglékeljük, felnyitjuk... Meglékel-
jük, felnyitjuk... M.eglékeljük, felnyitjuk... 

(Lassan kezdfetét veszi a rituálé. Édeske egyre vadabbul dobálja magát az ágyon. Az 
álomalakok ütemesen hátrálnak s közben szabdalni kezdik a bábut, amib ől fröcsköl a 
vér.) 

KISASSZONY: Megisszük a véredet... Megisszuk a véredet... Megisszuk a 
véredet... 

IRMA NÉNI: (Félhangosan.) Félek a vér-penészbogarak sistergését ől... Félek 
molekuláim súrlódásától... Félek a tintafoltos sötétben... Félek nappal, félek 
éjjel... 

HENTES: Szabad nem nézni / jobbra — se balra / valamely asztalon / színes 
agyaghulla // Dühödt csahogást / az udvarról há hallok / vacsorázok éppen 
már / a csontnál tartok 

KISASSZONY: Rávetül a sulyom / árnyéka a falra/szabad nem nézni/jobbra 
se balra 

VALAMENNYIEN: Rávetül a sulyom / árnyéka a falra / szabad nem nézni / 
jobbra — se balra 

VILLANYSZERELŐ : Szabad nem nézni/jobbra—se balra/valamely asztalon 
/ színes agyagalma // Dühödt csahogást / az udvarról ha hallok / ebédelek 
éppen már / a csontnál tartok 

VALAMENNYIEN: (Eksztázisban.) Rávetül a sulyom/árnyéka a falra/szabad 
nem nézni / jobbra — se balra // Rávetül a sulyom / árnyéka a falra / szabad 
nem nézni / jobbra — se balra (Hirtelen csönd.) 
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HENTES: (Visszafogottan beszél. A többiek félkörben felsorakoznak a padlón hever ő  
Édeske-bábu feje körül. A mondóka végén Hentes bárdjával lecsap a bábu koponyá-
jára.) Csontot csonttal, vassal vasat. / A koponyád kettéhasad. 

ÉDESKE: (A többiekt ől kissé távolabb álló Édeske a bárd lesújtásakor a fejélcez kap.) 
Ne tegyétek ezt! (Az alakok észrevétlenül elt űnnek a bábuval. A szoba ismét szürke 
fényben. A színpadot betölti Édeske riadt, görcsbe rándult arca. Kezét a halántékához 
szorítva szótlanul áll.) 

KILENCEDIK JELENET — TAKARÍTÁS 

Édeske a nappaliban ül s egy tükörben nézegeti magát. Egészen halkan szól a rádió. 

ÉDESKE: (Magában beszél.) Hogy tönkrement az arcom. Száz évet öregedtem. 
Vajon mi a fenével. lehetne ezt helyrehozni? Áá, hiába kenegetem ezt már... 
Vége... Bele kell nyugodni, hogy a szemem körül a ráncokat csak az Isten 
fogja lemosni. (Szünet.) Bele kell nyugodni. Bele kell mindenbe nyugodni. 
Ebbe a nagy belenyugvásba is. Meg ebbe az üres t ű résbe... Csak tudnám, mi 
az ördögre várok. (Elmélázik.) Tenni kéne valamit. Tenni... (Odamegy a köny-
vekhez, leemel egyet a. polcról. Lefújja róla a port.) Mekkora porfészek ez a ház! 
(Egyenként szedi le a könyveket és lefújja, letörli róluk a port.) Megesz bennünket 
a por. Na majd egy kis rendet rakunk... 

(Édeske hirtelen heves takarításba kezd. Szétrakja a könyveket, kidobálja a ruhákat 
a szekrényből, felrakja a székeket az asztalra, behozza a konyhából a porszívót... 
Sokáig áll tétlenül a szoba közepén, mintha valamit elfelejtett volna.) 

JÁMBOR ALTEREGÓJA: (Lassú léptekkel, szinte lebegve jön a szobába. Arca mint 
egy hulláé. Hosszan nézi Édeskét.) Most mit cselekszel? 

ÉDESKE: Semmit és semmit. / Most már nem csinálok semmit, vagyis I 
keresem a fonalat, amit elveszítettem. / (Felkapja a fejét.) // Minden hang, 
mozdulat — meg miegyéb —1  képes kizökkenteni... / Ne háborgass, ha látod, 
hogy elfoglaltam / magam. / Ne szólj hozzám olyankor... / Ne szólj hozzám, 
ha látod, hogy megzavarhatnál. / (Kiabálva.) // Hagyj békén! Megértetted? 
Hagyj békén ilyenkor! (Hirtelen két hosszú csöngetés hallatszik. Nehezen ocsúdik 
föl, majd összevissza kapkod. Elt űnik Jambor alteregója.) Ki lehet az? Ugyan ki 
jöhet ilyenkor délelő tt? Jaj, ki lehet... (Csapot-papot otthagy és kimegy ajtót 
nyitni.) 

BARÁTHNÉ: (Kintről jön a hang.) Szia. te elveszett bárányka! 

ÉDESKE: Hát te? (Meglepetésében köszönni is elfelejt.) Nem akarom elhinni... 
Hogy kerülsz te ide, ahol a madár se járt? Szüntelenül csodálkozik, közben 
bejönnek a nappaliba.) Nem igaz... Nem akarom elhinni! Gyere gyorsan bel-
jebb! Igaz, jó nagy a felfordulás... Le is ülnél... ha lenne hová, ugye? Itt jó 
lesz? (Leemel egy széket az asztalról.) Mesélj már... Semmit sem változtál... 
Hihetetlen! Bezzeg én... 

BARÁTHNÉ: Írtam ugye, hogy férjhez mentem, nem? Persze hogy megír-
tam... Olyan hirtelen jött... Es képzeld, most mindketten, a férjem is, én is, 
ideszerződtünk a színházhoz. Igaz, kisebb a város, de annál több lesz a 
főszerep! Neki meg el őadják a darabjait. Ő  lesz a dramaturg... de jóformán 
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a mindenes lesz... (Baráthnénak túlságosan is j6 kedve van, amivel zavarba hozza 
Édeskét.) Féltem, nem talállak majd itthon... Te tényleg szobakukac lettél! 
(Szünet nélkül fecseg.) Hányszor eszembe jutottak azok a szép id ők ott a 
Jázmin utcában... Amikor még te is ott voltál az akadémián. Milyen jó 
kompánia voltunk mi ketten! Nálunk mindi történt valami. Aztán, ahogy 
hazaköltöztél, úgy vége is lett az egésznek. En sem maradtam sokáig abban 
az albérletben. Egyedül nem tudtam volna fizetni, mást meg nem akartam 
magam mellé nyűgnek. Veled olyan jól. megvoltam. Jól megvoltunk, ugye? 

ÉDESKE: Nem megy a fejembe... Évek óta nem találkoztunk, s aztán csak 
úgy betoppansz! (Rövid id őre felszabadul.) Ne haragudj, hogy ekkora cirkusz 
van nálam, de éppen ma jött rám, hogy nagytakarítást végezzek. Jaj, miért is 
éppen ma kellett felfordítanom a házat? Le sem tudtalak tisztességesen 
ültetni... Főzök egy kávét, jó? (Választ sem várva kifelé indul.) 

BARÁTHNÉ: Ugyan, ne vergődj vele. Nem szeretnélek feltartani. Csak 
éppen benéztem... Majd máskor eljövök és kibeszélgetjük magunkat. Most 
már én is itt lakom... Le sem tudsz majd rázni a nyakadról! 

ÉDESKE: (Kintról.) Az nagyon jó lesz! Már feltettem. a kávét... Te csak beszélj, 
mindent hallok... 

BARÁTHNÉ: Képzeld, milyen muris figurák közé keveredtem... Az igazgató 
például gyufacímkéket gy ű jt! Hát nem ostobaság? Mégha a gyerekei... De 
ő ! Bepisilek tő le! 

(Édeske behozza a kávét. Leteszi az asztalra, amelyen alig van hely. Szembe ül 
Barátltnéval.) 

ÉDESKE: Még mindig alig megy a fejembe, hogy ilyen kellemesen megleptél! 
Nagyon örülök neked! 

BARÁTHNÉ: Mondd, szoktatok színházba járni? Nem. szoktátok egy kicsit 
feleleveníteni a múltat? A .múltadat? 

ÉDESKE: Tudod, Illés nem nagyon szereti ezeket a dolgokat. Azt mondja, 
hogy a m űvészet csak ostoba mese! Meg én sem vagyok már az a régi.Nem 
is erőltetem annyira... 

BARÁTHNÉ: Jártok ti egyáltalán valahova? Ahogy elnézlek, ki se mozdulsz. 
Beragadtál a négy fal közé! Nem lesz ennek jó vége... No, de most már itt 
vagyok én, majd segítek a bajon! 

ÉDESKE: (Hangja már-már közömbös.) Az nagyon jó lesz. Tényleg nagyon jó 
lesz. 

BARÁTHNÉ: Tudod, eddig a férjem hol dolgozott, hol nem. Nem volt soha 
igazi állásban. S most, hogy ő  is elhelyezkedett... most, hogy mindketten 
dolgozunk... összehozhatunk majd egy csemetét is. A technikáját már egé-
szen jól begyakoroltuk! (Felnevet.) Mondd, ti nem gondoltatok még ilyesmi-
re? 

ÉDESKE: (Zavarba hozza ez a kérdés.) Hát... magam sem tudom... 
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BARÁTHNÉ: Kell az! Nem is igazi n ő  az emberfia, ha nem szül. Én legalább 
háromat akarok! Miért ne? A megélhetésünk biztosítva van. Miért ne szül-
hetnék háromat? Megöröklik legalább egymás holmiját, nem igaz? 

ÉDESKE: (Kezdi kellemetlenül érezni magát.) Igaz... Biztosan... Nyilván igazad 
van... 

BARÁTHNÉ: (Látja, hogy Édeskének kellemetlen a korábbi téma, s másról kezd 
beszélni.) Képzeld... Az egyik korosabb színészn ő  férje valami hentes! Hogy 
az milyen trágár, hihetetlen... A kollégan ő  meséli, a múltkor az ura kijelen-
tette, mert erősen hízik, fogyókúrába akar kezdeni. Korán fog kelni, sokat 
fog mozogni, szigorú diétát fog tartani, legf őképp pedig nem fogad el több 
vacsorameghívást. — Mert ezek ám. rendszeresen a vendégl őben vacsoráz-
nak! — Majd nevetve. mondja, hogy a törzsasztaluknál a férje megismerkedett 
egy festővel, aki mindenáron le akarja festeni, mert olyan kifejezéstelen fejet 
még nem látott. Az meg a maga faragadtlan modorában azt felelte, hogy 
köszöni szépen, de meg van gy őződve, hogy a fest őnek kedvesebb egy szép, 
fiatal leány ülepének egy darabja, mint az ő  egész arca! Most igen szerelmes 
újra a férjébe... - 

(Amfg Baráthné beszél, Édeske gondolatai el-elkalandoznak, majd mereven elnéz 
barátnője feje fölött. Baráthné mögött. megjelenik Jámbor alteregója. Egy ideig áll, 
majd a magasba nyújtja a kezét, mintha valamit el akarna érni. Édeske és Jámbor 
alteregójának beszélgetése nem természetes hangon folyik.) 

ÉDESKE: Szakajtsd le! Szakajtsd le azt az almát! 

JÁMBOR ALTEREGÓJA: Ne pujgass. / Ne biztass arra, amit magad nem 
tennél meg. 

ÉDESKE: Mib ől gondolod, hogy nem tenném meg, ha nem lenne béna a 
kezem? 

JÁMBOR ALTEREGÓJA: Nem a kézen múlik. / Hisze.n a lélek irányítja a kéz 
mozgását is, / és te jámbor ember vagy. / Nem rontanád el amit a termé-
szetisten / megalkotott. / Ismerem a lelkedet. A jámbor lelkedet... 

ÉDESKE: Áltatod magad. /Csak a saját bá tortalanságodat szeretnéd igazolni. 

JÁMBOR ALTEREGÓJA: Tévedsz, ha azt hiszed, bátortalan vagyok... 

ÉDESKE: Én már nem tévedhetek. / A te magabiztosságod is csak látszat, / 
hiszen valamennyien úgy alakítjuk életünket, / hogy szenvedhessünk. / 
Mert ez a könnyebb, ez a könnyebbik út... /Örülni sokkal nehezebb. 

BARÁTHNÉ: (Aki nem érzékelte a fenti „álombeszélgetést', csak most fejezi be 
mondókáját.) Ha-ha-ha... Ez aztán az igazi szerelem! Nem igaz? Mondd már, 
hogy Úgy van! Hol jár az eszed... itt vagy te egyáltalán? (Egy pillanatra 
elkomorodik.) 

ÉDESKE: (Visszazökken a valóságba.) Óh... hát...igen... igen! 

BARÁTHNÉ: (Felpattan.) Jaj istenem, itt ücsörgök és feltartalak a munkában, 
pedig csak egy pillanatra ugrottam föl hozzád... 
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TIZEDIK JELENET — KOPONYALÉKELÉS 

Éjszaka van. Édeske és Jámbor alszanak. Hittelen lilás fény árasztja el a színt. Édeske 
nyugtalanul dobálja ínagát. Hentes, Villanyszerelő, Irma néni és Kisasszony setten-
kedik titokzatosan a szobába. Vállukon Edeske kinagyított bábfiguráját hozzák. 
Kísértetiesen szavainak. A bábut a szoba közepére helyezik. Miközben mondják a 
szöveget, néhányszor cammogva körtil jáf ják. A fény enyhén remeg. 

VILLANYSZERELŐ : éjt nappallá téve hallgatom/molekuláim súrlódásának 
zaját / s félek // félek a/ vér-penészbogarak sistergését ől / tapétab őr fedezé-
kem alatt // félek félek félek / megsz űnni készül a lélek 

KISASSZONY: megsz űnni készül a lélek / ett ől csak ettől félek / feszeleg az 
ármány / a vágyak árnyán 

IRMA NÉNI: (Ismét egyenletes lila fény világít. Az alvó Édeskéhez szól.) Gyere! 
Gyere ide... Itt a helyed közöttünk! Itt a helyed, ahol mi. vagyunk... 

KISASSZONY: (Szintén Édeskéhez.) Jöjj ide hozzánk, Majd mi segítünk raj-
ta.d... Majd mi segítünk... 

HENTES: a teremtő  majd válogat közülünk/s akit arra érdemesültnek talál 
/spirituszba mártja/ tartósítja majd ideig-óráig/legvégül aztán / leissza.róla 
a spirituszt / és hol leszünk ismét / sehol / sehol / sehol sem vagyunk 

ÉDESKE: (Feltápászkodik az ágyról, s — mintegy álmában — társul a többiekhez. 
Elkezd ődik a bábu szertartásszerű  vetkőztetése. Edeske ebben nem vesz részt. Távo-
labbról szemléli az álomfigurákat, akik igyekeznek őt bevonni a rituáléba. Monoton 
hangon szaval.) jég van bennem hihetetlen mennyiség ű  jég / a tüdőmben a 
gyomromban a beleimben / zuzmarás jégcsonkok jéghúsok alatt / dermedt 
csontjaim / s mint malter a házat / földi testemet a ruházat 

VILLANYSZERELŐ : mi: fárasztott így el/mi tett ily élhetetlenné/mi késztet 
folyton arra hogy legyél / mi késztet arra hogy ellenünk bármit is tegyél /mi 
mondd mi 

ÉDESKE: (Zaklatottan.) a föld vonzása a rések örökös szívása/ a hús sercegése 
a csontok reccsenése / a gallyak pattogása / nyelvem csattanása / a részek 
részeg vívódásai / hogy mi / talán / talán nem más / esetleg csak e zavarba 
ejtő  vonzás—taszítás / vonzódás—t űzszítás 

HENTES: görnyedten ernyedten/görnyedten és ernyedten/Lázban lázasan 
dermedten /lázban és lázasan és elázva és alázva 

IRMA NÉNI: (Cammogva táncol a vibráló fényben.) ágyban ágyasan ágyban és 
ágyasan / hány / hány / hány / hányan és hányadékban / vala / hányan 
hányadékban ázva és megalázva 

KISASSZONY: (Énekel.) megszűnőben a lélek/ettől csak ettől félek/ feszeleg 
az ármány / a vágyak árnyán 

VALAMENNYIEN: (Énekelnek, táncolnak.) ettől csak ettől félünk / meg-
szűnőben a létünk / s a vágyképek árnyán / feszeleg az ármány 

(Hirtelen csönd; visszaáll a lilás fény.) 
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IRMA NÉNI: Igazad van. Manapság mindent emberhúsból készítenek. 

ÉDESKE: Életem téves döntések láncolatából állott, de rajtam kívül ezt senki 
sem vette észre. Meg aztán, egy magasabb szempontból minden döntés téves 
döntés. 

HENTES: (Visszafogottan beszél: A többiek felsorakoznak félkörben a padlón hever ő  
Édeske-bábu feje körül. A mondóka befejeztével Hentes bárdjával lecsap a bábu 
koponyájára.) Csontot csonttal, vassal vasat: / a koponyád kettéhasad! 

ÉDESKE: • (A bárd lecsapódását követően csendesen leereszkedik a padlóra.) Iste-
nem... 

JÁMBOR: (Álmában a másik oldalára fordul. Édeskét akarja átkarolni, de nem 
találja. Felriad. Villanyt gyújt. Látja, hogy felesége mereven ül a padlón. Odaugrik 
hozzá. Az álomalakok már korábban elt űntek a színről a bábuval együtt.) Édeském, 
mi van veled? Hogy kerülsz ide? Szólj már valamit! Az ördögbe is ezzel a 
rohadt éjszakával. Mi a fenét csinálsz itt a földön? És hogy kerülsz ide 
egyáltalán... 

(Folytatjuk 

PAP JÓZSEF 

ZAKLATOTT TÁJ 

Cs. Simon  Istvánnak  

Rajnyi  
derékban 
elfűrészelt 
út menti akác 
után végre egy 
koronástul 

Ágkarjain 
kócos 
madárfészket 
dajkál 

Hihetőleg 
csakis annak 
köszönheti 
hogy megkímélte 
a garázda fűrész... 
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KÉZFOGÁSOK  

Ötven éve hunyt el Jovan Du čić  (1871-1943) 

JOVAN DU ČIĆ  

NAP 

Született az Égei-tenger partján, hol sok a napfény, a setét kert és halovány 
szobor, és sirályként a mindig meleg vizek azúrjában és illatában fürdött. 
Anyja sokszor ringatta h űs árnyékában valami csodálatos fának, melynek 
lombjai álmot illatoztak. 

0, szegény költő ! Gyermekként elvet ődött arra a tájra, hol az ég sápadt 
és dermedt, rajta fehér és hideg nap ég, és partjain viharok jajongnak. Es 
benne, mint a seb, örökkön ott sajgott a setét kertek és néma szobrok 
napfényes partjainak tompa emléke. Es együtt sírt; vigasztalan és hosszan, a 
ht.:tllámmal és széllel a mélabús, idegen tenger fakó fövényén. 

De mikor az ő  hervadt levélhez hasonló, sz őke fürtjei fehérré váltak, 
mikor érzéki, szép szemei, melyekben egykor téli narancsfaág s áttetsz ő  
tenger színe kacagott, elhomályosultak, mikor ereiben kikelet nélküli telet 
érzett — a Végzet visszavitte loniába. 

Minden olyan volt ott, mint régen. De ő  már nem volt ugyanaz: nem 
ismerte fel a vidám és szenvedélyes Egei-tenger napsütötte partjait! Fájón 
lehunyta szemét, s magába nézett. És lám! Meglátta ott azt az egykori napot, 
azt a csodás és fenséges napot, ami akkor, régen mindent olyan él ővé 
varázsolt, amitől a lomb álmot illatozott, és láthatóvá vált a szobrok fehér és 
lassú vére, amint a néma kőben tovaömlik, és ő  is élni és fájni tudott emberi, 
szilaj, mély szenvedéllyel. 

Ez volt a letűnt Ifjúság Napja, mely már csak mélyen, lent, egy lélek esti 
szürkületében vibrált, s minden, amit megvilágított, az Illúzió csodálatos, 
mégikus szépségét tükrözte. 

Mert a dolgok olyanok, amilyenné a lelkünk formálja őket.: 

(1903) 

A KIS HERCEGNŐ  

A kis hercegn ő, kinek a haja olyan volt, akár a holdsugár, kinek a tekintete 
kék volt, s a hangja sárga , rózsák illat-neszét sodorta — a kis hercegn ő  
belefáradt az életbe, és csak kókadozott nagy-nagy bánatában. 

És a tenger fölé hajló, széles, márvány teraszán, vázák mellett, melyek-
ben csendesen haldokoltak a krizantémok, titkon zokogott a hosszú, fülledt 
éjszakákban. Valami fájdalmas vágy és ismeretlen bánat altatta vérét és testét, 
mely olyan volt, akár a liliom vére és teste. 
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S a forró éjben, mikor a lég arany csillagporokkal szikrázik, s a sötét 
falon elalusznak a komoly pókok, és minden virág felmutatja a szívét, a kis 
hercegn ő  szíve is kinyílott. Ezért voltak az éjek annyi búval és nedves 
meleggel telítettek. 

Es amikor meghalt, hangtalan és nyugodtan, mint a krizantémjai, a 
templomokban sokáig zúgtak a vén harangok, és a hangjuk olyan mély volt 
és méltóságos, mint rég holt prédikátorok hangja. 

(1903) 

LÉLEK 

Sírsz, édes, egész nap, szakadatlan? Minek. 
A vesztett boldogság elveszítve is az! 
Hisz csak hátramaradt része az a hideg, 
Üszkös  seb a lelken, amit annyit siratsz. 

Ne engedd, hogy a könny arcodat ellepje: 
A boldogság nem hal akkor sem, ha elvész! 
Amit hallunk — messzi visszhang rezzenetje 
Tő le j ő, mint finom, halk és furcsa sejtés. 

Magányos éjjelen, ha búsan susognak 
Csillaggal a folyók, árnyakkal a hegyek... 
A fülhöz nem jut el e titokzatos hang, 
Csak a lélek érzi, hallja és jegyzi meg. 

(1903) 

NOSZTALGIA. 

Az őszi délután lassan ködbe réved, 
Kopasz ágak között méla szél játszik el; 
Különös egy perc ez, mikor álmodni kell, 
S amikor magányra vágyódik a lélek. 

Ilyenkor van, hogy míg szemünk könnybe lábad, 
S visszagombolyog az idő, mit leéltünk, 
Egy más élet után megigézve érzünk 
Valami mély, ősi, nagy-nagy, néma vágyat. 
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Messze, éj peremén, hol a nappal elt űnt, 
Ködben elmosódva, túl a láthatáron, 
Misztikus, örök csend és végtelen álom 
Bűvöli s csábítja áhítozó lelkünk. 

(1904) 

KÁPRÁZAT 

Ha szürke órákat pergetnek az esték, 
S a közömbös i.d ő  kifáraszt, úgy fájok, 
Bolondul, kacagva átélni szeretnék 
Mindegy: boldogságot, boldogtalanságot. 

S e sötét kívánság a testembe rejtve 
Nő, akár fekete árnyak áradása. 
És mindig el ő ttem ébred reggelente; 
Mintha láz hevítne, mintha hideg rázna. 

A lélek mélyein mi gyújt most világot: 
Hajnal-e vagy alkony? Furcsa láng legyint meg. 
Azt hiszem, szeretet, pedig gyilkos átok!... 
De nekem úgy tűnik, mind a kettő  mindegy... 

(1905) 

ÚTITÁRSAK 

A magam útjaira, mindig így akartam, 
A magam útjaira! Ámde újra-újra 
Minden keresztútnál rám meredt kiivatlan 
Egy láthatatlan kéz rettenetes ujja. 

Hallani akartam a szívem mesélni, 
De a hangok kintről jöttek valahonnan... 
Szabadulni vágytam, saját álmom élni, 
És idegen árnyak jártak a nyomomban. 

Hol vagyok én? nyögtem. Ki az, kit követnem 
Rendeltetett folyton, rabul, szófogadón? 
És mennyi másik én rejt őzik még bennem? 
Mennyi?... Csönd a válasz, csak csönd... Ó! borzalom. 

(1905) 
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SZERELEM 

Vajon szerelem ez, vagy keserves kényszer? 
Esti feküvés-e, kora ébredés-e? 
A szív tiszta vágya, teli égi kékkel? 
Vagy roggyanó lélek torz er őlködése? 

És akit szeretek, asszony-e valóban? 
Vagy árnyék, utamon keresztül. feküdve, 
Tévelygő  gondolat félig ejtett szóban? 
S minden egy beteg perc öntudatlan m űve! 

Nem tudom; de félig alva, félig ébren, 
Látom a szívemet, hogy szeret, hogy szenved. 
S ha a seb fölszakad, könnyek megerednek — 
Semmit sem tudok meg az egészb ől, mégsem. 

(1905) 

SZONÁTA 

Akartam: szerelmem, arca der űs legyen, 
Mint víg-vörös fürtű  tengeri nimfának; 
Ámde szomorú volt, szürke, élettelen, 
S haja hullámzása sötét, mint a bánat. 

Akartam dalolni boldog ditirambot, 
És elénekeltem legbúsabb énekem; 
Hogyha megkondítom a reményharangot, 
Szíven .kap valami messzi, mély sejtelem. 

Így az újult vágyat vén könnyek kísérik, 
I,gy az új szerelem régi sebbe metszi 
Eszrevétlen, csilló és kegyetlen élit —  
S én rettegek vágyni, irtózom szeretni. 

(1905) 
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SÖTÉT 

A merev derekú, mord jegenyefákon 
Nem kukkan késett hold. Fekete mez őkrő l 
Boszorkányos szél int. Hogy hallgat, hogy h őköl 
A tavasz az éjben, s a tavaszi álom... 

És a sápadt égb ől ebben a nagy csendben 
Mintha hullanának fekete hópelyhek. 
Milyen végzetes éj! S míg a szívem retteg, 
Vérem mélyen zúgó barna sodrát sejtem. 

Lelkemben epedve, mélabúsan, sután, 
Mint éji kiáltás, valami hang rezdül. 
Semmi. Csak egy vágy ment utamon keresztül, 
Ki tudja merre, és ki tudja, mi után. 

(1905) 

UNALOM 

Küszöbömön egész este ott kuporog 
Az unalom, s bámul mozdulatlan engem. 
Szeme érzéstelen, vas-hideg, kegyetlen, 
Az arca halovány és az ajka fagyott. 

Körülötte a csend szinte meg se rezdül, 
Lélegzése néma, dermed a leveg ő . 
Lassan meghal a nap; furcsa, kék, lebeg ő  
Sejtelmek suhannak a szobán keresztül. 

És gubbasztva lesem, hogy telik a szeglet 
Oszi borongással., és érzem. magamban, 
Hogy oltódik a nap, bútlan, öntudatlan... 
S hallom, a lelkemben levelek peregnek. 

(1905) 
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RETTEGÉS 

Miért is szeretek mindent, ami t űnik, 
Örömöt, fájdalmat? Milyen kényszer alatt 
Hallgatom igézve a múlt heged ű it, 
S nézem az utat, mely mögöttem elmarad? 

Mi az a kapcsolat a lélek s a vízként 
Tovaöml ő  sötét, halott napok között? 
Mért nem szeretem úgy a reggeli víg fényt, 
Mint mikor lehullnak az alkonyi ködök? 

Sokszor azt hiszem, hogy nem érem a reggelt, 
S az éjjel emlékek vad sodrába fullad: 
Óvó szívem múlttal csordulásig megtelt, 
S nem mer továbbmenni, rettegi az újat. 

(1905) 

RÉVÜLET 

Messze elmarad majd ez az út mögöttem, 
Ezek a könnyek is tűnnek, mint a többi, 
És vágyó szívemet új kívánság tölti 
Az új kikelettel. Zöldbe öltözötten, 

Míg ezüst csillagpor szitálja az éjet, 
Es a szirmok selyme lenge, sz őke hájfürt, 
Mint új cseppű  harmat és újan fakadt rügy, 
A régi helyében új szerelem ébred. 

S másik asszony mellett fekszem és remélek, 
S bolondul fecsérlem, szórom a szívemet: 
És újra azt hiszem, hogy először vérzek, 
És először vágyom, s először szeretek. 

(1905) 
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CSÖMÖR 

Forró titkok kelyhe ma este a szemed, 
Egy-egy csókot ringat .mindegyik tekintet; 
Es ha el-elcsukló, bús hangod legyint meg, 
Uj örömöt ígér, új hittel hiteget. 

Elég, szegény asszony, elég! Fáj a látszat! 
Mindent megadtunk már egymásnak mi ketten. 
Tovaömlött minden torz hullámhegyekben; 
Legjobb, ha eloltjuk lámpáját a násznak. 

Még csak egy nap vágytunk új er ő t, régi h ő t, 
Csak egy, csak egy nap! De mindez csak igézet; 
Sürgetőn topogva felnyihog a végzet 
Két fekete lova a küszöbünk el ő tt. 

(1905) 

REFRÉN 

Álmodj, a legkönnyebb így lesz észrevenned: 
Csak illó álom ad álló boldogságot; 
S nem kérded majd, miért ezek a keservek, 
S nem valami mások, s nem valami mások. 

Szeress, szeress nagyon, szakadatlan szeress, 
Mert csak a szerelem mutatja meg neked, 
Hogy milyen kevés is kell, hogy boldog .lehess, 
S hogy örökkön szenvedj, százszorta kevesebb. 

És halj, így talán a bús hitet megmented, 
Hogy az igazságot valaha is láttad: 
S hogy ami ugyanaz, soha nem. nevezted 
Egyszer fájdalomnak, máskor boldogságnak. 

(1905) 
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MEGTÉRÉS  

Lépj mellém s ölelj meg, hogyha eljössz újra, 
De ne úgy, mint asszony, ki vágyik és szeret, 
Hanem mint beteg báty lágy tenyer ű  húga, 
Kitapintva rajta minden fájó helyet. 

Szép nosztalgiával, elborongón, mélyr ő l, 
Sose emlékeztess, hogy talán a késett 
Öröm feljöhetne a bánat öléb ől, 
Akár éjféli nap mélyéből az éjnek. 

Mert te nem érted és sohasem értheted, 
Hogy ki tudja, kinek bájait csodálva 
Néztem rád, és mindig másért szerettelek... 
S valaki árnyának voltál csak az árnya.... 

(1905)  

ÁLMOK  

Jaj! mi fájdalmas a végs ő  istenhozzád! 
És a lelkünkbe váj irtózatos sebet, 
Mikor a könnyeink mérgeik kiadták, 
De még egy búcsúkönny lassanként lepereg. 

Előre! De hova, és miért, és meddig? 
S vajon örökkön így, így, változatlanul? 
Mégis mennyire fáj, ha hiú álma múl 
A létnek, s mindenre vak semmi telepszik... 

És elnémul a hit, és megdermed a vér, 
S a szív szomjúsága még nagyobb, hogy fájjon;  
Ilyenkor látod, hegy boldogsággal felér  
Néha egy-egy titkos, szép és meleg álom.  

(1905)  

~ .. 
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MÚLT 

Te vigaszt vársz. Pedig vigasz nincs, nincs soha: 
Mit vigasznak hívnak, nevezd feledésnek; 
A fájdalom örök, ha mély és mostoha! 

Ébren bánat őröl, alva álmok tépnek, 
S egy kegyetlen angyal szegény fejed felett 
Mozdulatlan virraszt. Ez a végzet, érzed, 

Mégis vágyol és vársz. De majd észbe veszed, 
Hogy míg van kiinni kín e bús pohárba, 
E torz irónia még nem emlékezet; 

És hogy szörny ű  múltunk, bár nem nézünk hátra, 
Nyugtalan éjjeken szívünkbe belesír, 
Mint öreg gályarab rég megszokott lánca. 

Komor napok jönnek, és mindegyik lenyír 
Egy-egy véres karajt a szívb ő l. örökre, 
Hiába kér, imád; s te sziklák élein 

Lépkedsz szakadatlan, feljebb, csúcsra, ködbe, 
Mezítláb, sápadtan, szegény ijedt gyerek, 
Kinyújtva kezeid, s: Napot!, nyöszörögve. 

S a. céltalan órák, mint lomha ég beteg 
Varjak, tépett szárnnyal, rútul és sivárul, 
Feketén elszállnak majd velem és veled, 

Míg mögöttünk barnán, alattomba, hátul, 
Ránk hurkolva gonosz, rettent ő  csápjait, 
A Múlt, mint Medúza, vérfagyasztón bámul. 

(1906) 
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Kasza József polgármester üdvözli a tanácskozás résztvev őit 
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VERS, ASSZONYHOZ 

Te árnyék vagy, és fény, mikor szemet nyitok, 
Léptemmel lépsz, éket a versem aggat rád; 
Annyira vagy szépség, amennyire titok, 
S amennyire vágy vagy, annyira igazság. 

Légy elérhetetlen, messzi a magasabban —  
A boldogság álma több a boldogságnál! 
Mint . az ifjúság, légy visszahozhatatlan; 
Legyen csak visszhangod az emlék, mi átjár. 

Szív mesét rejtő : a könny drága ékszer, 
Mert a szerelem csak fájdalomban ragyog; 
Igazság az csupán, mit a lélek képzel; 
A földön legnagyobb találkozás a csók. 

Látomásom sző tte drága alakodat, 
Álmom fonalával szikrázik a fátylad; 
Voltál mélyen hordott, babonás gondolat, 
Jele elveszejtő, jeges hiúságnak. 

Ám te nem létezel, sohasem léteztél; 
Csendem szült s unalmam, csak énnekem intett 
Bűvös éji képed, szívemben fénylettél... . 

Mert magunk teremtünk, mit szeretünk, mindent. 

(1920) 

Ács Károly forditásai 



ÖRÖKSÉG  

Kosztolányi-napok (Szabadka, 1993. március 29-30.) 

A GIMNÁZIUM FALAI KÖZT 

Tisztelt hölgyeim és uraim! 

Megtiszteltetés számomra, hogy Kosztolányi szül ővárosában üdvözöl-
hetem önöket, mégpedig annak a. gimnáziumnak a falai közt, ahová Koszto-
lányi is járt, de jómagam és gyerekeim is, sok-sok generáció. 

Kosztolányi Dezs ő  magyar író 1885-ben született Szabadkán. Nehéz 
eldönteni, melyik irodalmi ágban alkotta a legkiválóbbat: mint lírikus, no-
vellista, regényíró, m űfordító, cikkíró, tanulmányok szerz ője vagy pedig 
mint újságíró. 

A játék, a forma művésze, a magyar nyelv kiváló mestere, ért ője és 
szerelmese volt. Mindannyian még diákkorunkban megismerkedtünk a Pa-
csirtával, az Aranysárkánnyal, az Edes Annával, az Esti Kornél cím ű  köteté- .  
vel. 

Szabadkán a gimnázium el ő tti téren már évek óta áll a mellszobra, az 
épületben pedig emlékszoba őrzi hagyatékát. A mai nap folyamán a Városi 
Múzeum kiállítóterme — a Történelmi Levéltár, a Városi Könyvtár anyagával 
és Dévavári Zoltán magángy ű jteményével gazdagodva — újabb tárgyi emlé-
keket tár elénk Kosztolányi életével és munkásságával. kapcsolatban. 

A Kosztolányi-emléktábla leleplezését a Vajdasági Magyar Nyelvm űve-
lő  Egyesület szabadkai szervezete és a Kosztolányi-napok szervez őbizottsá-
ga indítványozta: A gimnázium falán elhelyezett emléktáblát Törteli Károly 
szabadkai műépítész tervezte, Almási Gábor szobrászm űvész alkotta és a 
Temetkezési. Közvállalat készítette, akiknek a város vezet ősége nevében 
külön köszönetet mondok. 

Hálával tartozunk mindazoknak a jóakaratú embereknek, akik anyagi 
és erkölcsi támogatást nyújtottak az emléktábla elkészüléséhez és a Koszto-
lányi-napok megtartásához. Külön kiemelném a Jugobanka és a Pannon 
Bank, valamint a Birografika anyagi. hozzájárulását. 

KERN IMRE, 
a községi végrehajtó bizottság elnöke 
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AZ EMBERI HUMÁNUMÉRT 

Tisztelt ünneplő  közönség! Tisztelt hallgatóság! 

Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy Szabadka polgárai és a 
magam nevében köszönthetem a kedves egybegy ű lteket, a szép szó szeret-
meseit, akik azzal a szándékkal jöttek itt ma össze, hogy az emlékezet és 
tisztelet hangján idézzék fel városunk nagy szülöttének életét és örökbecs ű  
műveinek részleteit. 

Az immár hagyományossá váló Kosztolányi.-napok megrendezésével 
régi tartozást rónak le polgáraink városunk nagy szülötte iránt. Külön 
örömünkre szolgál, hogy immár a gimnázium falán a most leleplezett emlék-
tábla is jelzi büszkeségünket, hogy a „bús, poros Bácska" adta a XX. századi 
magyar irodalom egyik legjelent ősebb és legsokoldalúbb egyéniségét. 

Kosztolányi Dezső t életművének gazdagsága és sokarcúsága nemzedé-
kének legnagyobbjai közé sorolja. Lírikusként hívta fel magára a figyelmet, 
de munkássága a próza fejl ődésvonalának is szerves része. Versei, regényei, 
novellái,.m ű fordításai és nem utolsósorban tárcái, cikkei a magyar irodalom 
e korszakának els ő  vonalába sorolják. Mindebben nagy nyelvtudása és 
széles körű  műveltsége is segítségére volt. Költ ői és szépírói tevékenysége 
mellett mint kritikus, esszéíró, kit ű nő  érzékű. nyelvm űvelő  is kiterjedt és 
értékes munkásságot fejtett ki. 

Mint lírikus látványosan kezdett. A szegény kisgyermek panaszai című  
kötet versciklusában találja meg a leginkább őszinte hangot: a Kosztolányi-
ban mindvégig benne él ő  gyermek itt természetes módon jut szóhoz a régi 
évek felidézése közben. A gyermeki benyomásokból adódó világra csodál-
kozás, a minden mögött titkot sejtés lírai vallomássá nemesül. 

Későbbi köteteinek józanabb, dísztelenebb címei is jelzik Kosztolányi 
változását. Ebben a. póztalanabbá és mélyebbé válásban nála is dönt ő  szerepe 
van az emberiség legnagyobb sorscsapásának, a háborúnak. Az utcán agyon-
lő tt fiatal, erős katonaszökevény'l.átványa, a tömegirtás tudata elfordítja a 
felszínes szemlél ődéstől. Az események más vonatkozásban is arra késztetik, 
hogy határozottabban nézzen szembe az ő t körülvev ő  élet tényeivel és 
problémáival. Kosztolányi azonban nem a tömegek életének lázító tényeit 
sorakoztatja versbe, hanem itt is a mindennapok apróságában rejl ő  kis 
emberi tragédiákat világítja meg hangsúlyozottan egyszer ű, halk szóval. A 
kor társadalmának éget ő  kérdései nem. foglalkoztatták úgy, mint Adyt vagy 
József Attilát, de az ember tiszta humánumáért vívott bels ő  küzdelme hasz-
nára vált művészetének. Ahogyan Ady Endre írta róla: „irodalmi író volt". 

Ugyanakkor novellái realisztikusabb irányba mutatnak. Gyakran a kis-
emberek életének jelentéktelenné, üressé válását tárják az olvasó elé. Kímé-
letlen pontossággal figyeli az emberi életet, az emberi lelket: gondolatokat 
és indulatokat és elfojtott gy ű löletet. Kései m űveiben is a költészet és poli-
tika, morál és cselekvés problémái állnak az el őtérben, és a költő  közvetett 
módon figyelmeztet az esztelenség, a zsarnokság és a vele összefonódott 
erők elszabadulásának veszélyére. Gondolatát Senecával így mondatja ki: 
„Az egyetlen, vissza nem tér ő  életemet védtem, olyan korban, melyben élni 
nem volt természetes dolog." 
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Sajnos, Kosztolányi ilyen természet ű  gondolatai ismét aktuálisak. Ép-
pen ezért fontos erő t merítenünk többek között az ő  életm ű vébő l is, és saját 
kezünkbe venni sorsunk alakítását. Gazdaságunkról, kultúránkról, iskolá-
inkról, tömegtájékoztatási eszközeinkr ő l, életünk minden meghatározó té-
nyezőjérő l csakis mi magunk dönthetünk. 

Végül városunk polgárai és a saját .nevemben is köszönetet mondok 
mindazoknak, akik tevékenységükkel hozzájárultak e rendezvény megva-
lósításához és minden résztvev őnek jó munkát, tartalmas szórakozást kívá-
nok. 

KASZA JÓZSEF, 
Szabadka polgármestere 

ÁPOLANDÓ ÖRÖKSÉG 

Hölgyeim és uraim! Mélyen tisztelt vendégeink! 

Kivételes megtiszteltetés számomra, hogy a Kosztolányi-napok szer-
vezőbizottsága nevében nagy szeretettel. köszönthetem önöket, és megnyit-
hatom e rendezvény tudományos ülésszakát. 

Engedjék meg, hogy mindenekel ő tt köszöntsem azokat a rangos külföl-
di és hazai írókat, irodalomtörténészeket, Kosztolányi-kutatókat és m űfor-
dítókat, akik el őadást tartanak vagy dolgozatukat felolvassák ünnepségün-
kön: Csoóri Sándor írót, a Magyarok Világszövetségének elnökét; Pomogáts 
Béla irodalomtörténészt, az Anyanyelvi Konferencia — A Magyar Nyelv és 
Kultúra Nemzetközi Társasága elnökét; Kolczo.nay Katalint, az Anyanyelvi 
Konferencia alelnökét; Dévavári Zoltán írót, Kosztolányi-kutatót; Lazar 
Merković  írót és m ű fordítót; dr. Bosnyák István újvidéki egyetemi tanárt, a 
Jugoszláviai Magyar M űvel ődési Társaság elnökét. Megkülönböztetett tisz-
telettel köszöntöm dr. Kristóf Lázárt, a belgrádi magyar nagykövetség taná-
csosát; Kasza Józsefet, Szabadka polgármesterét; Kern.Imrét, a községi vég-
rehajtó bizottság elnökét; az újvidéki bölcsészkar tanárait: dr.. Bori Imre 
akadémikust, dr. Bányai Jánost, dr. Horváth Mátyást, Bordás Gy őzőt, a 
Forum Könyvkiadó igazgatóját és f őszerkesztőjét, az újvidéki Hungaroló-
giai Intézet képvisel őit, a szabadkai. Városi Könyvtár igazgatóhelyettesét, 
városunk kulturális intézményeinek vezet őit, a Magyar Szó, a Szabadkai 
Rádió és az Újvidéki Televízió képvisel őit és minden kedves vendégünket. 

Engedjék meg, hogy röviden elmondjam, hogyan született meg a Kosz-
tolányi-napok gondolata. 

Amikor tizenhét évvel ezel ő tt az egykori MoŠa Pijade Gimnáziumban 
kezdtem tanítani ., arra gondoltam, hogy a középiskolások hagyományossá 
vált irodalmi vetélked őjének elődöntőjét minden évben Kosztolányi szelle-
mében kellene megszervezni a gimnázium Kosztolányi nevét visel ő  ön-
képžőkörével együtt. A vetélked ő t bensőséges, felemelő  ünneppé avattuk; 
amelyen a szép magyar vers- és prózamondást költ őnk szelleme hatotta át. 
Így volt ez rendjén, hiszen köztudott, hogy Kosztolányi fiatalkori versei 
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gimnáziumunk falai között fogantak, és ennek a tanintézetnek az ön-
képzőköre volt egyben els ő  írói m ű helye is. Ó a miénk, szabadkaiaké is, 
akinek nagyságát az irodalomtörténészek már régen elismerték. 

Idővel a vetélked ő  felvette a Kosztolányi-verseny nevet, majd 1992-t ő l 
kezdve Kosztolányi-rendezvénnyé b ővült, mivel dr. Madácsy Piroska, a 
szegedi Tanárképz ő  Fő iskola tanárn ője, az ismert Kosztolányi-kutató Kosz-
tolányi Dezs ő  francia kapcsolatai címmel nyelvművel ő  előadást tartott. Másfél 
évtized szívós munkájának köszönhet ő  tehát, hogy rendezvényünk Kosz-
tolányi-napokká terebélyesedett. 

Mi szabadkaiak büszkék vagyunk Kosztolányi Dezs őre. Annál is in-
kább, mert oly kevés kiváló író, költ ő , publicista és m ű fordító indult el ebb ő l 
a „poros, boros" városból századunk elején. Lírája a legszebb, igazi érzé-
sekbő l fakadt. Tiszta költészet volt az övé. A magyar poézis legszebb darab-
jait ajándékozta nekünk, amit most, amikor rá emlékezünk, hálásan megkö-
szönünk. Az emlékezés a múlt értékeinek él ővé tétele a jelenben. Kosztolányi 
életm űve ápolandó örökség, amelyet kötelességünk átadni az utókornak, az 
utánunk jövő  nemzedékeknek. Ezekkel a gondolatokkal nyitom meg a 
Kosztolányi-napok tudományos ülésszakát. 

Végül engedjék meg, hogy a munkaelnökségbe a következ ő  személye-
ket javasoljam: dr. Rehák László nyugalmazott egyetemi tanárt, a Jugoszlá-
viai Magyar M ű velődési Társaság szabadkai tagozatának elnökhelyettesét, 
dr. Ágoston Mihály egyetemi tanárt, a Hungarológiai Intézet munkatársát, 
Kern Imrét, a községi végrehajtó bizottság elnökét, Varga Lakatos Gizella 
magyartanárt, a Kosztolányi-napok szervez őbizottságának elnökét, Dudás 
Károly írót, a Vajdasági Magyar M űvelődési Szövetség elnökét és Radomir 
Tiabint, a községi képvisel ő-testület főosztályvezetőjét. Felkérem a munka-
elnökség tagjait, hogy foglalják el helyieket. 

VARGA LAKATOS GIZELLA, 
a szervez őbizottság elnöke 

Varga Lakatos Gizella ismereteti a Kosztolányi-napok 
megszületésének körülményeit 
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A MEGÚJÍTOTT MÚLT 

Tisztelt hallgatóim, kedves szabadkaiak és a környékb ő l ideérkező k! 

A Magyarok Világszövetségének nevében köszöntöm önöket. Örömö-
met és szorongásomat egyszerre fejezem ki. Örömömet azért, hogy hosszú 
készül ődés után végre ide, Szabadkára is eljutottam. ígéretem már négyszer-
ötször is kötött ehhez, de egy forgószél közepében élek, s ebben nehéz úgy 
Irányítani az ember életét, mint ahogy szeretné. Talán húsz esztend ő  után 
járok itt. Azt azért el kell mondanom,.hogy az els ők között jöttem Szabadkára 
Dér Zoltán barátom hívására Kiss Ferenccel. Az ő  üdvözletét is tolmácsolom. 
önöknek; sajnos betegség miatt nem lehet itt velünk. Aki olvasta Kosztolá-
nyiról írt könyvét és tanulmányait, az tudja, hogy nála ékesszólóbban, 
elemzőbben nagyon kevesen beszéltek és írtak Kosztolányiról. Ővele jártam 
itt el őször, a hatvanas évek közepén tartottunk itt el őadást, utána pedig a 
magam akaratából. A világot bejártam, de hogy miért maradt ki Szabadka, a 
Délvidék ezekb ő l az utazásokból? Talán azért, mert különös meghasonlás 
kísért minden utamon. 

Újvidékre boldogan mentem, mert a magyarországi viszonyokhoz ké-
pest a hatvanas esztend őkben Újvidék egy szabadabb világ volt, egy Euró-
pára. kitárható ablak. Az az irodairnn, amelyik ott sistergett, forrt a maga 
modern igényeivel, vonzott engem, de éreztem, hogy ez az irodalom egy 
kicsit az írók belső  világán belül forr, alakul. Egy alkalommal egy kávéházi 
beszélgetésen egy fiatal író azt mondta: „Te Ujvidékre jársz, és nagyon 
helyes, hogy az Ottani írókkal, a modern fiatal írókkal találkozol, eszmét 
cserélsz, szükség van rá, de igazából nem ismered ennek a világnak az 
életét." Ekkor kezdett el titokban, az asztal fölött suttogva beszélni .mindar-
ról, ami lejátszódott itt a második világháború. idején. En magam csak távoli 
hallomásokból tudtam azokról az irtózatos eseményekr ől. Nem nagyon 
akadtak emberek, akik mondták volna. Huszonöt-harminc esztend ő t kellett 
várni arra, hogy ennek a térségnek a tragédiája, drámája —a XX. század egyéb 
tragédiáival együtt — napvilágra kerüljön. Miután ez a kettéosztottság volt 
bennem, hogy egyrészt egy fölszabadultabb, modern irodalom útját járhat-
tam. Tolnai Ottóékkal., Domonkos Istvánnal, az itt jelenlev ő  írókkal együtt, 
nem. tudtam. nyomára találni annak az érzelmi és gondolati drámának, 
amelyet talán el kellett volna mondaniuk az íróknak. Cseres Tibor könyve, 
majd A megtorlás napjai, Matuska Márton kötete után tudjuk, hogy mi 
történt. 

Bejártam a világnak minden részét, ahol magyarok élnek: Argentínát, 
Kanadát, Svédországot, Franciaországot, Németországot stb. Ekkor meg-
érett bennem az a gondolat, hogy ennek a szétszórtságban él ő  magyarság-
nak meg kellene teremteni. azt a fogódzó formát, amelyben találkozhatna 
önmagával. A Magyarok Világszövetségében is azért vállaltam el ezt a sze-
repet, hogy ezt a formát a század utolsó évtizedében megteremthessük. A 
magyarok harmadik világtalálkozóját azért rendezte meg a Világszövetség, 
hogy ez a gondolat testet öltsön. Nagyon sokan azt mondták tavaly augusz-
tusban, hogy nem szabad megtartanunk. Szlovák, szerb és román politiku-
sok is szóvá tették, hogy mire készül a magyarok társasága, világtalálkozót 
tart ilyen id őben, mikor lángol körülöttünk a világ, de akadtak magyaror- 
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szági ellenzékiek is, akik így vélekedtek. Az egyik legjobb magyar író felesé-
ge felhívott, hogy azonnal állítsam 1e a találkozót, halasszuk el, mert ez 
provokáció lesz. Azt válaszoltam, neki, nincs önismerete, ha arra gondol, 
hogy ez kihívás lesz. A magyarok harmadik világtalálkozója nem provokáció 
lesz, ellenkező leg, a magyarok bels ő  megerősödésének alkalma. Hogyha egy 
nép, egy nemzet belülről megerősödik, ez azt jelenti, hogy a szomszéd 
népekkel más kapcsolatot tud teremteni. Egy gyönge emberi -el nein érdemes 
kapcsolatot.tartni, mert hamarasan unalmassá válik. Egy er ő teljes, m űvelt 
emberrel az ember szívesen tart kapcsolatot, s ez vonatkozik a nemzetekre 
is. A világtalálkozót .megtartottuk. A zárószóban azt üzenhettem minden 
szomszéd nép politikusának, hogy ha a több millió mondatból, amelyek a 
néhány napos találkozón elhangzottak, egyet is találnak, amelyik sértette a 
szomszéd népek történelmét, becsületét, akaratát, akkor tegyék szóvá. Drá-
mai, feszült mondatokat viszont igenis találhattak volna, mert ebben a 
térségben mindenki sérült. Sérült népek alakították a történelmet, alakítják 
ma is. A világtalálkozó után elhallgattak a rágalmazók, a vádlók, megsz űntek 
a föltételezések, a gyanúsítások. A magyarok világtalálkozója nemcsak arra 
volt jó, hogy a szomszéd népeknek, amelyekkel évszázados feszültségben él 
a magyarság, természetes módon üzenjünk, hanem arra is alkalom nyílt, 
hogy a különszakadt részekben él ő  magyarság egymással találkozzék, és 
ismerje meg egymás gondolatait. Nem kell egyetérteni, de értenünk kell 
egymást. Ez óriási különbség. Mindegyik térségben más és más sorsa lett a 
magyarságnak. Ha a Magyarok Világszövetségének elnökségi ülése zajlik, 
mindig megkérem a jelenlév őket, akik akár Ausztráliából, Amerikából, akár 
Erdélyből, Szlovéniából, a Felvidékr ől, a Kárpátaljáról vagy a Délvidékr ő l 
érkeztek, hogy mondják el, m.i az, ami a legfontosabb, mi történik velük. 
Mindig ez a legdrámaibb része az üléseknek, amit ritkán élhet át az ember, 
mert — tíz-tizenöt percbe s ű rítve — mindegyik területen él ő  magyarság be-
számol saját sorsáról. Igy többek közt legutóbb Hódi Sándor, majd a. már 
Budapestre költözött Hornyik Miklós számolt be. 

Hogy egy nemzet keresi a történelemben való létezésének új formáit, 
az természetes, bels ő  igénye. A magyarság is a külső  és a belső  szétszóratás-
ban ezt keresi. Éppen az imént érdekl ődtem, hogy ebben a térségben tud-
ják-e a Duna. Televíziót fogni.. Azt hallottam, hogy még nem igazán, csak 
nagyon kevesen. Magát a Duna Televíziót, amely egy m űholdas adás, azért 
hoztuk létre, hogy azt a különös gondolatot, amelyet Illyés Gyula úgy 
fógalm.azott meg, hogy „Haza. a magasban", szó szerint megtestesítsük. A 
Duna Televízió legyen a Haza a. magasban eszköze és jelképe is. Ez a televízió 
karácsony szent estéjén született (nem istállóban, hanem szinte árokparton). 
Nem volt egyszerű  létrehozni egy olyan televíziót, amely Írországtól kezdve 
Stockholmon át egészen Izraelig és a Donyec-medencéig sugároz m ű sort. 
Azt szeretnénk, hogy nemcsak az ebben a térségben él ő  magyarságnak, 
hanem minden népnek a maga nyelvén tenné ezt meg. Megvan az esélyünk 
arra, hogy öt nyelven sugározzunk adásokat. Vendégeink lesznek tudósok, 
professzorok, de kétkezi munkások is, akik ebben a térségben élnek. Szeret-
nénk, ha egy nagy eszmecsere kezd ődne, mert a történelmet is közösen 
éltük, s a mélylélektanba lehúzódott gondjainkat együtt, egy nagy párbe- 
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széd során oldanánk meg, de mindenki a saját egyéniségéhez és történelmé-
hez ragaszkodva. Ha csak az egyik fél mondhatja a magáét, akkor nincs 
párbeszéd. 

Van történelem, amelyet nem lehet kiiktatni az id őbő l. Nemrég Tordán 
jártam, a tordai vallási türelem .meghirdetése 425. évfordulójának az ünne-
pén. Egy ordai unitárius papn ő  hívott meg, akit ő l megkérdeztem, hogy csak 
egy ünnepség lesz-e. Azt felelte, hogy igen, de miért kérdem? „Mert arany-
pénz van a kezükben — válaszoltam. — Nem elég, ha csak egy alkalommal 
mutatják föl, s utána kiejtik. Hát gondolja meg: II. József a türelmi rendeletét 
1781-ben hirdette meg, kétszáz-egynéhány esztend ővel kéšőbb, mint a tor-
dalt, mégis minden iskolás gyereknek tudnia. kellett. A térségben minden 
művelt ember tudta, hogy mit jelent ez a vallási türelmi rendelet, de azt nem, 
hogy 1568-ban Erdélyben, egy izzó földön, a hitviták korában, akkor, amikor 
a vallásháborúk olyanok voltak, mint ma a nemzetiségi háborúk, akadt egy 
olyan térség, az erdélyi fejedelemség, amelyben négy vallás megegyezett, s 
a világon el őször hirdette meg a vallási türelmet. S err ő l a világ nem tud." 

Mint ahogyari arról sem tud, hogy nyolcszáz esztend őn át Erdélyben 
autonómia volt. Olyan autonómia, amely felé Európa próbál törekedni. Aki 
egy kicsit is jártas a történelemben, az tudja, hogy Erdély 49 városából hetet 
a szászok alapítottak és több száz falut. Csak egy példa arra, hogy milyen 
autonómiájuk volt az erdélyi. szászoknak. Hogyha — mondjuk — Nagyszeben 
polgármestere, illetve a város úgy döntött volna, hogy nem engedi be az 
erdélyi fejedelmet, akkor az erdélyi fejedelem szétlövethette volna a várost, 
de nem mehetett be, mert a városi polgárság másképpen döntött. Nyolcszáz 
esztendeig működött ez. Sajnos ezek a. városok, falvak kezdenek kiüresedni, 
mert 1918-ig fölmorzsolódott ez az autonómia, s ezzel megsérült a. térség: 
Igaz ugyan, hogy a németek is elvállalták azt, hogy a szászokat elcsábítsák, 
s elvándoroljanak. Márpedig ez a térség attól volt gazdag, hogy szászok, 
magyarok, románok éltek ott együtt; különleges térsége volt ez Európának. 
Errő l nagyon keveset tudunk, pedig ha tudnánk, akkor talán más önérzettel 
és érvekkel gondolkodnánk az autonóm iáról. Azt hangoztathatnánk, hogy 
az autonómia nem egy légb ő l kapott politikai gondosat, hanem egy történe-
lemben kipróbált gondolat is. Csak t ű n ődés gyanánt mondom: fölépíthettek 
a szászok hét várost és több száz falut. Ma vajon egy épületet, nem várost, 
egy egyetemi épületet az erdélyi magyarok építhetnek-e? Nem. Hova jutott 
a történelem! Ez a szegénység, az elsivárosodás jele is. 

Tudom, ma Kosztolányiról kellene beszélnem, s az lenne méltó, hogy 
most egy megírt szöveget mondanék. Elég sokat írtam róla, nem szeretném 
ezeket ismételni, de néhány gondolatot engedjenek meg elmondanom. 

Egyre elevenebb életet kezd élni bennem is és a magyar irodalomban is 
Kosztolányi szelleme éppen a politikai és a társadalmi változások miatt. 
Hadd mondjam el őször a személyes sorsomat. Hosszú. id őn át rákényszerül-
tem, hogy minél többet politizáljak az irodalomban. Harminc esztend őn át 
ez átkos nyomorúságom volt, noha úgy látszott, a szabadságom egyik esélye 
is. Tudtam, kosztolányis értelemben tudtam, hogy nem lenne szabad politi-
zálnom, de nem lehetett a jónási sors el ő l csak úgy egyszerű en, könnyedén 
elmenekülni. A változások után azonban egy különleges élmény fész-
kelődött belém. Azt éltem át, hogy most válik ketté, nemcsak bennem, hanem 
a térségben is, a politikus és az író, most kellene hogy kettéváljék, ugyanúgy, 
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ahogy Kosztolányi akarta. Miért éltem éri ezt meg? Azért, mert rá kellett 
döbbennem éppen az 1989-es változások után, hogy egy politikusnak, ha 
hatni. akar a társadalomban, hatalomra van szüksége, de egy író nem töre-
kedhet hatalomra. Egy író legföljebb arra törekedhet, hogy magát az igazsá-
got, a valóság teljesebb képét juttassa hatalomra, de ő  maga sohase pályázza 
meg ezt ,a babért. 

Máris Kosztolányi munkásságánál tartunk, amelyr ő l Újra kell mindent 
végiggondolnunk. Tudniillik minden hagyománya megújított múltat jelen-
ti. Minden hagyománnyal megújítjuk a múltat, minden hagyomány újrate-
remti. a. múltat is. Illyés mondja, hogy a múltat is teremteni kell, és egy 
valamirevaló múlt megteremtéséhez legalább annyi er ő  kell néha, mint a 
jövő  fölépítéséhez. Kosztolányi egész életében az irodalom legnagyobb 
rajongója volt. Ady azt írta róla, hogy irodalmi író volt, ami a magyar 
irodalomban sértésnek számított. Kosztolányi ezt a sértést valószín ű leg 
elraktározta magában. Dacból is úgy viselkedett, s az Ady elleni támadásban 
kiömlött bel ő le ez az ingerültség. Ez az érzés szólt az ellen is, hogy az 
irodalom nem volt elég autonóm m ű faj a magyar szellemi életben. Mostaná-
ban kezdtem csak igazán megérteni Kosztolányit, túlzásaival együtt. Ady azt 
írja: „Nekünk Mohács kell", hogy megértsünk valamit a saját történel-
münkből. S mit mond Kosztolányi? „Nekünk az irodalom kell!" Ez egy furcsa 
ellentét. Ady azért mondta ezt, mert a magyar irodalom születése is Mohács-
nál kezd ődik. A magyar tragédia, az ország több részre szakadása egybeesett 
a protestantizmus fejl ődésével. Magyar nyelven olvashatják az emberek a 
Bibliát, s ekkor döbennek rá arra, hogy amit Jeremiás és Ézsaiás ír a Bibliában, 
az történik meg a magyarsággal is, s ezzel kezd megszületni a latin nyelv ű  
irodalom után a magyar nyelv ű , amelynek máig óriási lendülete, tágas világa 
van és nagy értékei vannak. 

Kosztolányi gondolata az irodalom jelent őségérő l viszont id őszerűbb, 
mint valaha. Ha a magyar szellemi élet nem hasadt volna ketté, ha mais olyan 
lenne, mint bizonyos korszakokban, akkor valószín ű, hogy másképpen 
élnénk meg a mostani nagy változásokat is. Ma Magyarországon, de a 
térségben másutt is, az újságírás uralta el a kultúrát. Márpedig ha néhány 
olyan könyv, dráma vagy film. születne, amelyik Kosztollnyi szellemében 
fogant, akkor kevesebben mernének arcátlan módon írni az újságban. A 
magyar politika minden gondolata az irodalomban született meg el őbb, s 
utána vált politikaigondolattá. Természetesen ahogy Ady túlzott azzal, hogy 
„nekünk Mohács kell", Kosztolányi is ezt tette azzal, hogy „nekünk az 
irodalom kell", de minden túlzásban jobban kifejeződik az igazság. 

Bár Kosztolányi ezt vallotta, más magatartást mutat például a Lenni vagy 
nem lenni című  könyvében. Abban egy kísérteties történelmi pillanatot idéz 
föl Széchenyi Istvánról, s itt megbizonyosodhatunk, hogy ebben az iroda-
lomért rajongó, legérzékenyebb szellem ű  magyar íróban a politikus, a törté-
nelem iránti igény mindig is ott munkált. Az írás — röviden összefoglalva — 
arról szól, hogy 1848. március 12-én Széchenyi István arisztokrata barátait 
magához hívja. A meghívott hetven ember közül húszan érkeztek meg; ő  
nagyon várta Kossuthot, de nem jött el. Ekkor Széchenyi a következ őképpen 
fordul barátaihoz: „Úgy érzem, hogy eljött az a pillanat, amikor dönteni kell 
nemzetünk sorsa fölött: érdemes-e megmaradni magyarnak vagy sem. Érde-
m.es-e tovább verg ődnünk Ausztria karmai. között, vagy pedig „egy szép 
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halállal átlépjünk egy másik birodalom világába". S még hozzáteszi: meg is 
beszélte Metternichhel, hogy a halál fájdalmatlan lesz. Amikor befejezte a 
beszédet, néma döbbenet ülte meg a termet. S akkora régi barát, Wesselényi 
Miklós elkezd ordítani: „Gazemberi" S a többiek is mondják a magukét, hogy 
épp Széchenyi, aki egész életét arra áldozta, hogy Magyarország megújul-
jon, épp ő  most így beszél. Amikor kikiabálták magukból a keser ű séget, 
egyszerre csak Széchenyi el őrejön, és elkezd kísértetiesen nevetni. Koszto-
lányi azt.. írja, hogy úgy nevet, minthogyha Hamlet királyfi nevetne. S akkor 
azt mondja: „Tréfa volt, mert azt akartam tudni, hogy az urakban van-e még 
eltökéltség, van-e még olyan szellem, amely az egész világot képes megmoz-
gatni, de most már látom, hogy ez él önökben." Nos, az a Kosztolányi, aki a 
magyar történelemnek egy ilyen drámai pillanatát így képes átélni, az nem 
élt távol a politikától. 

Kosztolányi kapcsán azt is érdemes kiemelni, hogy nincs olyan írónk, 
aki a világirodalomból annyi szerz ő t hódított volna meg számunkra, s a 
magyar irodalomból annyi szerz ő t hozott volna közel hozzánk, mint ő . Az 
elsők között ír Balassi Bálintról úgy, hogy a legfontosabb dolgot értette meg 
róla a. maga korában. Tudjuk, hogy Ady az egész magyarságot a történelem-
ben érzékelte és hordozta a saját szellemében és idegrendszerében, de néha 
ugyanezt tapasztalom Kosztolányinál is. Azt mondja a szétszóratásunkról és 
arról a sokféle ellentétr ő l, ami a magyarokat megosztja, hogy ez természetes 
volt, hiszen Mohács után a három részre szakadó ország olyan bels ő  hasa-
dásokat okozott, amelyeket nem lehetett kiheverni. De tételezzük föl, hogy 
a végvári vitézek, akikr ő l nekünk elragadtatott véieményünk van, betörnek 
a hódoltság területére. Kiket kínoznak meg a törökökön kívül? A magyaro-
kat is. Tehát a magyarok saját magukat is. Ismer ős a helyzet, azt hiszem, itt 
is, és másutt is. A vallás is nagy megosztottságot idézett el ő . Másutt, ahol a 
vallás egy tömbben tudta, ha mást nem, az érzelmeket tartani, ott a szétvált 
országrészek a bels ő  ragasztó, a vallás miatt mégis összetartoztak. De ahol 
kialakulta katolicizmus, a protestantizmus, a lutheranizmus, az unitarizmus, 
ez a négyfelé szakadt vallás igenis óriási megosztottságot idézett el ő . Ady 
ezt a költészetében tudatilag pontosan fölmérte, megteremtette, de a szét-
szakadásunk lélektani okait irodalomban, gesztusokban, reflexekben, sors-
ban Kosztolányi mérte föl a legpontosabban. 

Kosztolányi azt mondja egyik írásában, hogy a legnagyobb csoda egy 
embert papíron megteremteni. Ez olyan, minthogyha az Isten beszélne. A 
szabadkai Kosztolányi-napon ezzel a mondattal gondolok Kosztolányira, a 
magyarság egyik legnagyobb írójá ra. 

Köszönöm figyelmüket. 

ĆSOÓRI SÁNDOR, 
a Magyarok Világszövetségének elnöke 

127 



„ERŐS VÁRUNK, A NYELV” 
KOSZTOLÁNYI AZ ANYANYELVRŐL 

Volt egy boldog korszak, amikor egyszer ű en elképzelhetetlen volt az, hogy 
a magyarság és az európaiság eszméi szembekerülhetnek egymással. Amikor 
a jó magyar egyszersmind jó európait jelentett, és a jó európai termé-
szetszerű leg lehetett jó magyar. Ez a boldog (és általunk irigyelhet ő) korszak 
a modern magyar irodalom. aranykora volt, a Nyugat nagyjainak alkotó 
időszaka, mid őn a Párizsban otthonos Ady, az antikvitás és a modern böl-
cselet iránt érdekl ődő  Babits, a francia és angol költ őknél szellemi eligazí-
tásra találó Tóth Árpád vagy éppen a nyugati nyelvek és irodalmak körében 
kalandozó, sokak által világpolgárnak tekintett Kosztolányi természetes 
módon vállalhatta a nemzeti. írástudó küldetését, és miközben birtokába 
vette az európai m űveltséget, a :  magyar kultúrának is elfelejtett vagy eltor-
laszol.t tartományait bódította meg. Kosztolányi történetesen a magyar 
nyelv eredeti szellemét, amelynek diadalától nem egyszer űen a társadalmi 
kommunikáció megtisztulását várta, hanem a. magyarság önmagára találását, 
történelmi életerejének növekedését is. 

„Kosztolányi — állapította meg Kosztolányi Dezs ő  és az új magyar nyelv-
művelés cím ű  1936-os írásában a kiváló erdélyi. nyelvtudós, Szabó T. Attila — 
az anyanyelv, a magyar gondolkodás, a magyar szó- és szóláskincs jogainak 
kizárólagos érvényesítését sürgeti. Ez (...) egyben igenlés is: egy írásm űvész 
egész életre kiható munkaterve és egyben munkamódszere. Lehetetlen meg 
nem látnunk, hogy Kosztolányi m űvészetét éppen ez az igenlés, a magyar 
gondolkodásmód, a magyar szó és szóláskincs egyeduralmának megalkuvás 
nélküli helyreállítása teszi oly különösen, babonásan ragyogóvá." Igen, 
Kosztolányi nyelvm űvelő, a magyar nyelv jellegzetességeit, hagyományait 
és apró titkait megvilágító írásai nem pusztán egy nálunk Kazinczytól Ily-
Iyésig mindig újra és újra fellép ő  nyelvtisztító program állomásai, hanem a 
nemzeti azonosságtudat épít őkövei. A nyelvm űvelés ügyét ő  a nemzeti 
stratégia részévé tette, az anyanyelv folyamatos védelmének és gond đzásá-
nak őnála erkölcsi értelme s jelent ősége volt. 

Nyelvm űvelő  és nyelvét véd ő  tevékenységének mindazonáltal két na-
gyobb szakasza van. Az els őnek, amely a kezdetekt ől, tehát a század els ő  
évtizedétő l a húszas évek végéig tart, még els ősorban a nyelvápolás, a nyelvi 
tisztaság védelme ad jelleget. Kosztolányi ekkor még minden tekintetben a 
„homo aestheticus" szemléletét és magatartását képviseli, következésképp 
kihívó nyilatkozatokban jelenti be, hogy lemond a társadalom, egyáltalán 
az emberi élet átalakításának szerinte amúgy i.s reménytelen és kudarcra ítélt 
művészi erő feszítéseiről, s kizárólag a szemlélődést, az emberi dolgok meg-
figyelését és értelmezését vállalja. Szépség című  nevezetes „ars poeticájában" 
mindezt a következ őképp világítja. meg: „A homo moralis (...) az erkölcs 
nevében állandóan rendelkezik, önsanyargatást, munkát, fáradságot köve-
tel tőlünk, állandóan boldogságot ígér nekünk, de mindig csak egy távoli 
időpontban, sohasem a jelenben. Vele szemben (...) áll (...) a homo a.estheti-
cus, aki a tiszta boldogságot már megtalálta a. szemléletben, az a legmagasabb 
rangú ember„aki a Iéle.kben birtokolja a világot, akinek nincs szüksége 
közvetítőkre, aki. magában i,s teljes egész, akinek erkölcse a szépség." 
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Az első  két, két és fél évtized nyelvm ű vel ő  írásai kétségtelenül bizonyos 
„esztétikai nyelvszemléletet" tükröznek; a szépség elvét: a nyelvi szabatos-
ság és világosság követelményét kívánják érvényesíteni az újságírás, a köz-
élet és az utca romlott magyarságával szemben. Kosztolányi, a régi magyar 
irodalom és köznyelv kiváló ismer ője egyszerűen összeveti ennek a „régi 
magyarságnak" a kifejez ő  erejét és nyelvi eredetiségét azzal, amit pesti 
polgárként a köznapi életben tapasztal, és kedvét veszti anyanyelvének 
dekadenciája miatt. Ahogy A magyar nyelv cím ű  1913-as jegyzetében olvas-
suk: „Nálunk a nyelvnek csak naiv, nemzeti. kultusza volt, valaha régen, a 
nyelvújítás korában, amikor a megyéb ől ekhós szekéren jöttek föl a bizott-
sági tagok lejegyezni az új szókat. A XVIII. századbeli erdélyi memoárírók —  
a magyar stílus aranykorában — nemes, egyszer ű , ízes magyarsággal tudtak 
még írni. Azóta csak a stílusunk dekadenciájáról adhatunk hírt. A magyar 
stílus elfakult. Egymás után csepered nek fel a nemzedékek, amelyek — meg-
állapíthatjuk — egyre színtelenebbül írnak, egyre fakóbb, savósabb a stílu-
suk, egyre több magyar szót felejtenek. Az angol paraszt hatszáz szóval. él. 
Shakespeare-nek tizenhatezer szava van. Arany Jánosban is lelünk legalább 
tízezer magyar szót. Ezzel szemben megdöbbent ő, hogy a magyar középosz-
tály, a művelt és intelligens magyar ember mily kevés fordulatot ismer, és 
micsoda kacskaringós, »m űvelt« aktakifejezésekkel és könyvszagú frázisok-
kal fejezi ki mondanivalóját." 

Ez ellen a felhígult, megrontott és idegenszer ű  nyelvhasználat ellen 
küzd azokban a kisebb-nagyobb írásokban, vitacikkekben és jegyzetekben, 
amelyek a Nyugatban, A Hétben, a Budapesti Naplóban, s ő t a Bácskai 
Hírlapban és leggyakrabban, a húszas években folyamatosan a Pesti Hírlap-
ban jelennek meg. Kosztolányi ezekben nemcsak a feleslegesen használt 
idegen szavak és a magyar nyelv szellemével összeegyeztethetetlen, idegen-
szerű  grammatikai szerkezetek (általában germanizmusok) ellen tiltakozik, 
hanem azokban az.esztétikai értékekre és lehet őségekre is rámutat, amelyek 
nyelvünkben rejlenek. Ő  maga kutatja fel ezeketa lehet őségeket. Mint Illyés 
találóan megjegyzi: „Ahogy verseiben a tiszta rímet, a hibátlan ütemet, 
vagyis mindazt, ami megkötés és megszorítás: prózájában is szinte kereste 
azt, ami másnak akadály és botiató. Ellensége volt az idegen szavaknak, de 
maga nem vaskalaposságból kerülte azokat, hanem mintegy kihívásképpen, 
önként vállalt erőmutatványul. Sorai ettő l még külön feszültséget s izgalmat 
sugároztak az ért őknek." A nyelvm űvelő  és a költő  egyszerre van jelen 
Kosztolányi nyelvm űvelő  írásainak a hátterében, és nemegyszer éppen a 
költő  az', aki rátapint a nyelv jellegzetes és lényegi tulajdonságaira, mivel ő  
nemcsak a szabályt ismeri, hanem a nyelvben alakot ölt ő  lelkiséget is. 

Ezekből az írásokból is kitetszik, hogy Kosztolányi számára az anya-
nyelv személyes ügyet jelent, mint író és mint ember mindenekel ő tt magá-
ban a nyelvben találja meg személyes identitásának meghatározóját és fenn-
tartóját. Erre a meggy őződésre világítanak rá Ábécé a nyelvr ől és a lélekről című , 
1927-ben keltezett jegyzetsorozatának sokat idézett szavai: „Az a tény, hogy 
anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkodom, írok, életem 
Legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem küls őséges valami, mint 
a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas 
vagyok vagy alacsony, erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem 
csöppjeiben, idegeim dúcában, m etafizika.i rejtélyként. Ebben az egyedülva- 
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ló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok 
erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok." Ezt a 
vallomásos kijelentést erősíti meg azután a. következ őkben: „Csak anyanyel-
vemen lehetek igazán én. Ennek mélységes mélyéb ő l buzognak föl az öntu-
datlan sikolyok, a versek. Itt megfeledkezem arról, hogy beszélek, írok. Itt a 
szavakról olyan régi emlékképeim vannak, mint magukról a tárgyakról. Itt 
a fogalmak s azok jelei végzetesen, elválaszthatatlanul összeolvadtak." Né-
hány esztend ővel később pedig így fejezi ki szinte ugyanezt a gondolatot: 
„Csak annyit mondok, hogy aki anyanyelvét nem ismeri tüzetesen, az egy 
nyelvet se bírhat, az holta napjáig szellemi vakarcs, lelki nyomorék marad, 
ízetlen, tartalmatlan és kedélytelen, s ha mégannyi nyelven is gagyog, 
minden nyelven csak légüres általánosságot mond." 

Kosztolányinak ezek a nyilatkozatai voltaképpen ugyanazokat az elve-
ket fejtik ki, minta modern nyelvszemlélet, amely maga is megvan gy őződve 
arról, hogy az els ő  nyelvnek, vagyis az anyanyelvnek meghatározó szerepe 
van az emberi személyiség fejl ődésében, és teljesen kifejlett, egészséges 
személyisége csak annak lehet, aki anyanyelvén tökéletesen tudja kifejezni 
magát. Ez a készség különben minden idegen (vagy második) nyelv elsajá-
tításának alapja is: aki anyanyelvét nem birtokolja igazán, az nem lesz képes 
arra sem, hogy egy másik (második) nyelvet kell őképpen elsajátítson. Ma 
különösen a kisebbségi helyzetben ,yagy a szétszóródásban él ő  magyarok-
nak kell megszívlelniök mindezt, minthogy az úgynevezett „kétnyelv ű ség" 
is csak biztos anyanyelvi alapzatra épülhet, máskülönben csupán két „fél-
nyelvű ség" lesz bel ő le, amely nem segíteni, ellenkez ő leg hátráltatni fogja a 
kisebbségi magyar fiatalok társadalmi érvényesülését. 

A nyelvm űvelő  és nyelvet véd ő  tevékenység második nagyobb szaka-
sza már a harmincas évekre esik, és az író 1936-ban bekövetkezett haláláig 
tart. Kiindulása tulajdonképpen az 1929-es úgynevezett Ady-revízió, amely-
nek során Kosztolányi kétségtelenül igaztalanul támadta nagy nemzedék-
társának költészetét, s amely támadás következtében, minthogy a magyar 
irodalmi élet szinte egyöntet ű en a megbírált költ ő  védelmére sietett, végül 
is látványos vereséget szenvedett. Irodalmi életünk inkább botrányként élte 
meg az Ady-revízió ügyét, Kosztolányi, aki talán nem egészen megfontoltan 
kirobbantotta, drámaként, és ez a dráma igazából egy bels ő  katarzis és 
csendes áthangolódás kiindulása lett. Annak idején Kiss Ferenc alapvet ő  
monográfiája (Az érett Kosztollirrlji) mutatott rá arra, hogy az Ady ellen 
indított támadás veresége következtében Kosztolányi sok mindent végig-
gondolt, s abból a drámai összeütközésb ő l, amelyet ő  maga kezdeményezett, 
végül nagyobb önismeret birtokában került ki. Valójában innen, a húszas és 
harmincas évek fordulójától eredeztethet ő  a belső  számvetésnek, az elmé-
lyültebb gondolkodásnak, a vívódó önismeretnek az a készsége, amely a 
Számadás és a Szeptemberi dhitat című  verseskönyvekben, a Tengerszem című  
novelláskötetben és a kései nagy tanulmányokban, esszékben ölt alakot. 
Kosztolányi ekkor már nem pusztán a homo aestheticus fölényes szemléle-
tét, hanem Babitshoz (vagy éppen Móriczhoz, Illyéshez, Németh Lászlóhoz) 
hasonlóan a homo moralis küzdelmesebb, elszántabb, a nemzeti közösség 
sorsának elkötelezett gondolkodását és magatartását képviseli. 
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Erről a küzdelmesebb és elkötelezettebb gondolkodásról az „esztétikai" 
után egy, mondjuk így: „morális" jelleg ű  nyelvszemlélet el ő térbe kerüléséről 
tanúskodnak nyelvészeti jegyzetei, nyelvápoló cikkei vagy éppen nagyobb 
ívű  és személyes hangú esszéi is. 1930-ban a Nyugatban adta közre A magyar 
nyelv helye a földgolyón című  vitairatát, pontosabban nyílt levelét, ebben 
Antoine Meillet-vel, a Collége de France tanárával száll szembe, aki Les 
Langues dans l'Europe nouvelle cím ű  könyvében igen lesújtó és még igazság-
talanabb képet festett a magyar nyelvr ő l és kultúráról. Kosztolányi itt szem-
befordul azzal a tulajdonképpen jakobinus gyöker ű , azaz intoleráns és 
diktatórikus elmélettel, miszerint a kis nyelveknek és népeknek el kell 
fogadniuk azt, hogy a nagy nyelvek és népek legyenek az emberi civilizáció 
hordozói, következésképp a kis nyelveknek nincs helyük a Nap alatt. A 
francia tudós arról beszél, hogy a „mai nyelvi összevisszaságnak rá kell 

'kapnia arra a fegyelemre, melyet a holnap általános civilizációja parancsol 
ránk". A magyar költ ő  a nyelvi univerzalizmusnak és imperializmusnak 
ezzel a látomásával szembe a magyar nyelvközösség huszadik századi (Tri-
anon utáni) tapasztalatait állítja: „Egyel őre még derengeni se látjuk azt a 
várva várt szellemet, mely csak annyira is égybefogná az emberiséget, mint 
a középkor vagy a reneszánsz. Nem látjuk azt az új világot sem, mely a 
háború véréből és romjaiból keletkeznék. Csak újabb vért és újabb romokat 
látunk, újabb lélektiprásokat, anyanyelvek üldözését, iskolák önkényes be-
. tiltását, hírlapok elkobzását, színészek kibotozását, a lelkiismereti és gondo-
lati szabadság ellen való újabb és újabb merényleteket." • 

Kosztolányi ekkor már egyáltalán nem a magas szemlél ődés teoretikusa 
és képviselje, ellenkező leg azé a mórálé, amelyb ől helytállás és cselekvés 
következik. Az ő  számára: els ősorban a több oldalról is veszélyeztetett 
magyar nyelv védelmében. Ennek a védekez ő  és védelmező  szellemi straté-
giának a következményeivel vet számot Túlvilági suták cím ű , 1931-ben kelte-
zett írásában. Az esszénovellaszer űen ábrázolt történet h őse a múlt század 
kiváló nyelvésze és nyelvm űvel ője: Szarvas Gábor, ő  mond véleményt a 
magyar nyelvet fenyeget ő  hatásokról, egyszersmind ő  jelöli meg az orvoslás 
módozatait, pontosabban ő  nevezi meg azokat az intéžm.ényeket, amelyek-
nek feladatuk, hogy őrködjenek anyanyelvünk épségén és tisztaságán. 

Az első  ilyen intézmény az iskola. „Engem — olvassuk — a gyermekek 
érdekelnek, akik ma élnek, és azok, akik még meg se születtek. Ezek évr ő l 
évre eltipegnek az iskolába. Lelkük még sz űz. Agyvelejük beíratlan, fehér 
lap. Azt írhatjuk rá, amit akarunk. Őket kell megtanítani nyelvünkre okos 
tanítóknak, kit ű nő  tanároknak, vel ős tankönyveknek, s akkor ők fogják 
elmagyarosítani közéletünket. (...) Neveljünk gyermekeinkb ő l olyan embe-
reket, akik nem kongó szólamokra büszkék, akik mélyen érzik anyanyelvük-
kel való kapcsolatukat, ennek minden árnyalatát és finomságát, a múltját és 
a jelenét is. Legyen az iskola a leend ő  olvasók el őkészítő  tanfolyama." 

A következő  intézmény, amelynek szerepet kell vállalnia a nyelv védel-
mében, a sajtó. „Annak a sajtónak — hangzik egy magyartalan sajtószöveget 
és ennek javított változatát kommentálva Szarvas Gábor, azaz természetesen 
Kosztolányi érvelése —, amely történeti hivatásához méltóan, nyelvünk vé-
delmezőjéül szegődnék, kötelessége volna ebben a nemes harcban kipécéz-
ni, megróni minden ilyen firkát, közzétenni mind a két szöveget, egymással 
szemben, aztán megkérdezni a cikkírót, melyiket tartja szebbnek, kife- 
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jezőbbnek, világosabbnak? Ezzel nemcsak egymást iievelrlétek, hanem a 
közönséget is. Mihelyt tudatába edzenétek, hogy magyarul is lehet írni, 
finnyássá válnék, mint a külföldi olvasó, s visszalökné az efféle kócos sület-
lenséget." 

Ugyancsak az anyanyelv védelmének hagyományos eszköze és intéz-
ménye a színház, amelynek éppen a magyar tradíciók (de, mondjuk, a francia 
tradíciók) értelmében is mindig a nyelvi tisztaság „er ős várának" kell lennie. 
A Szarvas Gábort idéz ő  Kosztolányi. a magyar színészekhez is fordul, mid őn 
erre szólítja őket: „Tegyétek divattá a magyar nyelvet. Csak t ő letek függ a 
jövője." Pár esztend ővel korábban Nyílt levél a magyar színészekhez! cím ű  
felhívásában ugyanezt így fejezte ki: „önökhöz fordulok, hölgyeim és uraim, 
magyar színészn ők és színészek. Bizonyára tudják, milyen fontos minden 
mozdulatuk és szavuk. Önök tanítják meg a közönséget nemcsak mozogni 
és csókolózni, hanem beszélni is. Kérem tehát, tegyék tudatossá magukban 
ezt a hibát, mely önkéntelenül is ránk ragad, s ezután kétszeresen ügyelje-
nek, hogy mindig magyarán beszéljenek. Künn az utcán és a családokban 
járvány dúl, hangsúly-járvány. Ki fogunk bel ő le lábalni. De a színház kór-
ház, ahol meggyógyul a sínyl őd ő  nyelv, nem pedig a fert őzet új telepe és 
betegágya." 

Végül a nyelv védelmének ügyét szolgálja a tudatos és gyakorlatias 
nyelvművelés, az, amit maga Kosztolányi oly lelkesedéssel végzett. Ennek 
programja szövi át a Szarvas Gáborra hivatkozó eszmefuttatást is, és ez vált 
még módszeresebbé, még gyakorlatiasabbá. Kosztolányinál a harmincas 
években. A Pesti Hírlap, amely oiy sok nyelvm ű velő  írásának adott otthont, 
az 6 szerkesztésében adott közre A Pesti Hírlap Nyelv őre címmel anyanyelvi 
kalauzt, s nagyrészt ekkor születtek azok az írások is, amelyeket aztán 
1940-ben Illyés Gyula Erős vrlrterrk, a nyelv címmel kötetbe foglalt. Kosztolányi 
e nyelvápoló munkát sohasem adta fel, élete végéig foglalkozott, bíbel ődött 
anyanyelvünk dolgaival, a kórházi ágyon is, küzdve a halálos kórral abban 
keresett vigasztalást, hogy cédulákra írta apró nyelvtisztító megjegyzéseit. 

Valójában a magyar nyelv védelmében és m űvelésében találta meg azt 
a szolgálatot, amelynek közösségi értelme, nemzeti jelent ősége van. Ebben 
a nyelvújító Kazinczy példája lebegett el ő tte. Errő l egy 1935-ös rádióel őadá-
sában így beszélt: „A mai olvasó nem gy őz csodálkozni most, egy század 
múltán, hogy már akkor milyen világosan, éretten és élesen látta a költ ő i 
teremtés és a nyelv lélektanát. Úgyszólván mindent tudott, amit mi most 
tudunk, amirő l ma. Paul Valéry és André Cide ír.. Tudta, hogy a nyelv 
rejtélyesen él ő  szerv. Tudta, hogy a nyelvtannál több az ízlés." „O fejezte be 
— mondja Illyés Kosztolányiról. — kell ő  rostálással. — Kazinczy tervét. Tanítói 
hatása így óriási, a legújabb írói nemzedéket ő  nevelte igényességre." 

Igen, anyanyelvünk védelmében és m űvelésében Kosztolányi nemze-
dékek mestere volt, bátran vállalhatjuk mesterünknek mi is, akikre ma — 
ennek a. véres és kegyetlen huszadik századnak a végén — vár az a feladat, 
hogy őrizzük és ápoljuk a magyar nyelvet s általa magyarságunkat. Anya-
nyelvünk talán a legnagyobb érték, amit a magyarság az emberiségnek adott, 
és a legnagyobb kincs, amellyel önmagát megajándékozta. A magyar nyelv 
ügyében nem, lehet semmiféle pártoskodásnak helye, a kultúrának mindig a 
politika fölötti régióban kell elhelyezkednie, s ő t ki kell egyenlítenie azokat 
az ellentéteket, amelyeket a politika okozott, egyszersmind összhangba. kell 
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hoznia a nemzeti és az egyetemes értékeket, ahogy ezt a Nyugat nagy 
nemzedéke és maga Kosztolányi is tette annak idején. „Nyelvünk— mondja 
Kosztolányi Lenni vagy nem lenni című , Széchenyirő l írott, nagy esszéjében 
— szellemében él, melyben összeforradunk valamennyien, akármiféle politi-
kai hiten élünk. Nem dicsekszünk azzal, hogy h űek vagyunk ehhez a 
nyelvhez. Mi magunk vagyunk a h űség. Nem állítjuk azt sem, hogy csak 
vele, általa, érette lélegzünk. Mi magunk vagyunk ez a nyelv. Vér vízzé 
válhat, pártot is üthet, de ez a szellemi közösség megronthatatlan, elmozdít-
hatatlan." Ez már annak az írónak az üzenete, aki jól ismerte népe történetét, 
vállalta népe sorsát, és végül ennek a sorsnak a közösségében találta meg 
igazi önmagát. 

POMOGÁTS BÉLA 

Csoóri Sándor 
Budapesti vendégeink: 

Pomogáts Béla 

Akik beszámolót tartottak: 
Dér Zoltán Lazar Merkovi ć  
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AZ ELSŐ  ERŐPRÓBA 
A NÉGY FAL KÖZÖTT STÍLUSELEMEI 

Kosztolányi első  kötetét, mely Négy fal között címmel 1907 tavaszán jelent 
meg, a fönntartások ellenére teljes rangú modern könyvnek fogadták el a 
kortársak. Ezt a jó fogadtatást ma már nehéz megérteni. A többi kötethez 
mért jelentőségét jól mutatja, hogy az els ő  kiadás 133 darabjából a költ ő  
egyre többet kihagyott, míg végül. az 1935-ben összeállított gy űjteménybe 
mindössze tizenötöt vett föl. Pedig a Négy fal között nem is tartalmazza 
valamennyi 1907-ig írt versét. A Paku Imre által összegy ű jtött Széptetnberi 
áhitatban (Révai, Budapest, 1939) hatvankét vers található még, melyeket 
ezekben az években írt, s ezek többsége nem. silányabb a kötetbe fölvettek-
nél. A teljes termés azonban még e két kiadványban sincs meg hiánytalanul, 
hiszen csupán jómagam további tízet tettem közzé 1965-ben (Mostoha és egyéb 
kiadatlan művek, Forum,Újv.idék), majd újabb kett ő t húsz évvel kés őbb előbb 
a Létünk Évkönyvében, majd az ugyanabban az évben megjelent Szül őföld és 
költője című , Kosztolányiról szóló írásaimat tartalmazó kötetemben (Eletjel 
Könyvek 34. Szabadka), amelyben egyébként már tüzetesen elemeztem a 
Négy fal között stíluselemeit, a fiatal költ ő  képalkotó módszerét, nyelvezetét 
és verselését. Annyi azonban bizonyos, hogy ezek lényegesen nem változ-
tathatják meg az els ő  könyvben olvasható versekb ő l kirajzolódó képet, nem 
módosítják, legföljebb árnyaltabbá tehetik. Az is bizonyos, hogy Kosztolányi 
szigorú rostálásának nem pusztán a megformálás gyarlósága az oka. Az els ő  
kötet még valóban nem igazi Kosztolányi-kötet. Négy esztend ő  anyagát 
próbálja ügyes ciklusos rendezéssel többrét ű , de egységes rendbe fogni. A 
rendezés azonban nem mossa el azt az egyenetlenséget, a jellegnek azt a 
vegyességét, melyet a mohó olvasmányhabzsolás és a változatos szellemi 
szenzációk eredményeztek. 

Ha tárgyuk fel ől közelítenénk e versekhez, közöttü.k csak nagyon laza 
összefüggést találnánk. A Babits Mihályhoz és Juhász Gyulához f űződő  
barátság műhelyében a közös lelkesedést ő l, a közös eszményektől és a közös 
stúdiumoktól, de a versengés érdekességét ől is indíttatva kölcsönösen pró-
bálgatták egymás témáit földolgozni. Babits ódát írt a b űnhoz (Óda a bűnhöz), 
Kosztolányi magasztalta a gyilkosokat, s a közfelfogással és hagyománnyal 
szembeszegülve — Nietzsche jegyében — dics őítő  versben hódolt a Krisztus 
elő tt meg nem hajló latroknak (A bal latorhoz, A gyilkosok). Juhász is többször 
megidézte Nietzschét (Az élet hegyén), s a h ősi öngyilkosságot — Schopenha-
ueres áttétellel — Kosztolányihoz hasonlóan magasztalta (Juhász: Öngyilko-
sok, Kosztolányi: A vészfék, Az öngyilkosokhoz). Kosztolányi egész sór versben 
kereste a maga magános nagyságának kifejezésére alkalmas tárgyat (Az 
árkádok alatt, A komédiás dala, Egy őrülthöz, A Lenau-gassén, Láz, Dalok, csatá-
rok...! stb.). Babits In Horatium és a Lírikus epilógja című  verse' is hasonló 

- élményből született. Az éjszaka a tárgya.és színtere egész sor Kosztolányi-
versnek, Babits szintén szerelmet vall neki (Éjszaka!) és Juhász is áhítattal 
idézi az•alkonyi órákat és az éjszakát (Alkonyati órák, Beatus ille...). Ez az 
utóbbi vers egyben a csillagokkal való rokonság témájának közösségére is 
példa. Kosztolányinál különössen gyakori a csillagokhoz .fordulás költ ői 
mozdulata (A csillagokhoz I—V.) és előfordul. Babitsnál is (Tüzek) . Babits a Páris, 
Juhász a Nosztalgia... című  versében hódolt Párizsnak, s mindhárman meg- 
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énekelték Budapestet. E_tekintetben Babits volt a kezdeményez ő : A világos-
ság udvara című  versének hatása fölismerhet ő  KosztolányiA.zongoráján, noha 
Kosztolányi ezenkívül még egész ciklust tudott összeállítani a magyar f ővá-
rosról (Budapest, Ó-Budást, Az üll ői-úti fákhoz és néhány darab a Szeptemberi 
áhitatban. v.ö. Juhász: Budapest, Budapesti ősz). A halál jelképes megjeleníté-
sére Babits A halál automobilost, .Kosztolányi. Szekerek a holdfényben, A holtak 
vonatja, Mors bacchanalis cím ű  versei a legszembeötl őbb példák. Velük tart 
rokonságot Juhász Haláltánca. Kosztolányinál és Juhásznál az életkultusz 
közös jelképeként jelent meg Pán, a görög isten (Kosztolányi: Pán ébredése, 
Pán, Juhász: Pán sípján). Mindhármuknál, szembetűnő  a kulturális értékek s 
fő leg az antik élményének, egyes alakok és m űvek, művészi sorsok ihletésé-
nek gyakorisága. Klütaimnésztrát például Juhász és Kosztolányi is megének-
li (Juhász: Klytemnesztra, Kosztolányi: Agamemnon és Odisszeüsz). Mind-
kettőjüket foglalkoztatja a magyarság keleti szárm.aiásának tudata (Koszto-
lányi: Az Alföldön, A magyar paraszt, Juhász: Pusztaszer felé, Valami igric...). 
Szívesen jelenítik meg — mindhárman szonettformában — a nemzeti múlt 
nagyjait. E téren Kosztolányi a kezdeményez ő . Magyar szonettjeiben Má-
tyást, Szent Lászlót és Zrínyit örökíti meg. Ez utóbbiról Babits is ír (Zrinyi 
Velencében), Juhász példakövet ő  igyekezetét (Géza király, Mátyás király, Gellért 
püspök) Kosztolányi egyenesen ,lopásnak min ősíti. Pedig hasonló tematikai 
rokonságot vethetne szemére a Klüta.imnésztráról szóló szonett esetében 
vagy a csöndet megérzékít ő  versekben is (Juhász: Csönd, Kosztolányi: A 
csönd). A tematikai rokonság bizonyítására példáképpen idézett versek mind 
,az első  kötetekből, tehát a szoros barátság id őszakából valók. Nagyon mesz-
szire vinne, ha a tárgykörök rokonságán túl a versek bels ő  alkatának hason-
lóságait és különbségeit is be kellene mutatnunk. Hármuk magatartásának 
fő  vonásai barátságuk ismeretéb ő l is sejthető . E barátság, mint ahogyan azt 
a szakmabeliek jól tudják, mindenekel ő tt Kiss Ferenc A beérkezés küszöbén 
című  terjedelmes tanulmányából (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962), egy-
részt a közös fölkészülés m ű helye volt, másrészt — de éppen ennélfogva — 
folyton új, gyakran csak alkalomszer ű en megihlető , vagy csak versengésb ő l 
vállalt témák földolgozására ösztönzött. E négy esztend ő  termésének nagy 
bősége, a mesterségesen kicsikart és fogva tartott .ihletr ő l szóló, Kosztolányi 
Bécsből 1905. február 1$-án Babitshoz intézettlevelÉben (Babits—Juhász—Kosz-
tolányi levelezése. Akadémiai Kiadó, 1959) olvasható vallomás és az ő  későbbi 
rostálásai bizonyossá teszik gyanakvásunkat. 

Pedig az idegen hatások számbavételénél hármuk kölcsönhatása nem 
is elsőrend űen fontos, mivel ez gyakran nem jelentett egyebet, mint közös 
olvasmányélmények visszhangzását. Sokkal többet — és joggal — emlegetik 
ezeket a közös olvasmányélményeket. A Győzelem, a Láz, a Dalok, csatárok...l 
extatikus öndicsőülése az éppen tet őfokán álló Komjáthy-kultusz eredmé-
nye. A bűn dacos fölmagasztosítására mindkett őjüket — Babitsot és Koszto-
lányit — Nietzsche bölcselete és Baudelaire satanizmusa ihlette. Kosztolányi 
jelképes versei (A vészfék, a Szekerek a holdfényben, A holtak vonatja, a Megállt az 
Óra stb.) a sokat ócsárolt Mallarmé, Richepin, Rimbaud hatása nélkül elkép-
zelhetetlenek. A Budapestr ő l írt versekhez — ezt Babits említi is egyik leve-
lében — Baudelaire Párizsról szóló ciklusa adhatta az indítékot. Kosztolányi 
A fekete asszonyhoz cím ű  ciklusának kínzó erotikus gyötrelemmel és kéjjel 
áthatott, halállal egybesz ő tt szerelmes versei Baudelaire mellett — már Ady 
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hatására is következtetni. engednek. Mer őben elütnek ezekt ő l a daraboktól 
a szelíd vágyakról, ábrándokról, emlékekr ő l sírós fájdalommal panaszkodó 
éterikusabb darabok (Régi szerelem, Finale, Kék virágok közt), melyek határo-
zottan Reviczkyre emlékeztetnek. A bölcsel ő  versek között is fölbukkan 
Reviczkynek az elmúlással kibékül ő , a kudarcba beletör ődő  csüggeteg filo-
zófiája (Búcsú, Sorsunk). Még az olyan büszkén vállalt és a maga vívmánya-
ként számon tartott Magmar szonettek esetében is joggal föltehet ő , hogy az 
ötletet Herédiától vette, aki nemcsak a görögséget, Rómát és a reneszánsz 
egyes alakjait örökítette szonettekbe, hanem szül ő földje — Dél-Amerika — 
különös, egzotikus emlékeit is. Herédia bátoríthatta arra is, hogy mozgással 
hassa át a zárt szonettformát. Leconte de Li.sle-t, ezt a jellegzetesen parn.asz-
szista művészt különösen sokat és sokan emlegetik Kosztolányival kapcso-
latban. Hatása vitathatatlan. Az induló fiatal Kosztolányi teljes sikerrel 
tanulja el — elsősorban tő le—a megénekelt tárgy lekerekítését, tetszet ős művi . 
beállítását, a szigorú szonettforma arányos építését, a szavak csiszolt, gon-
dos megválasztását, a vers hatásos emelkedésének, súlyos lezárásának titkát. 
Valószín ű , hogy az ő  példája alapján kényszeríti magát olykor szenvtelen 
fegyelemre is. (Szekszárdy-Csengery József: Kosztolányi Dezs ő. Szeged, 1938. 
35-37.) Byron imádatának kiáltó verstanúját, félbemaradt versesregé.nyét 
(Byronhoz) kihagyta els ő  kötetéb ő l, ezért azt Paku Imre fölvette említett 
gyű jteményébe. Ady a Négy fal közöttr ő l írt bírálatában még egy sor nyugati 
nagyság nevét említi. Kosztolányi mestereiként, s Babits még Puskint is szóba 
hozza Juhász Gyulához írt egyik levelében. 

Mindebbő l. látható, hogy a rokonítás és származtatás végtelen lehet ősé-
gét kínálja Kosztolányi els ő  kötete. Éppen e tulajdonságának tudható be, 
hogy jellemzésénél. — mint az els ő  kötetek esetében általában — be szokták éri 
a külső  .hatások számbavételével. Mintha egy költ ő  fölkészülése pusztán 
befogadást s a befogadott anyag változatlan versbe szedését jelentené. Pedig 
az ifjú Kosztolányi — ha nem is volt önálló, kiforrt költ ő  — magatartásának 
legbensőbb jegyei már most észrevehet ők az egymástól legtávolabb es ő  
verseken is. Egy parnasszista szonett és a Nietzsche ihletés ű  A bal latorhoz 
között is sokkal szorosabb a .rokonság, mint egy teljesen azonos tárgyú 
Juhász- és Kosztolányi-vers között: A magatartásnak ezt a bels ő  lényegét kell 
tehát kihámoznunk a változatos formákból. 

A föltárandó bels ő  tartalmak természetér ől legtöbbet azok a versek 
árulnak el., melyekben a költ ő  nyíltan vall érzelmeir ő l, ellen- és rokonszen-
veiről. Az öt részre tagolódó kötet els ő  része e tekintetben is els ő rendű  
példákat kínál.(Ezúttal, id őhiány miatt, érjük be ezek számbavételével. An-
nál is inkább, mert e stíluselemeka könyv többi darabjára is jellemz őek.) Itt 
is elsősorban A bal latorhoz és A. gyilkosok című  vers érdemel figyelmet. 
Jellemző, hogy a költő  mindkettőnek megkegyelmezett a legszigorúbb vá-
logatások alkalmával is. A gy ű jteményes kiadásokban és az els ő  kötetben is 
egymás után következnek s eredetileg mindkett ő  Übermensch jelige alatt 
jelent meg. [A bal latorhoz írt Übermensch jeligét (Bá.cskai Hírlap, 1905. január 
1.) az első  kötetben elhagyja, s helyébe a történet bibliai helyét írja: Lukács 
ev. XXIII. 39-44.] 

A bal latorhoz a kor lázadó értelmiségének egész sor problémáját rejti 
magában. A béketű rést, alázatosságot prédikáló kétezer éves keresztény 
tanítással szegül szembe. A bibliai hagyomány a Krisztus balján kiszenved ő  
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gonosztev ő  lázadásának istentelenségér ő l a kereszténység osztatlan uralma 
idején a gondolkodás és kifejezés metafora-reflexeiként raktározódott el. 
Kosztolányi idejében még több volt, mint gondolati, nyelvi formula. Ha 
vallásos hitelét már el is vesztette, de a b űnös lázadás szimbóluma, s köve-
tendő  példájaképpen a Krisztus balján megfeszített, általa megáldott aláza-
tos lator maradt. Kosztolányi verse végig ezzel. a hagyománnyal felesel, ez 
adja meg a hangvétel állásfoglalásának kihívó jellegét: „Téged dalollak: 
vasderekú lator!" A kép, amelyet h őséről fest, komor és h ő si: 

Jéggé fagyott dac, néma, komor herosz, 
Ki. meghaltál szégyen-keresztfán 
S nem hajolál meg a gyáva kínnak. 

A maga bátorságának, vállalkozása nagyságának tudata —„Két ezredév-
re zúg le merész szavam” -, s a bal lator h ősi büszkesége egymásra ható, 
egységes pátoszba fonódó személyes természet ű  elkötelezés hatását kelti. A 
fölidézett kín s a rajta diadalmaskodó elszántság, mártíromság már eleve 
fölényt biztosít a bal lator b ű nének, mely „nyílt homlokú" és „tisztakez ű" 
bűnösség. A h ősével szolidáris költ ő  elkötelezése itt kap erkölcsi igazolást: 

Nyílt homlokú b űn fönti szabadsága! 
Erényt pirító tisztakez ű  bű nös — 
Te hallgattál kővé meredten, 
Míg az erény nyavalyogva koldult. 

El ő tted áll a pálya szabad tere: 
Hitért cserélni drága, der ű s jöv ő t. 
Egy szódra várt csak a kegyín. ott, —  
S félrelökéd nyomorult jutalmát. 

E néhány sor mögött a Jézus életének apró mellékmotívumává szürkült 
történet újjáéled, a b ű nös emberi konokság szürke jelképévé kopott bal lator 
keresztje mögött egy tragikus sors mélysége sejthet ő . Egy emberé, aki hitéért 
föláldozza életét, a „drága, der ű s jövő t". Nem koldul kegyelmet, vállalja a 
kínhalált, s így magasodik a másik nagy mártír mellé: 

S hogy néma lett az agykoponyák hegye 
És az olajfát porzivatar veré 
S indult a föld s hasadt a kárpit: 
Két nagy s erős merevült a gyász-fán. 

Egyik te voltál — és a nagyobb, dics őbb 
O volt, a véres, összeköpött zsidó, 
Ki néma fejjel d őlt le bü.szként 
És, akihez te sosem könyörgél. 

Az utolsó versszak megmagyarázza, miért hagyta el Kosztolányi az 
Übermensch jeligét e vers alól, s miért írt helyébe bibliai mottót. Ismeretes, 
hogy Nietzsche Krisztus iránti ellenszenve változatlan. Kosztolányi fölfogá-
sában Nietzsche Jézussal korrigálódik. E beállításért nem fölt é tlenül a költő  
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bátortalansága a ludas, mivel a m űvelt köztudatban — f ő leg Schmidt Jenő, de 
részben Prohászka Ottokár jóvoltából is—már nem állt olyan élesen szemben 
Nietzsche és Krisztus. Krisztus és a bal latorközös fölmagasztosítása mégsem 
pusztán ebb ő l a. zű rzavarból adódik. Az állítja őket egymás mellé, ami az 
egész verset áthatja: a nem alkuvó, dacos, komor lázadás. A szelíd, jóságos 
Jézus itt „néma fejjel d őlt le büszkén". Pedig tudjuk, hogy valójában aláza-
tosan hajtotta le fejét az Úr kezébe. Ez a meghamisítás már határozottan 
Kosztolányi műve. Nietzsche bölcselete és Krisztus sorsa csak anyag s a bal 
lator története alkalmas keret egy meg is vallott, sajátosan személyes mon-
danivaló kifejezésére. 

Egy társadalomban, ahol a m űvelt, tehetséges fiatalok érvényesülése 
el ő tt a kötelez ő  tisztelettel és hízelg ő  alázattal, alkalmazkodással kikövezett 
szamárlétra kaptatója áll, természetszer ű leg alakul ki a kötelez ő  erény iránti 
lázadás. A korabeli viszonylatok hazugsága: a harácsolást, az érdemtelen 
gazdagságot, az alakoskodó szemérmet, a hazug, tartalmatlan családi életet 
leplező  álerkölcs elutasítása is részes lehet e vers létrejöttében. A bal latorhoz 
lázadásának valódi érvénye mégsem ilyen teljes. Az említett ellentmondások 
nem tárulnak föl benne, ilyesmire nem is vállalkozik. De nem ölt elég 
hatékony formát a pár sorban fölvillanó emberi sors sem. Az emberé, aki 
hitéért lemondott a „drága, der ű s jövő"-rő l. Babits az Óda a bűnhöz cím ű  híres 
versében szinte aggodalmasan elkülöníti magát a közönséges b űntő l. — az 
olcsó szerelemt ő l, a gyilkosságtól, a. tolvaj lástól, az önzést ő l, a tétlenségt ő l, 
az önkénytő l, a butaságtól — és semmi, kétséget nem hagy az iránt, hogy az 
ő  nagybet űvel írt B ű n szava voltaképpen erényt jelent, hisz a romboló és 
építő  vad fiatalság fényével vonja be. Verse túlságosan magyarázkodó, ag-
godalmas duhajkodás így, de a költ ői magatartás világosan áll el ő ttünk. 
Kosztolányi versében is a „nyílt homlokú b ű n" vállalásának emberi értéke 
az erkölcsi törvények újrafogalmazásán fordul meg. Mert mi is ez a b űn, ez 
a hit, amelyért a bal lator mártíromságot vállal? 

Kabos Ede Mária látogatói címmel jóval kés őbb — a Nyugat els ő  évfolya-
mában (1908. 188-192.) — szintén földolgozta ezt a témát. Az összevetés 
érdekes tanulságokat ígér. Az ő  novellájában a bal lator anyját szeret ő , 
büszke, szép legény, akit a lányok el ő tt oktala.nui meg akar szégyeníteni egy 
római zsoldos. A legény nem t ű ri el s egy kővel agyonzúzza a katonát. 
Kabosnál a három anya beszélget a három megfeszített fiúval. A néhány 
sornyi bibliai emlék kiszélesül., alakjai mai közelségbe kerülnek, tettük sor-
sukból folyó lélektani megokolást nyer, s a társadalmi összetev ők rajza révén 
bűnük erénnyé, fájdalmas, szép mártíromsággá nemesedik. 

Kosztolányi és Kabos jól ismerték egymást, a Budapesti Naplónál szoros 
munkatársi viszony kötötte össze őket. Ez a kapcsolat azonban csak 1906 
tavaszán kezd ődött, A bal latorhoz cím ű  vers viszont már 1905 januárjában 
megjelent a Bácskai Hírlapban, de az is lehetséges, hogy a bal lator lázadása 
mögé Kosztolányi is valami, a Kabos novellájából kitetsz ő  lázadást képzelt. 
A keresztény mítosz ilyen korszer ű  szempontok szerint való újragondolása 
Renan óta egészen természetes és Kosztolányinál kés őbb is — például Káin 
című  novellájában — el őfordul. Természetesen más a novella és más a vers 
lehetősége. Megjelenítést számon kérni nincs jogunk Kosztolányi versén. 
Nyilvánvaló azonban, hogy a Kabosnál oly világos társadalmi, emberi mo-
tiválás Kosztolányinál hiányzik, s ezért a „hit", a. „Nyílt homlokú. b űn... 
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szabadsága" nagyon is elvont. Az egész verset átható Líraiság, melyb ő l a 
belső  magatartásra óhajtunk következtetni, magának a nyers, eszményeken 
inneni lázadásban, valami céltalan, vad er őben rejlik, mely a bai lator rajza 
ürügyén feszül, ropog, dübörög. Az alkaioszi strófa szigorúan zárt, szabá-
lyos terében még inkább föler ősödik ez a dübörgés. A mozdulatlan, konok 
tartás mögött földrengés morajlik. Igéi zúgnak, szögeznek, kavarnak, me-
rednek, löknek, törnek, d őlnek. A belső  állapot leghangosabb árulói mégis 
a jelzők: a h ős „vasderekú", daca. „jéggé fagyott", a kényúrjutalma „nyomo-
rult". Krisztus „véres és összeköpött". A rokon funkciót teljesít ő  határszók 
szintén a magatartás elemi vadságát hangsúlyozzák: a költ ő  „vadul" szögezi. 
meg lantja favázát, h őse „kővé meredten" hallgat. Képeivel totális hatásra 
törekszik: a „vasderekú" az anyagszer ű  szilárdság érzetével sejteti meg a 
belső  erő t, a véres és összeköpött pedig a szemre önt maró savat. Sötétség és 
vad fények villognak, elvont és anyagszer űen konkrét elemek ötvöz ődnek 
egybe: „jéggé fagyott dac, néma, komor herosz", „lantom favázát megszöge-
zem", „vasszívvel és csontos marokkal", „der űs jövő". Növeli a feszültséget 
az a kihívó tömörítés, mely egymástól idegen jelz ő t és jelzett szót kapcsol 
egybe: „gyáva kín", „nyílt homlokú b ű n", „nyomorult jutalmát". 

Az egyes strófákban a képek éles ellentéte feszül. „Jéggé fagyott dac" 
szegül szembe a „gyáva kín"-nal, „nyílt homlokú b űn" a „kolduló erény"-
nyel, a „drága, derűs jövő"-vel a.la tor mártíromságot vállaló gesztusa, a letört 
térdekkel a megdics őülés, a bekövetkezett halállal a halálon diadalmaskodó 
nagyságot állítja szembe: „S indult a föld s hasadt a kárpit: / Két nagy s erős 
merevült a gyász-fán." Végül a nagy Krisztussal szemben is ott van újból a 
bal lator, aki nem könyörög hozzá, s így ellenpontjává válik. 

A szavak hangzása fel ő l éppúgy el lehetne jutni a lélek belső  kavargá-
sához, mint az eszmeiség fel ő l: 

Két ezredévre zúg le merész szavam. 
Lantom favázát megszögezem. vadul, 
S vasszívvel és csontos marokkal. 
Zord zivatart kavarok nagy öblén. 

A ropogó, kemény lüktetés titka — a merész költ ő i gesztus rajzán túl — a 
pergő  r-ek és sziszegő  s, sz, z mássalhangzók gyakoriságában rejlik. A 
mederbe szorított indulat sistergése — a kemény t, k hangzok és a túlteng ő  
mély magánhangzók, az a-k és o-k révén — dübörgéssé er ősödik. Más-más 
hangkeverés folytán, de minden strófából kihallható valami, az értelmet 
fölerősítő, itt-ott túlzeng ő  zene. 

Az alkaioszi sor, illetve strófaképlet sajátos tulajdonságai nagymérték-
ben közreműködnek ebben. Itt, ahol minden versszak a. lázadás egy-egy 
gesztusa, s a strófán belüli ellentét olyan arányosan oszlik el a sorokban, 
hogy szinte minden sornak önálló missziója van — elszánás és nagyság új és 
új kinyilatkoztatása —, itt csak zavarhatnának az egymásrá váró rímek, és 
semmilyen más rímképlet nem düböröghetné olyan szabadon s mégis olyan 
szabályosan a mondanivalót. Csakis az ismer ős képlet ösztönös átélésével 
magyarázhatjuk a roppant ügyességet, mellyel. — ilyen fiatalon — a strófa 
klasszikus lehetőségeit ennyire teljesen kihasználja a költ ő . Minden strófa 
egy önmagában is kerek mozzanata az egész versnek. Az els ő  két sorban — 
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ahol spondeus, jambus és anapesztus váltják egymást -, ebben a viszonylag 
tágas, változatos keretben villannak fel a tartást kijelentésszer űen fölidéző , 
az állapotot, illetve a min őséget jellemző  nagy erej ű  és nagy intenzitású 
képek. Itt a feszültség, az indulat föltornyozása az uralkodó, az anapesztus 
aprózása itt halkabb — kivéve a második strófát —, a ritmikai tér tágas 
spondeusában súlyos, kemény hangzású jelz ők, határozók nehezednek. A 
metszet is csak az anapesztus tömörségét fokozza, mely halk aprózása elle-
nére is még figyelmeztetni tud a bels ő  rengésre. A harmadik sor szabályos 
jambusai már nem adnak ilyen tág teret s hangsúly-viszonyai nem kedvez-
nek Úgy a dinamikus erőnek. Ezért többnyire nincs is más funkciójuk, mint 
hogy bontatlan folyamatban készítsék el ő  az utolsó és egyben strófazáró sor 
értelmi befejezését. A vers mögött zajló indulatiság, a súlyos terhek még így 
is szétlapítják a harmadik strófának ezt a jambikus sorát. A föltorlódott 
feszültség igazában az utolsó sorban tobzódja ki. magát. Ez az utolsó sor vad, 
elszabadultan dübörög, értelmi és hangzásbeli kisüléssel teljes: „S nem 
hajolál meg a gyáva kínnak", „Zord zivatart kavarok nagy öblén", „S félre-
lökéd nyomorult ju tatmát."Az u.tols ő  két szakaszban már nem Is futja a költ ő  
erejéből a nagyfokú tömörítésre és az értelmi szabatosságra. Az utóbbi er ős 
csorbát szenved, amint azt a két strófa els ő  idézésekor is tapasztalhattuk: 

S hogy néma lett az agykoponyák hegye 
És az olajfát porzivatar veré 
S indult a föld s hasadt a kárpit: 
Két nagy s erős merevült a gyász-fán. 

Egyik te voltál — és a nagyobb, dics őbb 
Ó volt, a véres, összeköpött zsidó, 

• Ki néma fejjel d őlt le büszkén 
És, akihez te sosem könyörgél. 

A „Két nagy . s erős" esetében kiemeléssel próbálja megadni azt, amit 
önmaga és Nietzschét olvasó kortársai belesejtettek e sablonba. Az utolsó 
két sor indirekt jellemzése pedig teljesen suta, a Krisztus nagyságának 
szentelt strófa váratlanul, rafináltan megbicsaklik. A vers f őhősére utal 
ugyan vissza, a bal latorra, de keresettségével inkább meghökkent, hogysem 
a hatást tenné teljesebbé. E küszködés közepette a ritmikai jégzajlás is 
megakad, különösen az utolsó versszak zárósorában. 

Ebben a mártíromságban nyoma sincs fájdalomnak, szánalomnak. Az 
áldozat értelme is épp csak megvillan. A szín- és hanghatások, az utolsó el ő tti 
szakasz sötét és kozmikus megrázkódtatása jelzi, hogy a versben fölmagasz-
tosított bűn valami komolyabb, értékesebb áldozat tövér ől sarjad. A „nyílt 
homlokú" és „tisztakez ű" minősítés, a Krisztussal való rokonítás ugyanazt a 
hatást erősítik. Igazi nemes értelmet ugyan nem adhatnak az elvont bátor-
ságnak, de a nyers indulatot mégis sikerült általuk magasabb kifutási pályára 
kormányozni. Az ösztöni természet ű  nyugtalanság tehát magasabb rend ű  
eszmények irányába tájékozódik. 

A gyilkosok című  szonett rokon tartalmat fejez ki. A bal latorhelyén elítélt 
gyilkosok állnak. Ezek is „komorak", „mint elfogott nemes vadállatok", vad 
fájdalomban, „fogcsikorgatva birkóznak": 
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Szemükben ég ő  olthatatlan örvény. 
Arcuk fakó, de nem könyharmatos 
S mellükre Themis en-jóvolta örvén 
Hízott, fehér lábával. rátapos. 

A kép itt is ajzott, együttérz ő  szemléletben fogant. De a szemlélet nem 
valódi, konkrét látás, hanem a befelé figyel ő  képzelet eredménye, a lélek 
földolgozó, értékel ő  munkájának alávetett lírikus képzelete jeleníti meg a 
gyilkosokat ilyen vad, nemes, harcias tartásban. Az igazságszolgáltatást 
jelképező  Themisz meg különösen jelzi a lírai képzelet m űködését. Az 
együttérzést, mely amegjelenítést sugallta, az utolsó két szakasz nyíltan meg 
is vallja: 

Dicső  erő  őznek, bömbölve marj hát! 
Csavard ki csak a festett dáma kardját 
Hajrá, a mérleg serpeny ője kong... 

Cibáljátok köpenyje szegletén, 
Ha nincs erő tök, majd segítek én, 
A boldog őrült, ki mindent leront. 

A személyes részvétel bizonygatása teljesen szükségtelen itt. Annál 
fontosabb, hogy „dics ő  erő"-ről szavai, hogy így buzdít: „bömbölve marj 
hát!", s hogy ebben a lázas, vad őrjöngésben „boldog őrült"-ként „mindent 
leront". Az el őző  vers tagolt feszültségét, a mértékek között vonagló er ő  
dübörgését itt a „Hajrá" rohamára csattogó jambusok, hangos rímek zengése 
helyettesíti. A megtorlódott bels ő  erő  kisustorgása. itt is, ott is nyilvánvaló. 
Itt azonban hiába keresnénk az erkölcsi hajtóer ő t. Igaz ugyan, hogy Themisz 
hízott, festett képe a lomha, eltelt, érzéketlen nyárspolgáriságot sejteti. Ez a 
sejtetés azonban nem képes magasabb eszmei síkra emelni a lázadást. Itt már 
nagyon közel állunk ahhoz az indulatisághoz, amely az oroszlánüvöltéssel 
érzi magát rokonnak. 

E tekintetben mégsem ez a vers a végs ő  határ. Az oroszlánüvöltés 
borzongató kéje s e vers „bömbölve" romboló boldog őrülete között még ott 
áll az a nemesség, melyet a gyilkosokra vetít. A nyers indul.atisá.g legtanul- 
ságosabb példája A vészfék. Jó tudni, hogy Kosztolányi ezt a versét is fölvette 
a gyűjteményes kötetbe, s ez nem véletlen. Ime a. vers: 

Hajrá, ha. birsz! Hadd nyögjön lenn a pálya, 
Hadd búgjon a síp, főjjön a kazán! 
Hadd fogyjon a mozdonynak tűzi fája! 
A gőzcsapot hagyd könnyedén s lazán! 

Száguldj a tiltó lámpa vérjelébe, 
Rohanj s csikorogjon lenn a k ő, kavics. 
Tüzes kerékkel zúgj a cél elébe, 
Bár a kerék széjjelmórzsolna is. 
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Menj! Ám ha rád letipró csüggedés lép, 
És ásító unatkozás mered, 
Bátran szakítsd szét vért-lök ő  ered. 

Bordád alatt vonaglón döng a vészfék, 
Vágd szét zsinegjét s nem lesz benne kár, 
Egy pillanat csak — s a vonat megáll. 

Az indulat itt is tárgyiasul ugyan, s ez a m űvi kimunkáltság. már önma-
gában bizony ős emberi-erkölcsi összeszedettség: fölény és biztonság tanúja. 
Szempontunkból fontosabb azonban, hogy e tárgyiasítás olyan célratör ő , a 
vonat és vészfék jelentéslehet őségeit annyira egyetlen mozzanatra, a gátta-
lan rohanásra s annak vad megszakítására összpontosítja, hogy az indulat 
jóformán semmit se szelídül a képalkotás és szonettbe formálás során. 

Az igéket a forrongás vad ereje hatja át: Hajrá, nyögjön, búgjon, f őjön, 
száguldj, rohanj, csikorogjon, zúgj, széjjelmorzsoljon, szakítsd szét, döng. A 
jelzők szerepe itt jóval kisebb, a figyelem nem min őségekre, egyfajta maga-
tartásra irányul; itt maga a forrongás a fontos. Minden más csak arra jó, hogy 
ezt megérzékítse. A vonat-kép, a forró kazánnal, a pálya „csikorgó" kavicsa, 
a „tiltó vérjel" csak arra való, hogy a gáttalanság e gátak ellenében még 
szilajabb, a robbanás az er ős fojtás folytán még hangosabb lehessen. 

A harmadik stófában bekövetkez ő  fordulat az egész versnek jelképes 
jelentőséget ad. Itt nyeri el azt a jelentést, hogy élni csak ilyen vadul, 
gáttalanul érdemes, s ha erre nincs mód, vagy ha belefáradsz, véget kell vetni 
az egésznek. A nyers indulatiság látszatra ismét intellektuális fokra higgad, 
de a szembeállítás élessége és az ebb ő l adódó feszültség éppolyan magas, 
mint az el őzők során volt. A vészfék is „vonaglón döng", s az élet-zsineg 
elszánt elvágása is olyan gesztus, mely az „ásító unatkozás" — tehát ismét egy 
végletes állapot— gátját robbantja szét. 

E forrongó nyugtalanság természetének összegez ő  jellemzését bízvást 
későbbre hagyhatjuk. Teljes tartalmát még a három vers együtt sem adja 
maradéktalanul. A vészfék mindenesetre már magát a nyers aktivitást harsog-
ja. Ez az életláz azonban így sincs minden érték nélkül. Egy társadalomban, 
mely megmerevedett formáival fékezi a kifejl ő , egészséges életek kibonta-
kozást, ez a meztelen vitalitás önmagában is értéket jelent. Ereje és heve, ha 
áttételesen is, társadalmi nyugtalanságot tükröz, valami nagyszer ű  szágul-
dás, term ő  életmámor izgalmát kelti. 

A 133 versbő l álló kötetnek alig van olyan darabja, amelyben ne lelnénk 
nyomára ennek a feszít ő, tüzes, anarchikus indulatnak. Az egyes részek 
nagyon is küls őséges egysége mögött átvonul ez a valódibb egység, a lélek 
áilapotát jellemz ő  sajátosság. Az els ő  részben érintett versek —A bal latorhoz, 
A gyilkosok, A vészfék — mellett egész sor versben kavarog még az indulatiság. 
Itt idézi meg Pánt (Párt ébredése), az élettel teli görög istent, a termékeny, 
szabad, buja természet, a gáttalan víg élet jelképét. A megjelenítés itt is 
drámai izgalmat sugároz. A tavaszi természet sejtelmes ébredése vad, gyilkos 
birokká fokozódik. Az erd ő  „haragvón", „b őszen", Pán pedig „véres szemek-
kel, mennydrirtigvc" bírja le a várost. 
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Az árkádok alatt cím ű  versben b őbeszéd ű en fejtegeti azt a részben _par-
nasszista, részben platonista tételt, hogy a szoborba merevedett, befejezett, 
lezárt élet az igazi, s az, amit valódinak hiszünk, csak tülekv ő  zsibvásár, 
látszatélet. A bölcselkedésnél árulkodóbb azonban a kölcselked ő, aki „Csuk-
ló inakkal és futó kebellel" rogy le a k őszobor talapzatára. A sablonos 
gondolatot izgalommal telíti a maga majdani teljes életének boldog el őérze-
te. A platóni ideatan ösztönzésén kívül ez a hit sarkallja ilyen lendületes 
bölcselkedésre. Ez a lendület, ez az ajzottság itt a lírai elem s az a sejtelmes, 
„vágy-fuvalmas" atmoszféra, mely delejes közegként hullámoztatja tovább 
a gondolatokat. 

A bohóc és az őrült is kopott századvégi téma. Schopenhauer bölcseleti 
igazolással szolgált annak a dekadens polgári hangulatnak, mely az egész 
életet tartalmatlan, céltalan komédiának érezte s benne az embert e komédiás 
kénye-kedve szerint ráncigált bohócnak. Rónay György Petófi és Ady között 
cím ű  kitűnő  könyvében (Magvet ő , Budapest, 1958) meggy őző, szerves kép-
be ágyazta be ezt a magatartást, s Vajda. János, Benedek Aladár, Rudnyánszky 
Gyula, Gáspár Imre, Endrődi. Sándor, Juhász Gyula, Dömötör János, Re-
viczky Gyula, Komjáthy Jen ő  művészetében kíséri. nyomon (168-198.). Kosz-
tolányi tehát itt is elég kopott divatot ölt magára. Az ő  h őse A komédiás 
dalában mégis más: „Eget-kivánó" „éget ő , nagy bánat" emészti, fejéb ő l „zúg-
va csordul" a vér; „vadul zilálva" ragadja el a körforgatag, s a vers végén 
ügyes fordulattal poentírozva. figyelmeztet a maga „furcsa." el őkel ő  magá-
nyára. Itt tehát a komédia is vad forgatag, a magány is különleges, megrázó 
állapot, olyan lelki szenzáció, mint amilyeneket az ebben az id őben írt 
leveleiben is gyakran említ. 

A Négy fal között első  része Dantét és Lenaut is megidézi. Az el őbbinek 
két verset is szentel. (inferno, Én is). A bal lator, a gyilkosok és e két lángelme 
között bizony nehéz elképzelni rokonságot. A megidéz ő  költő  azonos indu-
latisága azonban hamar szembet ű nik. Az Inferno — mint a címe is mutatja — a 
pokol szörnyű ségeit festi. A szörny ű ség azonban csak díszlet, a valódi kín 
a mennyország elérhetetlen „hószín ű . ördöge", vagyis a meg nem. tisztulha-
tás tudatának gyötrelme. Az alapmagatartás tekintetében — A vészfék felő l 
nézve — még árulkodóbb a másik Dante ihletés ű  költemény. Ebben a maga 
szenvedéseit méri a dantei kínokhoz. Elpanaszolja, hogy lent járt a pokol-
ban, „forró könnyek", „hideg halálöröm", „jég és t ű zkohó", „véresre mart" 
mohóság, „szívébe vert kés" borzalmait élte át. 

Magam vagyok a poklom, az erem kész 
Csatorna, hol forr a tüzes patak, 

E két sor nem hagy semmi kétséget összefüggésterem t ő  igyekezetünk 
jogosságát illetően. A vers zárósora aztán ötletes csattanóval adja hírül, hogy 
az egész bels ő  pokol titka: „Mert, jaj, nekem nincsen Beatricém!" E rejtélyes 
magyarázat valódi oka aligha ilyen egyszer ű , s csak úgy fogadható el, ha 
Beatricét tág értelm ű  jelképként fogjuk föl. A pokol és Beatrice ellentétének 
megfelelőit ugyanis könnyű  kimutatnunk e kötet darabjaiból. A komédiás 
dalában például a cirkuszi élet vad forgataga és a bohóc furcsa, titokzatos 
hangulata áll szemben egymással. A Dante ihletés ű. versek a megnyugvás 
hiányát emelik ki. Legjellegzetesebb mégis A vészfék, mely a rohanó élet és a 
halál ellentétét s ű ríti szigorít. keretbe. Ami A vészfékben program — túlfeszí- 
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tett, vad aktivitás — és ami ennek kényszer ű  ellentéte — a halál —, az kevésbé 
drámaian és kevésbé programosan, de a versek egymással felesel ő  ellentéte-
iben is föllelhető . A túlfeszített er őkifejtést természetszer ű leg váltja föl az 
elernyedés, a passzív Ietörtség. Más szóval: az, ami. A vészfékben program, az 
egész kötet folyamatában a kétfajta állapot tükrözéseként jelenik meg. Mint 
egy ütem két fele — a hangsúlyos és hangsúlytalan —, úgy állnak egymás 
mellett ezek a versek. Legjellegzetesebb tartalmakkal éppen a könyv els ő  
részében. A komédirís dala, Edit/ Griilthriz, A bal latodroz, A. gyilkosok és A vészfék 
szomszédságában itt található a Csönd, az Egyedid és az El-c.-fűben. 

Ez a csönd, a hajszoltság utáni kimerültség, a mámort követ ő  csömör 
csöndje. Nem eláradó békés idilli állapot. Inkább annak áhítása, a kín és a 
gyötrelem utóízeitól való szabadulás vágya hatja át. „Véresre horzsolt" szívét 
óhajtja. bekötözni, „ég ő , száraz" torkát enyhíteni, s lemosni a „Sárt , a „b ű nt", 
a „vérmocskot". A fájlalva hiányolt Beatrice vaiádi jelentéséhez ez a csönd 
ad kulcsot. 

A megnyugvás — A vészfékben lenézett kényszer ű ség — nem olyan tes-
pedt nyugalom, mely a méltóbb halál vállalására indíthatna, hiszen termé-
szete az ajzottságtól függ. Az ifjú Kosztolányi korai elernyedései nem is 
teljesek és nem is önkéntelenek. Nem a valódi harcban megfáradt ember 
méltóságos békéje, csöndje ez, nem is a valódi kínokba belefáradtak lemondó 
megsemmisülési vágya. Ez a csönd csak pillanatnyi. apálya a kiéletlen bels ő  
erők hullámzásának. A lecsillapulás maga is programos, akarattal irányított. 
Hívja, mohón keresi az áhitott állapotot, s nem adja át magát a rajta. elural-
kodónak. A, megidézett csönd és nyugalom. képei végletesek, tetszeleg ben-
nük, új, izgalmas élményt jelentenek számára, olyasfajta lelki szenzációt, 
minta bohóc titokzatos magánya vagy az olvasmányélmények okozta unos-
untalan megrendülések. 

Az Erdőben című  vers szemléletes példája ennek a különös megpihenés-
nek. Itt is a balzsamos nyugalom után vágyakozik: 

Ti h ű s tetők, te zöldes enyhe éjjel 
Boruljatok vérz ő  szivemre le. 
És részegíts meg párás, g őzöl ő  föld 
S te márciusnak f ű szeres szele. 

Legyezzétek ti kö.nny ű szű rnyu szell ők 
A téli bútól bágyadt arcomat, 
Az ébred ő  tavasz örömdalában 
Ernyedjen el a fáradt gondolat. 

A nyugalom, íme, itt sincs még jelen, „vérz ő" szíve balzsamául óhajtja a 
„hűs", „enyhe" éjjelt, de már az els ő  versszakban sem éri be ezzel: intenzí-
vebb, mámorítóbb, „részegító", „f ű szeres" elernyedést kíván. Aztán észre-
vétlenül át is billen az óhajtott teljesedésbe: 

A rét aranyzöld bársonyára omlik 
Hullámzatos, sötét hajam. 
S én hallgatom fáradt szive.m verését 
Merengve mélán, gondtalan. 
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Ajkam meredt, fáradt szemem lecsuklik, 
Elbágyadok és meg se moccanok. 
S a szél lábujjhegyen j ő  nézni. erre, 
Hogy élek-e — s fekszem, mint egy halott. 

Az ifjú Kosztolányi b ű vészmutatványai közül talán ez a legfinomabb és 
legrafináltabb. Megidéz egy hiányzó állapotot, aztán adottnak veszi, ő  az 
elernyed ő, dermedt alvó, s közben élveteg mámorral figyeli magát. A rét 
zöldjéből és haja sötétjéb ő l élénk színhatást kever, színeket villóztat és 
elzsongít, az alvás, a nyugalom állapotát színpadiasan a teljességig fokozza. 

A kötetnyitó, négy darabból álló Lárrrpnférry hasonló tendenciát mutat. 
A maga négy fal között zajló külön világának védekez ő , dicsekv ő  fölidézé-
séhez az alkonyatnak az álommal és halállal összefolyó, fokozatosan elural-
kodó folyamata ad hátteret. Itt is tetszelegve figyeli magát. A halál nemcsak 
balzsam, hanem kísérteties, f ű szeres borzongás, egyfajta halkabb szenzáció. 

Ezekben a versekben a versépítés kimódoltsága, az ábrázolt folyamat 
vagy tartás kimunkáltsága, a körvonalak élessége, az akarat domináns sze-
repe, a célra irányuló biztonság mind ellenkezik azzal az impresszionista. 
hangulatisággal, melyet Kosztolányi sajátjaként már itt észlelni vélnek ku-
tatói. (Barát Ferenc: Kosztollnyi Dezs ő. Zalaegerszeg, 1938; Szekszárdy-Csen-
gery József: i. m.) E stílusirány a magyar irodalomban a század elején kezd 
hódítani, s Kosztolányi első  kötetében csak elszórtan bukkan föl és többnyi-
re erő tlenül túl. is harsogva a romantikának határozottabb, dinamikusabb 
formái által, melyeket az induló költ ő  még jobban kedvel, éppen bels ő  
erőinek vad forrongása miatt. Ha nem pusztán a színvillódzásra, a hangula-
tiságra figyelünk, hanem a. költ ő i magatartásra is, akkor— az els ő  kötetben — 
csak a Clementi-szonáta tekinthet ő  valóban impresszionista jelleg ű nek. Ez a 
vers mentes a drámaiságtól. A benne megnyilatkozó tartás nem célra irányu-
ló, hanem passzív, eseményei teljesen spontának; az álom folyamata szerint 
merülnek föl. Az összefogó motívum a gyermekkorból felködl ő  méla, érzel-
mes zongoraszó, ennek puha hangulatába mélyülnek be a homályos, finom 
képek. Tétovaság, álom, zene, halk érzelmesség hatja át. Az oroszlánüvöltés 
valódi ellenpólusa tulajdonképpen ez a vers lehetne, ez az a megszépült 
zokogás, amiért Byront szereti. Csakhogy a „megszépülés" itt lehalkulást, 
elmosódást, lehangolódást jelent. Az igazi byroni zokogás ifjúkorában soha 
el nem ért eszmény marad számára. Ez a költemény árulja el el őször a 
sustorgó erő torlódás mögött rejl ő  esend ő  puhaságot. A zavaros világmeg-
váltás, az élettornyozó hév iránytalan aktivitásából ide, ebbe a passzív, 
múltba fogódzó érzelmességbe fog majd visszahullani, mikor ráébred elru-
gaszkodásainak a céltalanságára, a nagy gesztusok ürességére. Ezért itt az 
impresszionizmus teljesebb rajzáról lemondhatunk egyel ő re. A Clementi-szo-
náta csak véletlen siker, a nyugalom révét még konvencionális állapotokban 
— álom, csend, erd ő, halál — keresi hasztalanul, mivel ernyedt állapotaiban is 
inkább zsongító, részegít ő  élményre vágyik s nem valódi nyugalomra. 

DÉR ZOLTÁN 
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TERMÉKENY TALÁLKOZÁSOK 

 

Régi emlékek és új felismerések érzelemhullámai közepette kutatok 
Kosztolányihoz f ű ződ ő  elsó élményeim után, s rádöbbenek, hogy a régmúlt 
események nyomában egyre mélyebbre sodródom gyermekkorom síkos 
útjain, melyek mindinkább a feledés lüktet ő  ködébe vesznek. Így, ha valami 
biztosabb fogódzót akarok magamnak, vissza kell térnem azokra a tiszta., 
akkor még érintetlen térségekre, amelyek ötven és még több évvel ezel ő tt 
jelentették számomra az egyedüli életteret. 

A körülményekbő l adódóan a magyar nyelvet már gyermekkoromban 
megismertem, mert családomban — szláv származásunk ellenére — ez a nyelv 
is a kölcsönös megértés egyenrangú eszköze volt. Tanultam továbbá pajtá-
saimtól, a barátaimtól, az utcai járókel őktől, a lapokból és folyóiratokból, a 
rádióból... 

És a könyvekbő l. A könyvekbő l, amelyek garmadával sorakoztak a 
családi könyvtárban, a ház minden szögletében, s amelyeknek nagyobbik 
része, sót túlnyomó többsége magyarul íródott. E kötetek közt böngészked-
ve találkoztam els ő  ízben Kosztolányi Dezs ővel. 

Nagyon régen történt ez, még valamikor a második világháború küszö-
bén, amikor én a helyi algimnázium-, vagyis a szabadkai polgári iskola 
harmadikos tanulója lehettem. 

Ezek a könyvek, Kosztolányi m űvei ellenállhatatlanul bevontak a köl-
tészet b űvkörébe. Napokig olvasgattam a Négy fal között, A Szegény kisgijerinek 
panaszai cím ű. köteteket. Reszket ő  lelkesedéssel, vacogó odaadással. Amikor 
apám egy alkalommal meglátta őket nálam, odavetette: „Egyszer, valamikor 
talán majd meg is érted őket." 

Apámnak ez a megjegyzése dacos akarással még közelebb vitt a 
költőhöz, kiváltképp amikor azt is megtudtam. róla, hogy közülünk való, itt 
született Szabadkán. Egyszer ű en szólva, megszerettem Kosztolányit, s egyre 
gyakrabban lapozgattam, olvasgatta m, egyre mélyebben megértve (néha 
csak megérezve) költészetének áradó szépségét. Eközben tovább ismerked-
tem, egyebek mellett általa is a magyar nyelvvel, a leghitelesebb forrásból 
merítve tudásomat. 

 

Egyszer csak elérkezett a háború id őszaka, a megszállás, a fiatalos 
lendületű  fasisztaellenes illegális tevékenység, s a.kkorváratlanul a letartóz-
tatás. Majd a szokásos eljárás: a vizsgálati fogság, a. bírósági. tárgyalás... 
Emberek és dolgok vallottak ellenem, könyvek, amelyeket lefoglaltak nálam 
(talán száznál is többet), és egy antifasiszta. szöveg fordítása, mellyel épp 
aznap készültem el. 

Aztán a börtön. 
Valami különös, már-már mondhatnám, mesébe ill ő  módon Kosztolányi 

végigkísért ezen a hosszú úton is, a magánzárkák keserves virrasztásaiban, 
de a közös cellákban is: Szabadka, Újvidék, Topolya különböz ő  börtöneiben, 
majd pedig a koncentrációs táborok barakkjaiban el őbb Topolyán, azután 
Nyugat-Magyarországon és Németországban (Flossenburg, Dachau) 1943- 
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tól egészen 1945-ig, a csönd és a magány kétségbeejt ő  óráiban, társak között 
és mégis egyedül, amikor az ember egyre mélyebbre merül a kilátástalanság-
ba, majd felröppen, aztán Újra visszahullik a valóságba mindazzal, amit 
magában hordoz, s amikor ismét és ismét, százszor és ezerszer újraéli mind-
azt, amin egyszer már átesett, és felidéz magában mindent, amit csak elolva-
sott, megálmodott, végi ggondolt egyszer... 

 

A háború befejez ődése és hazatérésem után mindinkább életelememmé 
vált az írás, s egyúttal a magyarból való fordítás is. Így került sor — Pet ő fi, 
Ady, József Attila és Radnóti Miklós költeményei mellett — néhány Koszto-
lányi-versre is, valamint az akkori vajdasági .magyar költ ők — sajá.t kortársa-
im, barátaim, írótársaim — m ű veinek átül tetésére. Az els ők között fordítottam 
le Kosztolányi Gy űlölöm magamat cím ű  versét. 

Az említett els ő  négy költő tő l fordított verseket egymás után meg is 
jelentették az akkori lap- és folyóirat-szerkeszt ők, s jóváhagytak közlésüket 
a Belgrádi és az Újvidéki Rádió .m űsoraiban is. Kosztolányival már nem volt 
ilyen szerencsém. Az ő  kifinomult, csiszolt mű veltségű , intim hangú lírája 
senkinek sem kellett a nagy szenvedélyek és nagy jelszavak, az általános 
hurráoptimizmus id őszakában. Az lett a sorsuk, mint néhány polgárinak, 
dekadensnek bélyegzett hazai, kés őbb kiemelked ővé vált költőnk tolla alól 
kikerült több cizellált versnek is: ki kellett várniuk a maguk pillanatát. 

Ez az első  kudarc — akárcsak a többi, ami kés őbb következett el — 
egyáltalán nem tört le, hanem tovább folytattam á munkám, s ett ől kezdve 
még nagyobb lelkesedéssel, új er ővel fordítottam Kosztolányit, mit sem 
törődve azzal, hogy ezek a fordítások napvilágot látnak-e valaha is... 

 

. 	Egy pillanatra még vissza kell térnem a Gyűlölöm magamat cím ű  versre. 
Kosztolányi hatalmas és színgazdag opusában ez a költemény talán nem 
túlságosan jelent ős, és nem igazán értékes. Ám épp ez a kissé mesterkéltnek, 
tetszelgőnek tű n ő  és mégis öniróniával telített vers a maga tizenkét sorával 
valami ismeretlen (de már megsejtett) dimenziót nyitott meg el ő ttem: a 
bírálat és az önbírálat képességét, egy újfajta viszonyulást mindahhoz, amit 
csinálok, a szépíráshoz éš a m ű fordításhoz egyaránt. Más szóval: épp ez a 
költemény oldotta fel bennem véglegesen azt az akkoriban átélt, nem cse-
kély válságot, amelyet már-már legy őzhetetlennek tartottam. Így ez a vers 
adta kezembe a kulcsot nem csupán Kosztolányi poézisének teljesebb meg-
értéséhez és komplexebb áttekintéséhez. Azzal a fölismeréssel ajándékozott 
meg, hogy idő t és fáradságot nem ismerve érdemes tovább és még kitartób-
ban dolgoznom, mert egy jó fordítással is meg lehet, meg kell közelíteni, s ő t 
el is lehet érni az eredeti m ű  színvonalát.  

Biztos vagyok benne, hogy nem tévedek, ha azt állítom, hogy már akkor, 
de később Is nagyon sok elemében kapcsolódtam, s kapćsolódom ma is egybe 
a magyar irodalom e kiemelked ő  alakjával, Kosztolányi egész költéšzeté-. 
vel... Mintha csak akkor kezd ődött volna. el az én őszinte azonosulásom a 
költővel, s ez az , azon osulás már öt évtized óta ma is tart. Nem más. ez, mint 
arokon lelkek találkozása, együvé tartozása. A titka ennek talán abban rejlik, 
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hogy költeményeiben nemegyszer döbbentem rá saját gondolatvilágomra, 
mintha ő  már énel ő ttem feltárta 'volna saját megfigyeléseimet, költ ő i képei-
met, verssoraimat, s ő t egész verseimet. Poétikája így id ővel része lett önma-
gamnak, alkotó elemévé vált saját poétikámnak. Ehhez talán hozzájárult az 
én háborúban szerzett, véresen tragikus tapasztalatom: az emberben és az 
ember körül feketén tátong a halálos ű r, amelyet háborús verseimben és egy 
regényemben kíséreltem meg rögzíteni. 

 

Érdekességként említem meg, hogy a Gy ű lölöm magariTat cím ű  verset 
különböző  id őszakokban már több változatban is lefordítottam. Mégis ami-
kor véglegesítenem kellett az összeállítást Kosztolányi Dezs ő  válogatott 
verseinek fordításaiból, e kéziratok egyikét sem tudtam el őkeríteni. Mintha 
a föld nyelte volna el őket, úgy eltű ntek. Csak néhány évvel kés őbb akadtam 
rájuk, amikor József Attila verseinek fordításaiból készítettem el ő  a váloga-
tást. Valamiképpen ugyanabba a. dobozba kerültek, s így jutottak egymás 
mellé a Most elbeszélem azt a hónapot cím ű  megrázó poémával, továbbá a 
Színészn ővel, a Li.tdnidval, a Stockholni.mal és még vagy tíz másik költe-
ménnyel.... 

 

A kettős Kosztolányi-évfordulóra (1985-ben születésének 100. és 1.986- 
ban halálának 50. évfordulójára) tervezett fordításkötet, Dévavári Zoltán 
kezdeményezésére, aztán kiváló alkalomnak mutatkozott, hogy el ővegyem 
régi és újabb Kosztolányi-fordításaimat, és kiegészítsem őket néhány egé-
szen frissel, s összeállítsak egy könyvet verseib ől, annak bizonyságául, 
mennyire sikerült átültetnem őket szerbhorvát nyelvre. Így született meg 
1986-ban az Izabrane pesme (Válogatott versek) cím ű  kötet. 

 

És Kosztolányi költ ő i nyelve? 
Számomra ez nem csupán nyelv volt, hanem hang is, és zenei akkord, 

gondolat és fogékonyság, s az is, amiről egyszer Danilo Kiš beszélt, az, ami a 
legjobban izgatta fordítói fantáziámat. Vagyis, hogy „a költemény nyelve 
mindigval.am.i más, több, mint maga a nyelv: a nyelvb ő l verssorok születnek, 
a sorok költeménnyé épülnek, s a költemény már életrajz, történelem, mor-
fológia". 

Vajon sikerült-e bejutnom a nyelvnek ebbe a szövevényes és szépséges 
építményébe, a Kosztolányi-versek bels ő  architektúrájába, a könyv teljes 
kompozíciójába? 

Saját véleményem helyett álljon itt inkább néhány író és kritikus érték-
ítélete a nagy költ ő  alkotásainak szerbhorvát fordításairól. 

„S amíg Kosztolányi korai verseiben. a »beteg, boros, bús, lomha Bács-
ká«-ról, trágár tivornyákról, beteg és méla, szláv di.dákró.l énekel, addig a 
távoli 1919 márciusában született Magyar költők sikolya Európa költ őihez 1919- 
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ben című  versében már eljut ahhoz a drámaisághoz, mely kísértetiesen cseng 
össze Krleža Nagypéntek 1919 című  költeményével, s az örjöng ő  és őrjítő  
pusztulás rapszodikus csapongással énekli meg a kétségbeesés gyötrelmét: 

Oly mélyre estünk, hogy nem hullhatunk már, 
nincs is magas és nincs számunkra mély. 
Anyánk nyelvén sikoltunk a világhoz, 
mi lesz szivünkkel. és mi lesz szavunkkal, 
ha j ő  az éj? 

S ahogyan korai verseinek egyikében, melyet egy vonaton megtett 
utazás variációjaként énekelt meg, »a szunnyadó csöndesség lomha, méla«, 
s a következő  pillanatban a pannóniai napraforgó —Konjovi ćhozésAntiéhoz 
hasonlóan — bomlott agyú, bolondos, tékozló fiúként álldogál, úgy kései 
verseiben, melyekben az Alföld sárga szalmájáról és a nap vörös tüzér ő l 
énekel, Európa költő.ihezin.tézett szavai akár jelzésként is t ű nhetnek— igen, 
még mindig létezünk. Kosztolányi nyugtalansága, romantikus, álmodozó 
elmélkedése, az öregedés borújának pasztal.lszínei, a leomlott tanyák és 
beroskadt sírok emléke, a régi pesti éjszakák kísért ő  képe, a külvárosi szegé-
nyek folyton visszhaálmodott nyomora, š a képek nagyszer ű  sora a huszadik 
századi magyar költészet legszebb pillanatait idézik, rengeteg rokon vonást 
mutatva a korabeli szerb költészettel is. A Szegények cím ű  verse, mely 1929-
ben született, mintha párbeszédet folytatna a szerb és horvát szociális líra. 
legkiválóbb verseivel, egyebek között Dob.rica Cesari ć  költeményeivel is. 

A Februári óda — Kosztolányinak e reprezentatív verse — a sötétség 
megidézésével, saját csillagrendszerének halvány remegésével, melyben 
mintha egyéni sorsa lenne tetten érhet ő , Todor Ma.nojlovi ć  verseit juttatja 
eszünkbe, aki különben is közel állt Kosztolányi nemzedéktársainak köré-
hez. Főleg a Február, virágok, fényreklámok című  versre kell gondolni, melyet 
oly sokan elemeztek mál. S e lényegi egyezések is most váltak csak igazán 
világossá, most, amikor Lazar Merkovi ć  válogatásában és fordításában, 
Thomka Beáta utószavával megjelent válogatott versek között helyet kap-
nak mindezek a versek, s el őször válnak a szerb olvasóközönség számára is 
hozzáférhetővé, élvezhet ővé. (...) Kosztolányi Dezs őt ma úgy olvassuk, mint 
a kortársunkat. Úgy, mint azt az őszies hangulatú rokont, Rilkét. Az is lehet, 
hogy végtelen melankóliával forgatjuk fel a »Kosztolányi-csontokat«, azt a 
hatalmas gazdagságot, mely a kukoricarengetegb ől s anapraförgóföldekről 
mosolyog felénk, és szólít bennünket." (Dr. Dra.Ško Re đep: Čudenje u svetu. 
Odjek, Szarajevó, 1987. febr.) 

,,... a válogatás mögött személyes meggy őződés áll, és e meggyőződés 
létjogosultságát a válogatás homogenitása, kompaktsága és lezárt egésze 
.igazolja. Lazar Merkovi ć  a saját Kosztolányi-képét elevenítette meg szerb-
horvát nyelven, és ennek helyességét egyrészt a Kosztolányi-életm ű, más-
részt a magyar nyelv tökéletes ismerete igazolta." (Mák Ferenc: Műfordítói 
remeklés. 7 Nap, Szabadka, 1987. jan. 9.) 

„S lám, előbb-utóbb meg kellett történnie, hogy Szabadka könyvvel is 
megemlékezzen költő  fiáról. A figyelem eredménye az a kit űnő  versváloga-
tás, mely Lazar •Merkovié ihletett fordításában látott napvilágot, és amely 
egyben az első  szerbhorvát verseskötete is Kosztolányi Dezs őnek. A Váloga - 
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tolt versek igen egyszerű  címet visel ő  zöld könyvecske Újra a figyelem közép-
pontjába helyezte ennek a költészetnek hervadhatatlan értékeit. Többet is 
annál. — A szül ő föld megmutatta, hogy akkor is meghallja költ ő  fia szavát, 
akkor is fel tud emelkedni hozzá, amikor a körülmények nem mindenben 
felelnek meg ehhez. — Szabadka bebizonyította, hogy vidéken sem kell az 
embernek okvetlenül vidékinek lennie." (Milan Živanovi ć : O1 fej u prozoru. 
Dnevnik, Újvidék, 1987. máj. 1.) 

Végül elmondom, hogy ezek az elképzelések, elvek, tételek, s minde-
nekfölött Kosztolányi modernsége és állhatatos európaisága az én vezérl ő  
csillagaim is voltak, akkor; amikor az ő  verseit fordítottam és a könyvét 
készítettem. 

S ezek mind be is igazolódtak. 
Ezért az én találkozásaim Kosztolányival csendesek, de termékenyek 

voltak. 

LAZAR MERKOVI Ć  

ÖNBECSÜLÉS ÉS ÖNÉRTÉKTISZTELET 

Tisztelt tanácskozás, kedves közönség! 

Az elhangzott értekezések tematikai sokrét ű sége, analitikus mélysége, 
alapossága és szellemi id őszerű sége némiképpen föloldta bennem a szoron-
gató önvád érzését, amiért a meghirdetett programtól eltér ően nem előadást, 
csupán az egyik társszervez ő  értelmiségi kör vezet őségének, nevezetesen a 
Jugoszláviai Magyar M ű vel ődési Társaság intéz őbizottságának a köszönté-
sét hoztam magammal az els ő  Kosztolányi-napokra. 

S az önfelmentés igazoltságát keresve továbbra is, engedtessék meg a 
föltételezés, hogy új rendezvényünk szervez őbizottsága sem várt többet a 
kétnapos ünnepség mai tudományos részét ő l, mint amit máris kaptunk, és 
hogy szellemi hagyományápolásunknak e most induló új intézménye, in-
tézményes formája talán a jöv őben sem. a Kosztolányi-életm ű  egyébként is 
igen gazdag régebbi és újabb szakirodalmának, irodalomtörténészi. és kriti 
kusi értelmezésének a gyarapítását tartja számon legf őbb feladataként. Ha-
nem és els ősorban azt, hogy írónk szül ővárosának s a szül őváros tágabb 
szellemi közegének, a vajdasági magyar m űvel ődési életnek egy újabb él-
tető, ösztönző, serkentő  tényez ője legyen maga is. Akárcsak, például, a 
SzentelekyKornél és Szirmai Károly, Csépe Imre és Fehér Ferenc, Sinkó Ervin 
és Majtényi Mihály, Becskereki Szabó György vagy Sziveri János nevéhez 
fű ződő  hasonló, illetve rokon. rendezvényeink. 

Amelyeknek puszta fölsorolása talán azt a kérdést is fölvethetné a 
kívülállókban — a Vajdaság irodalmi. életének mindenkori nehézségeit, gyöt-
relmeit, sikereit és sikertelenségeit vagy éppenséggel a jelenlegi, drámainál 
is drámaibb helyzetét közönyös távolságból szemlél őkben —, hogy vajon 
nem túlozzuk-e el a helyi vagy helyi színezettel is bíró irodalmi értékeinknek 
a tiszteletét ennyi sok rendezvénnyel, pályázattal, díjjal, tanácskozással, 
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irodalmi táborral, ifjúsági vetélked ővel és egyebekkel? Más szóval: a mér-
téktartó önbecsülés és önértéktisztelet nem csap-e át a vidékies, önelégült, 
kritikátlan és lokálpatrióta érték- és értéktelenség-egyveleg kultuszába? S 
netán az egyetemes magyar irodalom eleven hagyományait és mai, öt föld-
részre kiterjed ő  polifonikus egységét kicsinyes „szeparálódással" megbon-
tani igyekv ő , s éppen ezért nemzetietlen törekvésbe is? 

Nem hinnénk. Hisz azzal, hogy számon tartjuk és megbecsüljük a 
magyar nyelvterület mai délnyugati és déli peremvidékeinek sok évszáza-
dos irodalmi terem t őképességét is—az irodalmit is, számos más itteni m ű vé-
szeti és tudományos alkotóforma ugyancsak kreatív hagyománya mellett —, 
s hogy például egy Szerémi Györgyt ő l Papp Dánielig, Csáth Gézától Kosz-
tolányiig, Szentelekyt ő l Fehér Ferencig, Sinkótól Gál Lászlóig és tovább 
igenis tudatában vagyunk sz ű kebb pátriánk irodalmi hagyománya viszony-
lagos gazdagságának: mindezzel épp a soha meg nem elégedésnek, az iro-
dalmi értékszint iránti folyamatos igényességünknek adunk hangot, továb-
bi ösztönzést. 

Miközben a kritikai értéktudaton alapuló itteni hagyományápolásunk-
kal egyidej ű leg és természetszer ű en az egyetemes magyar irodalmi hagyo-
mány elevenségének a fönntartásához is hozzájárulunk. S talán nem túl-
zunk, ha azt mondjuk, hogy közvetett módon mindezzel a magyar „mOzatk-
nemzet" jól felfogott általános szellemi érdekeit is szolgáljuk. Azon 
„mozaik-nemzetét", amelynek Csoóri Sándor egyik nem régi meghatározása 
szerint az a jellemzríje, hogy „minden egi,/es darabkája egijerrértćk ű., hiszen ha akár 
csak egi/etlencgij apró részlet Iriárnyzik is, trrár nem teljes a kép".  

Tisztelt konferencia, kedves közönség! 
Engedjék meg, hogy a helyi, azaz szabad kai, a regionális, azaz vajdasági, 

és az egyetemes, avagy nemzeti és nemzetközi irodalmi hagyományunk 
egyidejű  és termékeny ápolását kívánva a Kosztolányi-napok elkövetkez ő  
rendezvényeinek is, egyúttal a Jugoszláviai Magyar M ű vel ődési Társaság 
további., az ideinél talán hathatósabb támogatásáról is biztosítsam, vezetfísé-
günk nevében, e Napok jelen- és jcivóbeli szervez ő it. 

BOSNYÁK ISTVÁN, 
n JMMT elnöke 

Az irodalmi és a tanulmánypályázat három clíjai,oll munkájál következ ő  szá-
munkban közöljük. 
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Száz éve született Szenteleky Kornél 

VAJDA GÁBOR 

A FEHÉR SAS NYOMÁBAN 
KORTÁRSAK ÉS AZ UTÓKOR SZENTELEKYRŐL (2.) 

Két évvel kés őbb az újvidéki könyvkiadás egyik legfontosabb könyve, a 
vajdasági irodalomtörténeti kutatások megalapozója, A jugoszláviai magyar 
irodalom története (1968) is megszületik. Túl sokat tartalmaz ez a monográfia 
ahhoz, hogy mindent megnyugtató pontossággal tisztázhasson. A számunk-
ra ez alkalommal fontos Szentele.ky-képet tovább árnyalja. Azt b ővíti. ki , amit 
már A magyar irodalom története is tartalmazott. Igaz, az Isola Bella írójának a 
katolicizmus dogmáival való leszámolásától. most már eltekint. Ellenben 
megismétli az említett irodalomtörténeti. fejezetben található tévedéseit. 
Eszerint „az intellektus regénye az Isola Bella, u.gyaalazé az elvágyódó maga-
tartásé, amely az Úgy fáj az élet darabjait is ihlette". El őször is: az idézet 
alapján arra is következtethetünk, hogy az Úgy fáj az élet miniatű rjeiben is 
az intellektus dominál. Valójában az eltökélt álmodozásé itt a szó, az intel-
lektus akkor van jelen, ha a lelkiismeret el ő térbe tolja. Azután: minthogy az 
Isola Bella az újra és újra beteljesül ő  vágynak a regénye az antik hagyomá-
nyok, a természetbeli állandóság, a kultí•emberek és a vonzó n ők között, 
ezért az Úgy fáj az élet világa ellentétének tekinthet ő . Itt ugyanis a valóság 
elő li menekülés, a giccsel határos merengés dominál; még akkor is, ha 
Szenteleky egy helyen kijelenti: tudatában van gyáva és gyarló önellent-
mondásainak. 

A jugoszláviai magyar irodalom történetének az Isola Bella értékelése — az 
ismét túlhangsúlyozott impresszionizmus ellenére is — már mond valamit a 
regény „leglényegér ő l": „A lírai. s impresszionista részletek, hangulatrajzok 
tanúskodnak elsősorban Szenteleky m űvészetérő l, ezekben a részletekben 
játszódik le a. konkrét olasz sziget nagy metamorfózisa, s itt realizálódnak 
Szenteleky vágyképei is, s oldódnak fel élet és álom közötti dilemmái..." 
Hogy azonban milyen nagy a távolság a két könyv világa között, az a Bori 
által érintetlen világszemléleti-politikai eltérésen is lemérhet ő . Míg ugyanis 
az Úgy fáj dz életben a bácskai valóságtól. finnyáskodó világpól .gár élvezi az 
emberiség kulturális javainak képzeletbeli birtoklását, s e túl nagy, luxusnak 
tekinthető  lépései miatt b ű ntudat is 'kínozza,' addig .az lsola Bella főhőse, 
ugyanolyannak látva a vajdasági hétköznapokat; mint a minjat ű rök álmo-
dozója, a nemzetiségi célok és a humanista feladatvállalás mellett érvel.' Ezért 
korántsem elég .annyit mondani a; regény társadalometi.kájárói, mint 
amennyit Bori émlíta két említett irodalnm.történeti fejezetben, azt tudniil-
lik, hogy Szenteleky h őse Mussolini. Itáliájában'a ;,nemzed sajátosságok" 
ellen is tiltakozott, hiszen a fasizmus embertelen gyakorlatát tagadva, éppen 
a nemzeti (kisebbségi) sajátosságok védelmében száll síkra. Ez azért közpon-
ti fontosságú, mivel nem csupán az író „érzelmi-hangulati..." és „eszmei 
alakulása szintézise"-ként (Bori) olvasható az Isola Bella, hanem egy új 
minőségnek, a cselekv ő , gerinces magatartásnak a progja.mjaként is. A sok- 
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sok ingadozás, kétértelm ű ség utáni egyedül lehetséges magatartást, véde-
kező  etikát kínál. Nemcsak úgy általában, hanem kisebbségi alapon, közös-
séget vállalva azzal, amit korábban megvetett, alsóbbrend ű nek tartott. 

Nincs igaza tehát Bori Imrének, amikor A jugoszláviai magyar irodalom 
történetében azt állítja, hogy „azok az elbeszélések, amelyeket a posztumus 
Holnap-holnapután cím ű  kötet tartalmaz, arra vallanak, hogy Szenteleky líri-
kus természete nem érezte magát otthon az elbeszélés oly jelenre irányuló 
törekvései között. Ő  ugyanis elsősorban emlékező  író volt, ezekben az 
írásokban pedig kora világának realista szemlélet ű  megragadására töreke-
dett". Valójában írónk az autentikus magatartásáért, önnön tudatos epigo-
nizmusa ellen küzdött, amikor elrévedez ő  attitű djét fölülmúlva megírta az 
Isola Bellát, s m ű alkotás formájában alkotásként propagálta a konkrét (ki-
sebbségi) humanista cselekvést. Szerencsére azonban különben sem. tekint-
hető  Szenteleky egyértelm ű en „emlékez ő" írónak. Legalábbis vajdasági kor-
szakában már nem. Az Úgij  fájaz élet cím alatt (1925) összegy ű jtott írások egy 
része (több mint negyede) még A Hétben látott el őször napvilágot, s nem 
véletlenül dominál bennük a múltba, a gyermekkorba révedés, hiszen az 
ugyancsak a tízes években íródott Kesergő  szerelemben tételesen dominál a 
hátratekintés, az'önmarcangoló múltidézés. Id őközben nemcsak Szenteleky 
lett családfenntartó férfi, hanem a vajdasági magyar publikum (els ősorban 
a Bácsmegyei. Napló) is mást várt t ő le. Ekkor még, igaz, nem lett realistává, 
ső t, szecesszióját némileg impresszionizmusa. szorította vissza, ám ez csak 
úgy realizálódhatott, hogy — miként az Úgy fáj az élet anyagának legnagyobb 
része tanúsítja—jelen idej űvé tette tapasztalatait, illetve csakritkán hangsú-
lyozta ki az egykor megéltek és a visszaidézés közötti kisebb-nagyobb 
id ő távot. Mintha állandóan a szájában lenne Proust süteménye: még a halál 
időnkénti feltűnése sem zökkenti ki hedonista. hangulatából. Legfeljebb az 
ocsúdtatja fel végül, ami kés őbb utópisztikus regénye megalkotására és a 
művelődési vezér szerepének vállalására ösztönzi. A. Szép Sziget a szépnek 
és ajónaka képzeletbeli materializációja, az addigi álmodozások lényegének 
kivetítése (ilyen értelemben valóban szintézisnek tekinthetjük, miként Bori 
teszi), ám ebben az összegezésben új min őség is van: a Szép Sziget gyakorlati 
megvalósításának igénye, két embernek (és a születend ő  harmadiknak) 
önmegváltó és a környezetet megváltó programja. 

A HOMÁLYOS SZENTELEKY-KÉP DOMINANCIÁJA 

Európa „tavaszának" éve (1968) a Szentelekyhez való viszonyban is 
fordulatot jelent. Nem csupán Boti említett filológiai alapvetése készül el 
ekkorra, hanem más kezdeményezések is hallatnak magukról. Mindezt To-
rnán László a következ őképpen foglalja össze a Hídban: „Szenteleky eddig 
ritkán emlegetett neve az utóbbi id őben el ő térbe került. Egy fejezetet kapott 
a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent magyar iroda-
lomtörténetben, középiskolai tankönyveinkben is el őkel ő  hely jutott neki. 
A Képes Ifjúság irodalmi alapítványát róla nevezték el, s most szerzünk 
tudomást arról, hogy egy vidéki gimnázium magyar önképzőköre az ő  nevét 
vette fel. Pedig még emlékszünk arra, hogy voltak, akik sanda szemmel 
néztek Szenteleky m űvére, kispolgári irodalmárnak könyvelték el, mi több, 
amikor válogatott m ű veinek kiadását készítettük el ő  a hatvanas évek elején, 
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volt olyan is, aki valamiféle cenzúrát követelt. Mindez elmúlt, csak még senki 
sem vállalkozott arra, hogy Szenteleky alkotásait Felmérje, hogy teljes egé-
szében értékelje m ű veit és tetteit. El őbb-utóbb azonban el kell készülnie egy 
monográfiának Szentelekyr ő l (miért ne írna róla valaki disszertációt?), s a 
vajdasági magyar irodalom most készül ő  történetében is olyan helyet kell 
biztosítani Szentelekynek, ami végérvényesen tisztáz minden problémát." 
(Lobogónk: Szenteleky? 3. szám) Ezután kételyeket és javaslatokat sorakoztat 
fel Tornán: „Elvárhatjuk-e Sziváctól, a kis bácskai falutól., ahol talán már senki 
sem emlékezik rá, hogy méltó emléket állítson neki? Mert szül ővárosában, 
Pécsett aligha gondolnak erre, s végeredményben ehhez a városhoz kés őbb 
semmi köze nem volt az írónak. Beszélnek már arról, hogy Zomborban 
állítsanak neki emlékm űvet. Nem lett bel ő le semmi. De legalább össze kelle-
ne gyű jteni a Szentelekyre vonatkozó s még megtalálható anyagot: fényké-
peket, kéziratokat, tárgyakat. M ű veinek kiadásait. E sorok írója Szenteleky 
barátaihoz fordult, amikor a Szenteleky-válogatás készült, s fennmaradt 
levelek, kéziratok után kutatott: sehol semmi sincs mái. Nyomtalanul elt űnt 
Szenteleky gazdag könyvtára, amely f ő leg a könyvekben található jegyzetek 
miatt lett volna érdekes. Ki vállalja magára mindennek összegy űjtését? Egy 
Szenteleky-emlékkönyv kiadása sem elhanyagolható feladat." Tornán tele 
van kételyekkel. Közöttük az írást befejez ő  máig érvényes: „Lobogónk le-
gyen, lehet-e Szenteleky, vagy csak múltunk alakja, akire néha visszatekin-
tünk, emlékezünk, de nevét ő l, m űvétő l, eszméjétő l, harcától nem várunk 
már semmit?" 

A következő  évek mindenesetre rendkívül igéretesek. Még akkor is, ha 
a felívelésnek a kezdetén álló Bari-féle irodalomtörténet má el ővetíti a 
jövend ő  Szentele ky-kultuszának korlátait. Az els ő  az író kezdeti, magyaror-
szági munkássága egészének „hozzáférhetetlensége". Ez természetesen nem 
önértéke miatt lett volna fontos, hanem az életpálya elmélyültebb megértése 
szempontjából. A másik, ezzel összefügg ő , de ennél lényegesebb, a konkrét 
esztétikai értékelés mell őzése. Bori ugyanis leginkább csak alkotói törekvést 
tudatosít, ahelyett, hogy magát az eredményt is behatóbban méltatná. Ha a 
háborút követő  években sommásan epigonizmusnak tekintette a két háború 
közötti jugoszláviai magyar irodalmat, akkor a hatvanas évek közepét ől 
kezdve attól is óvakodik, hogy szóvá tegye Szenteleky kúltúraterm ő  kísér-
letének csődjét, a dilettantizmusnak a Kalangyában való elburjánzását. Nem 
beszélve arról, miszerint az emlékezések és benyomások irodalmát értéke-
sebbnek tartja az adott létfeltételekkel való szembenézés er ő feszítéseinél, a 
társadalomerkölcsi, érdekeknek a megnövekedésénél .és az esztétikával való 
összekapcsolásának kisérleténél. 

Ez a felemás viszonyulás jelent ős mértékben járult hozzá a következ ő  
évek, évtizedek Szenteleky-képének formalizálódásához. Mert hiába nagy-
szerű  Kristály Klára m űvel ődésszervez őnek a lelkes munkája, amely a kö-
vetkező  évtized (a hetvenes évek) kezdetét ő l lehetővé tette a Szenteleky-na= 
pok megtartását Szivácon, vendégségbe hívta a vajdasági kultúra vezet ő  
alkotóit és rajongóit, ha nem Szenteleky alapgondolata volt a lelke ezeknek 

. a találkozóknak. Nem arra gondolok, hogy a többé-kevésbé jelent ős írói 
tevékenységek, köztük a m ű fordítói vállalkozások nem jutalmaztattak meg 
rendszeresen, hanem hogy minderrre ugyancsak a megalkuvásnak az átka 
alatt került sor, ami már a kisebbségi kulturális önvédelem atyját is sújtotta. 
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Szenteleky ugyanis, a rémiszt ő  politikai nyomás, a magyar szó végleges 
betiltása és egzisztenciális veszélyezettsége miatti. félelmében, küls őségek-
kel álcázta nemzetment ő  programját, nem mindig hangsúlyozva ki a lugo-
šzláviai magyar irodalom lényegbeli érdekét, az anyagi. kultúra pusztulási 
folyamatának s a vele összefügg ő  szociális nyomornak a feltárását. Szóval a 
vezér (utolsó hónapjaiban már a halálközelségt ő l sem függetlenül) többször 
is mellébeszélt, amikor a helyi színek elméletének alkalmazását sürgette. Ez 
a mellébeszélés egyre gyakoribb lett kultúránkban, úgyhogy Szenteleky 
Kornél neve (csak a neve, hiszen munkásságának egésze mind a mai napig 
értékeletlen) legtöbbször m ű vel ődési külsőségeknek lett az ellen őrizetlen 
igazolása. Látszólag szuverén alkotók voltunk, valójában pedig gyarmat-
ként léteztünk, nem sokkal kecsegtet őbb állapotban, mint amilyen ellen a 
vezér emelte fel a szavát hajdanában. 

A hatvanas évek végén azonban :még nem csupán a politikai körökben 
uralkodott az optimizmus szelleme. Irodalmunk ugyanis, jóllehet többé-ke-
vésbé öntudatlanul, a .kisebbségi. élményrétegeket is magába szívhatta; ami-
re Gion Nándor Testvérem, báb c. regényének pályadíja jó példa. Akkor még 
a tartományi autonómia kivívása. egyeseknél, a kisebbségi státusnál maga-
sabb rendű  nemzetiségi jogokon túl, a nemzetté válás lehet őségeit is magá-
ban foglalta. A jugoszláviai magyarok kultúrája tehát  felívelés szakaszában 
volt ekkor, s legfeljebb a legel ő relátóbbak sejthették meg, hogy a rohamos 
intézményesedés egyúttal a látszatoknak egyre nehezebben áttekinthet ő  
rendszerét teremti meg, s hogy a szellemileg egyre lehatároltabb, megkötöt-
tebb művel ődési rendezvényekb ő l lassanként több kár lesz, mint haszon, 
mivel elrejti, ahelyett, hogy megoldani igyekezné a felgyüleml ő  problémá-
kat. Hiába alakult meg tehát a Hungarolgiai Intézet, hiába vállalkozott Bori 
Imre az irodalomtörténeti projektum keretében a Szenteleky-életm ű  feldol-
gozására, ha az évek során csak az el ő tanulmányokig jutott el. Néhány 
(többnyire rövidebb) írást publikált a folyóiratokban és a lapokban. Cél-
szerűbbnek tartotta olyan magyar és jugoszl.áv íróknak a munkásságát 
interpretálni, akiknél a. filológiai .kutatást már mások elvégezték, s az elisme-
résükhöz elengedhetetlen közéleti harcot is megvívták. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy Borin kívül másoknak is lehet ősége lett volna a kulturális 
vezér pályájának intézményes támogatással való kutatására. 

A SZELLEMI BIRTOKBAVÉTEL FELEMÁS KISÉRLETEI 

Mindazonáltal Bori. Imre valóban Szenteleky Kornél szellemében tevé-
kenykedett a hatvanas és a hetvenes évek fordulóján. Ám — miként a tanul-
mányai tanúsítják —konstruktívan bírálni is igyekezett a m űvel ődési hagyo-
mányok tekintetében tájékozatlannak tartott el ődöt. Művelődéspolitikai 
érdekből, vagyis a vajdasági magyarság stratégiájának szempontjából kifo- 
gásolta Szenteleky azon (pálfordulása el ő tt hangoztatott) téziseit, melyek 
szerint vidékünknek — a történelem kegyetlensége és a földm űveslakosság 
kulturális érdektelensége miatt — .nincs jelent ős művel ődési hagyománya. 
Ebben Szeli István és a HungaroIógi.ai Intézet munkatársai is egyetértettek 
Boriva, hiszen mind a m űvel ődéstörténetnek, mind pedig a folklórnak a 
kutatási tervézete éppen azt állította vizsgálódásának középpontjába, ami-
nek létezését a hajdani vezér nem. vette tudomásul. Akkor ez nagy felhajtó- 
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erő t jelentett számunkra, ma viszont kétségtelen: a külön vajdasági hagyo-
mányok elmélete csak egy, akkor perspektivikusnak látszó kisebbségi. poli-
tikai törekvés hipotézise volt. S mikor néhány év múlva eljárt az id ő  fölötte, 
kiderült Szenteleky igazságának megalapozottsága. Kultúránk dekadenciá-
ját az a körülmény fokozta, hogy m ű vel ődési dolgozóink nem akarták 
tudomásul venni viszonylagos kulturális függetlenségünk túlhansúlyozá-
sának tarthatatlanságát, vagyis azt, hogy nem Szenteiekynek a jól értelme-
zett tanítása szerint cselekszünk. A hajdani programadó ugyanis kisebbség-
védelmi alapon képzelte el a jöv ő  (csupán a kortárs magyar magyarországi 
irredentizmustól független) vajdasági irodalmát. A délszláv irodalom fordí-
tásában viszont egyszerre látta az ellenséges 11ataloin iránti lojalitás kifeje-
zését és a magyarok el ő tt ismeretlen kulturális értékekkel (emberekkel) való 
megbarátkozás lehet őségét. Viszont volt-e valóságos szükség a lojalitás 
bizonyítására, s kellett-e lefordított könyvek nagy számával er őltetni a 
politikai életben naponta létez őnek, sok gyökerű nek deklarált barátságot? 
A Forum által kiadott könyvek egy részének Budapesten kellett volna meg-
jelennie, ott tehát, ahol nem tanulták az iskolában a délszlávok történelmét 
és művelődési törekvéseit. 

Az ilyen rosszul számító alkalmazkodással tehát Szentelekyt nem csu-
pán önmagától idegenítettük el, hanem saját magunktól is. Ezt nem csupán 
az évi koszorúzásokkal. kapcsolatos cikkek többsége tanúsítja, hanem az 
életm űvére vonatkozó gyéren meg-megjelen ő , egy-egy szem pontra korláto-
zódó írások is. Ilyeneket összegy ű jtött formában az Uzenet 1973. évi decem-
beri szám.á.ban találhatunk. Dér Zoltán, az anyag egybegy ű jtője mái.g érvé-
nyeshitellel a többi között ezt írja a bevez őben: „Aki vele szövetkezett, saját 
munkája értékét és értelmét is érezhette, ösztönös helyzetérzékünket ő  
érlelte szellemi magatartássá. E helyzetérzék révén ismerte föl, hogy a törté-
nelmi földrengés után el őállt új helyzetben építeni csak alulról.: a föld fel ő l, 
a vajdasági magyarság életének realitása fel ő l lehet. Lokálpatriotizmusa 
telítve van a néppel való azonosulás szemérmes alázatával, a megismerés s 
fölmutatás mélyen átélt igényével." Szenteleky egyes írásaiból és Herceg 
János vallomásaiból tudjuk: ez a lényeg, habár vezérünk ezt nemegyszer 
csak így vagy úgy becso.ma.golva nyújthatta át követ őinek. A sors iróniája; 
hogy a mi egyre nyilvánvalóbban .megmereved ő  művel ődési gyakorlatunk 
a csomagnak a tartalmát magával. a csomagolással azonosította, s ezzel, 
naivan vagy számítášból meghamisította Szentelekyt. A vezér tanítása 
ugyanis az itt él ő  magyarok sorsélményének az ábrázolását várta el és várta 
volna el a vajdasági magyar írótól. Nem. a „vannak még hibák" laposságával, 
hanem azon a tudatszinten, amely az öngyilkosságra készül ődőnek a lelki-
világát alkotja meg az adott író alkotásmódszerének megfelel ően. 

A szóban forgó folyóiratszám írásai telitalálatokat és melléfogásokat 
egyaránt tartalmazó glosszák, esetleg a vezér alakját felidéz ő  emlékezések. 
Az utóbbiak nem csupán azért jelent ősebbek, mert Szenteleky munkatársa-
inak, barátainak (Csuka Zoltán, Fekete Lajos, Dudás Kálmán és Herceg 
János) tollából származnak, hanem azért i„s, mert az írásm űvekre korlátozódó 
méltatások nem az életm ű  egészének, vagy legalábbis jelent ős részének 
ismeretében készültek. Ezt legjobban Szeli. István tudja, aki nyomatékosan 
hangsúlyozza: nincs teljesen tisztában megállapításai igazságfedeietének 
fokával (Szenteleky irodalomszemléletének margójára). Némely kitétele azért 
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vitatható, mert túl közvetlenül kapcsolódik a még nagyszer ű  nemzetiségi 
távlatokat kecsegtet ő  hetvenes évek elejéhez. Ekkor a kisebbségi attit ű d 
bűnnek, vagy legalábbis hibának számított, tehát egyáltalán nem jó, hogy 
Szenteleky szempontjai „az osztályérdekeken felülemelked ő  »magyar ösz-
szefogástól« várják irodalmi életünk felvirágzását, vagy egy bizonytalan 
tartalmú. »magasabb humánunta hirdetésében, amely — szerinte — »egyedül 
lehet alapja a kisebbségi világnézetnek« (jellemz ő  az a törekvése is, hogy a 
kisebbségi állapotot és tudatot a világnézet rangjára emelje)". A folytatás 
azért parciális érvény ű , mert nem a vezér törekvésének lényegét, hanem 
egyik-másik alkalmi megnyilatkozását, végs ő  kibontakozása el ő tti állásfog-
lalását érinti. Szeli szerint ugyanis Szenteleky „a hazai magyar irodalomnak 
jó részben csak kulturális közvetít ő  szerepet szán, s ugyanígy nem kerülheti 
el a figyelmünket, hogy a nyelvben nem látja meg a hagyomány-átörökít ő  
műveltségtartalmakat...". S az a feltételezés sem teljes jogú, amely szerint „a 
nép... megismerése, életének, körülményeinek feltárása, lelkiségének beha-
tóbb tanulmányozása nagyobbára a korszellem követelményének tett en-
gedmények miatt kerül bele gond olatvil ágába, a magyarországi, csehszlová-
kiai és romániai. példák analógiájaképpen, s inkább csak az írói tájékozottság 
etikájának kérdése". 

A tanítványok és a barátok által festett Szenteleky-kép egyoldalúságá-
hoz, eszményítettségéhez aligha férhet kétség, ám nein valószín ű , hogy a 
vezér vállalta volna a vidéki orvos hivatását, ha — a durva prózaisággal 
szembeni undora, betegsége miatti életképtelenségének következménye 
mellett — nem élt volna benne a segítés szándéka / főleg azok irányában, akik 
hozzá hasonlóan szintén elesettek voltak. Els ősorban tehát a nép iránt, akit 
az anyagi nélkülözés és a m űveletlenség igen sokszor nála is szerencsétle-
nebbé tett. A részvét és a lelkiismeret mára. fiatal Szentelekynek az írásaiban 
is felbukkan, egészen természetes tehát, hogy a. húszas és a harmincas évek 
fordulóján belső  kényszernek is engedett, amikor eltökélten népe sorsát 
ajánlotta írótársainak f ő  ihletőként. A hajtóerők között egy harmadik kate-
góriát is megnevezhetünk, s ez talán a legfontosabb. A negyvenedik életé-
véhez s ezzel együtt az elkerülhetetlennek tudott halálához is közeled ő  
Szenteleky Kornél pályfutása koronájára ismert a populista irodalomalapítás 
törekvésében, az erdélyi és felvidéki (ahogy Szeli .is mondja) példák követé-
sében. S tulajdonképpen ezáltal vált Ady Endre lényegbeli követ őjévé, nem 
pedig azoknak a küls ődleges hatásoknak a vállalásában, amelyekr ől Bori 
Imre néhány évvel kés őbb tanulmányt írt (Szenteleky Kornél Ady Endrér ől. 
Hungarológiai Közlemények, 36-37. sz.). 

Szenteleky Kornél tudniillik (els ősorban lélektani, de erkölcsi okokból 
is) az „ifjú szívekben élek" szellemében cselekedett, amikor folyóiratait, a 
fiatalabb munkatársakat maga köré gy űjtve, kezdte szerkeszteni. Ezzel ma-
gyarázható az is, miért engedett a kés őbbiekben oly sokat a dilettantizmus-
nak. Nyilván az általa elvetett magban bízott, vagyis abban, hogy — miként 
többször is fejtegette — a távlatot, a valószín ű  fejlődést szem el ő tt tartva, 
gondozni kell a zsenge m űalkotásokat, nem pedig ítélkezni fölöttük. Hinnie 
kellett élete értelmében, folytatódásában, munkássága kiteljesülésében, s 
ennek érdekében a kisebbségi magyar ifjúság jöv őjében, saját szellemének 
diadalában. Éppen ezért fején találta a szöget Dér. Zoltán a Szenteleky isme-
retlen levelei című  írásának els ő  soraiban, amikor egyes régebbi méltatók 
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gondolataihoz visszatérve kijelenti: Szenteleky „életm űvéből levelei a leg-
érdekesebbek, legfontosabbak", azért is, mert „a jugoszláviai magyar iroda-
lom kialakulását is e levelek révén követhetjük a legérzékletesebb nyomon". 
Nem Bányai Jánosnak van tehát igaza, mikor a Kéve cím ű  antológiában lev ő  
Szenteleky-versek kapcsán úgy véli (Két vílftg): Szentelekynek a „verseit kell 
elsősorban közelebbrő l kutatni, hogy életm ű ve irodalomtörténeti helyét és 
jelentőségét méltányosan jel iilllessük ki".Nem azért téved Bányai., mert a mai 
napig a vajdasági, magyarországi, erdélyi és felvidéki lapokban és folyóira-
tokban alig harmincvalahány Szenteleky-verset sikerült felkutatnom, ha-
nem azért, mert a vezér csak közepes költ ő , nem függetlenül attól, hogy a 
szépirodalom területén belül sem els ősorban ebben a m ű fajban akar érvé-
nyesülni. Az életm ű  egészének szempontjából azonban néhány verse (nem 
szűkebb esztétikai okokból) kulcsfontosságú. Fontos adalék az alkotó hely-
zetének, törekvésének és ízlésének jellemzéséhez. 

Mindazonáltal Bányai — a szerénység öniróniájával —mást is mond. Azt, 
hogy „ha Szenteleky jelen van irodalmi tudatunkban, azért van jelen, mert 
minden mellett költ ő  volt és író: ha nem így lenne, emléke egyszer ű  és 
könnyen lábjegyzetelhet ő  irodalomtörténeti adattá válna". irodalomszerve-
zőként, kritikusként csak a bennfentesek sz ű kebb körét érdekelné. Nos, nem 
véletlenül említi Bányai. 1973-óan Szenteleky jelenlétét, hiszen a Vajdaság 
Kazinczyja ekkor (miként a továbbiakban is) csak a félig már elfeledett, tíz 
évvel korábbi kétkötetes válogatásban és a Híd 1968. évi. 6. és 12. számában 
szerepelt prózaíróként, illetve költ őként. Ett ő l függetlenül. ezel ő tt és ez után 
is, nem csupán a középiskolások tudatában, hanem az irodalomért ő  felnő tte-
kében is, az esetek nagy többségében csak a Bácskai éjjel cím ű  verse által 
lehetett jelen a költ ő . Am korántsem esztétikai okokból, hanem mindenek-
el ő tt a tömény tájjellemzés miatt, s azért is, mert egyéb m űvei, köztük 
elsősorban a levelezése és az Isola Bella, már alig voltak hozzáférhet ők. S ez 
a hihetetlen helyzet mind a mai napig alig•változott valamit. Hiába volt 
tisztában vele még akkor Juhász Géza, a Forum Könyvkiadó f őszerkesztője, 
hogy „Szenteleky irodalomszervez ő  tevékenységér ől levelezésének, szép-
írói isiunkásságáról pedig regényeinek ismerete .nélktil aligha lehet képet 
alkotni", s hiába tette hozzá, hogy a kapitális m űvek kiadói kerettervében 
„szerepel — mintegy 50 kötet között — Szenteleky m űveinek kiadása is, 
mégpedig hat kötetben!",— a .felkiáltójel kevés volt, a sorozat pedig túl nagy. 
Nem utolsósorban annak következményeként, amit a szóban forgó írásában 
Juhász Géza sem. tartott nagy hibának: az író és irodalomszervez ő  idealista 
világnézete miatt. 

(Folytatjuk) 
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Tíz éve halt meg .Illyés Gyula 

JUHÁSZ GÉZA 

„MÁSOK HASZNÁLATÁRA" 

Most, hogy a két évforduló alkalmából (novemberben lett volna 90 éves, tíz 
éve, áprilisban halt meg) végre újra a költ ő  és életm űve felé irányul a 
figyelem, s hogy gyakran hallani ismer ős, kissé reszel ős hangját, amint 
verseit mondja a rádióban, magam is mind többet lapozom gondolatban és 
valósan is a könyveit. Közben el-eltöprengek: vajon csak a mostani id ősebb 
olvasók szerint irodalomtörténeti jelent őségű  alapm ű ve-e a Puszták népe, a 
Petófi., a Kacsalábon forgó vár, a HOSökról beszélek, a Nerrr volt elég, a Nem mene-
külhetsz..., szerintünk, akik akkor s olyan sorban olvastuk őket, akárcsak a 
későbbieket, ahogyan születtek és megjelentek? Nem hiszem. Mert aki tudni 
akarja, milyen, emberhez alig méltó sorban éltek az uradalmi cselédek még 
évszázadunk első  négy évtizedében is, s a „harc"-nak mely formái között 
válogathattak, az a Puszták népe, a. HŰshkról beszélek — hadd ne folytassam a 
felsorolást — lapjain döbbenhet rá. Aki meg a Nemzeti dal, az Akasszátok fel a 
királyokat!, a Minek nevezzelek, a Beszél a fákkal... költőjét, a magyar nemzet 
„lángoszlopát" akarja emberközelb ő l látni, megismerni, az Újra meg Újra 
kézbe veszi a Petófit. S közben ne feledjük, a „szociográfiai remekm ű " olyan 
jelentős m űvek szövegkörnyezetében található, mint a Viharsarok, a. Tardi 
helyzet, a Baranyai utazás, de a Puszták népe valamennyi közül kiemelkedik, 
mert mindenekel ő tt és -fölött irodalom, s „csak" tárgya a szociográfia. És a 
Petőfi? Hozzá akkor találtam mértéket, amikor elolvastam André Maurois 
nagyszerű  „Proust-történetét". Megelégedéssel, s ő t büszkeséggel állapíthat-
tam meg, hogy Illyés és mi magyar irodalombarátok okkal lehetünk büszkék 
a Petófinkre. Az sem lehet a véletlen m ű ve, hogy erre a franciák is kíváncsiak 
voltak, s kérésükre a költ ő  ki is bővítette könyve szövegét. 

Valóban még diákkoromban, a 30-as évek vége felé szeg ődtem tisztel ő i 
és csodálói közé, de talán meg sem fordult a fejemben, hogy valamikor még 
szemtől szembe találkozhatok vele. Igaz, tudtam, hogy ő  is kovácsmester fia, 
de akkor még le sem írta e sorokat: „Nem kedvtelésb ő l, nem magamért 
utaztam soha, ahogy nem kedvtelésb ő l. írtam. Miként apám, aki pedig »imád-
ta« a mesterségét, nem kedve teléséb ő l verte a. vasat. Hanem miért ő  is, én is? 
A válasznak mindkett őnket illetően abban kellett—abban kell — rejlenie, amit 
csináltunk, mások használatára." 

Azt viszont már korábban leírta, hogy 

Nincs tisztább, mint egy tisztára. söprirt 
kovácsm űhely vasárnap délel ő tt. 

H űvös, vsíz ű  levegő. Amott 
a fujtató: nem szuszog. Réz ragyog. 
A földön a vízzel írt 8-asok 
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1965 nyarán végre a személyes találkozásra is sor került. Az akkor 
Újvidéken és Belgrádban él ő  Zilahy Lajos hívta meg a költ ő t, Flóra asszonyt 
és egy párizsi m űvészházaspárt Belgrádba, miután a bledi PEN-kongresz-
szu.son 18 év után találkozott a két íróbarát és egykori. küzd ő társ. A Zilahy 
szerb fordítójánál, Sonja Peroviénál rendezett vacsorára az író a Foru m Kiadó 
vezető it is meghívta. 

Mondani sem kell, milyen felfokozott várakozással tekintettem e talál-
kozás elé, bár látni már láttam a költ ő t a nevezetes Kortárs-matinén Buda-
pesten az azóta már lerombolt Nemzeti Színházban, hangját pedig akkor 
jegyeztem meg magamnak, amikor talán épp ötvenévesen a Menedék című  
versét mondta. a rádióban: 

lassúbb-gyorsabb agonizálás 
minden élet ötven után. 

De milyen lehet közelr ő l? A belgrádi vacsora utáni beszélgetés tárgya 
az akkoriban megjelent Hideg napok volt. Mi itteniek, a vezérigazgató és e 
sorok írója egyaránt dicsértük Cseres Tibor írásm űvészetét és bátor tettét. 
Illyés azonban szinte türelmetlenül vágott közbe, s ostorcsapásként csattan-
tak a kérdései:,,És ti? Ti mikor írjátok meg a bácskai hideg napokat? Jegyez-
zétek meg, mi mindent tudunk. Es Cseres tettéinek csak akkor van értelme, 
ha itt is, Romániában is, Szlovákiában is megírják!" 

A másnapi újvidéki találkozón mára. kovácsm ű hely is szóba kerülhetett, 
s miután elmondtam, mennyire ismer ős nekem a „b űvös, vasízű  levegő", a 
vasárnap reggeli kovácsm űhely hangulata, és hogy honnan, ismét úgy 
sorjáztak a költ ő  kérdései, mint Belgrádban: „Megvan még az a ko-
vácsm űhely? Él még édesapád, a kovácsmester? Hol van az a Feketics? Hogy 
lehet oda eljutni?" 

A költő  azonban kissé másképp emlékezik erre: 
„Nincs véletlen. A magyar határtól másfél órányira két véletlenség 

kedvesen, de határozottan vezet vissza tennivalóim sajátos területére. 
Magyar falut is szeretnék látni: tapintani inkább, vagyis megállni ben-

ne, szót cserélni lakóival, mégpedig nemhivatalosan." 
A falu lakóival ugyan, a szüleimet kivéve, nem sok szót cserélt, ezt a 

kívánságát akkor el sem árulta, de annál többet társalgott az akkor 72 éves 
mesterrel. A kovácsm ű helyben tartott gondos szemle után az ócskavasha-
lomnál kötöttek ki. A költő  egy pillanatban szinte diadalmasan mutatta fel 
mindnyájunknak a bányászkodás eredményét: csoroszlya, rakonca, ösztöke! 
És el is magyarázta, miként hasította a földet az eke el ő tt a csoroszlya, mit ő l 
állt jól, s nem rakoncátlankodott a kocsioldal, s mivel ösztökélték mozgásra 
az ökröt. Tette pedig ezt is „mások használatára", hisz odakerültek e tárgyi 
emlékek a híres „szómúzeumba", melyet a rokoni hegyi lak oldalfalára 
szögezett föl. „Író barátaim vizsgáztatására, azaz fölényem fitogtatására. 
Öreg csoroszlyát láttál már, valóságasat is? Hát odasüss, emeld le. Es rakon-
cát? Osztökét? Kipróbálhatod, hogyan esett valamikor az igavonó ökörnek." 
(Naplójegyzetek 1977-1978) 

Eközben az immár kötetlen beszélgetés során Flóra asszonyt is megfi-
gyelhettem: itt ül tehát szemben szembe velem, akir ő l József Attila így írt: 
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Hadd kiáltom szét az egeknek újból. — 
Flóra, szeretlek! 

Itt falatozik, kávézik 

Flóra, karcsú, szép kehely, állsz el ő ttem, 
mint csokor van t űzve beléd a mennybolt 

s akit Illyés Gyula, a férj így kérlel: 

erre használd, édes csití.tóm., 
asszonyi tudományotok; 
tudjak, ha meglep ama végs ő  
ebtámadás, a végzeté, 
hátrálni úgy, hátra se nézve, 
mint rég anyánk térde közé. 

Nem tartom merészségnek a „mások használatára" írói credót így lefor-
dítani: a nemzet használatára. E törekvése és hivatástudata vezette abban is, 
hogy 1956-ban kimondja megsemmisít ő  költő i ítéletét a Rákosi-korszak, a 
totalitárius kommunista rezsim embernyomorító szörny űségérő l, az Egy 
mondat a zsarnokságról-ban, s a magyarság irigyében újra meg újra megkísé-
relje áttörni az el- és kimondhatóság korlátait. A „szocialista nemzetköziség" 
Iratárait azonban még neki, a Kádár-rendszer koszorús költ őjének sem lehe-
tett — büntetlenül — átlépni. Bár a köztudat, különösen pedig az utókor 
szerint Aczél György „barátja", Kádár János „kegyeltje" vol.t, nem válaszol-
hatott annak idején a. román írószövetség lapjának otromba támadására, egy 
fontos könyve pedig 30 000 példányban hevert kinyomtatva, mindhiába 
várva a terjesztés engedélyezését. 

Amint még ifjúkorában egy hajókirándulásom megfogalmazta a költ ő : 

nem feledhetsz, 
nem menekülhetsz, -- bárhova kerülj! 

ehhez is tartotta magát egész életében. S amint Illyés Gyula, a nemzeti költ ő  
és az egyszerű  közvetlen ember (akit a piac is érdekel, mert ott látni, hogy 
élnek az emberek, s az ócskavashalom, mert az ott gy űjtött tárgyi emlékek a 
dolgos nép történetének emlékei) egy és ugyanaz, Flóra. asszony két nagy 
költőmúzsája és az egyszer ű , gondos feleség szintén egy és ugyanaz. Igy 
ismerhettem meg őket, s arról győződhettetnumeg, hogy. amilyen nagynak 
tudtam őket az olvasmányaimból, „1Vlid ő tl.a. fellegekben jártak", olyan na 
gyök voltak itt „alant", a. „földön" is.  
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ÉGTÁJ  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 107. 

Nem tudom, Crnjanski. születésének századik évfordulóját ünnepelve mi-
lyen figyelem nyilvánul mega költ ő  nevelése, a magyarsággal való fiatalkori 
kapcsolatai iránt. Els ő  kötetének megjelenése csak az Ady-hatást tette felis-
merhetővé, azzal a természetes érzékenységgel, amely egész egyéniségére 
oly jellemző  volt anélkül, hogy a maga eredeti költ ő i attitűdjén változtatott 
volna. Eiső  kötete, az /laka lírája a maga merészen érzéki hangvételével 
inkább formai forradalmat jelentett a húszas évek szerb irodalmában, és 
senkinek sem jutott eszébe azzal is töröd ni, amit a költ ő  szű kebb hazájából, 
s az akkori magyar világból magával hozott. 

Erre Crnjanski maga adott választ, amikor mintegy négy évtizeddel 
később még emigrációs korában az egykori kötet minden verséhez kommen-
tárt fűzött. Szokatlan eljárásával az egykori fogadtatás ködét eloszlatva, 
amikor pedig már rég megvolt a maga el őkel ő  helye a délsiláv lírában. 

Eljárása mégis fölöttébb izgalmas. Mert egy darab történelemre vet 
fényt szülő földjének és egész ifjúságának bemutatása, mikor még földrajzi 
értelemben egy közös haza égisze alatt történt szellemi. kibontakozása. Te-
mesvárral, ahol gimnáziumi. éveit töltötte a piaristáknál, egyszerre négy 
nemzet színei aJa.tt, magyar—német—szerb—román árnyalatokkal elegyítve 
ezt a konglomerátumot, hogy aztán kés őbb Szegeden Tömörkény levegője 
is megérintse, illetve Bécs, a már szétes ő  császárság birodalmának utolsó 
napjaival búcsúzva, hogy közben a barátságosabb kvarnerói ég napfényével 
süttesse magát, miközben ez az egész együtt volt, s az övé volt., Illetve 
dehogy volt az övé, ellenkez ő leg, hiszen egy pillanatra sem hagyta el a 
születésével együtt járó megkülönböztetés bels ő  magatartása. Így aztán egy 
kicsit mindenütt idegen volt, s a maga külön szemléletével nézett szét, a 
kisebbségi öntudat természetének megfelel ően. 

Ennyivel is újabb és modernebb volt az el ő tte járt nemzedék költ őinél, 
Du č i ćnál és Raki ćnál, akik zártabb és egységesebb közösség megszólaltatói 
voltak, mint ez a „prékói" jövevény, aki baszk sapkát viselt Belgrád utcáin, 
amikor pedig a rajkacsa fejezte ki a. gy őztes nemzeti identitást a fiatalok 
részéről az egyszerre háromszorosára n ő tt ország fővárosában. 

A versek persze mindennek csak a hangulatát érzékeltetik. Prózai felhí-
gításuk ezekben a kommentárokban mégis szép és eredeti, nosztalgikusan 
átfű tött, mint maga az elszállt ifjúság megidézett emléke. 

Mire azonban egy emberölt ő  messzeségéb ő l újjászülettek, már egy új 
költészet megjelenése uralta a mez őnyt. A Mizera cím ű  vers érzelmessége 
ugyancsak megkopott az id őben. Pedig milyen érzelmes hangon íródott 1918 
telén egy bécsi diáklánynak ajánlva: 
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Szereted-e még az esti. utcákat, 
hol gázlámpák és utcalányok áznak, 

szereted-e? 
S csapzott párok gubbasztanak nyikorgó 
konflisokban, s rájuk d ő l a koporsó 

födele. 

Búcsú volt a vers az összeomlás napjaiban, amikor a kommentár szerint 
Crnjanski Zágrábban horvát folyóirat szerkeszt őjét keresi fel, mint aki még 
nem tudja, hogy alakul a jöv ője. A katonatisztek, mint ő, már levágták 
sapkájuk habsburgi jelvényét, s szerb vagy SHS kokárdát varrtak a helyére. 
„Az én sapkámom — írja — nem volt semmilyen trikolór, szerb sem, lyuk 
maradt a jelvény helyén." Különben itt ismerkedett meg, az irgalmas n ővé-
rek kórházában Ivo Andri ćtyal, s a vers maga csak a hangulatát őrizte meg 
egy új világ kezdetének azzal az érzelmes búcsúval. 

• Albán író Magyarországon. T ű nődhet az ember rajta, miért éppen ott 
keresett menedéket. Talán neki is a katonai behívótól kellett félnie? Vagy 
történelmi kapcsolatok vonzották. Mert azok ugyancsak el őfordultak az 
idők folyamán Hunyadi Jánostól kezdve a második világháborúig, amikor 
Zogu., Albánia frissen koronázott királya feleségül vette Andrássy Geraldine 
grófnő t,.s ezt a hálás témát éveken át. melegen tartotta lapjain a Színházi Élet. 

Mindegy. Meg hát ez is téma, merthogy szólásra is bírják ezt a Bashkim 
Shehut, aki negyvenéves és novellákat ír. Közben tíz évet börtönben töltött, 
mert apja árulónak tekintett miniszterelnöke volt az országnak, amir ől ű  
persze nem tehet, s most a magyar olvasók érdekl ődéssel várják novelláinak 
a megjelenését. 

Addig is szorgalmasan nyilatkozik, Kosovóról is nagy elismeréssel, 
irodalmi életérő l sem megfeledkezve, hiszen az .magasan fölébe n ő tt anya-
országának, az albán szellemi életnek. Fordított világ, mondaná az ember, s 
talán nem is baj. 

Hozzám persze Kosovo esik közelebb. Harminc-negyven év el ő tt még 
szorgalmasan ásítottam á.t írószövetségi konferenciákat kosovói írótársaink-
kal, míg csak Esad Mekuli azt .nem. mondta: „Hajdemo i mi cinci", s akkor a 
büfé felé tartva vastag felh őben szállt utánunk Majtényi Mihály makrapipá-
jának füstje. Mert ők is szerényen meghúzták magukat, kisebbségi írókhoz 
illőn. S most kiderül, hogy nem voltak kisebbség, se számbelileg, se szellemi 
téren, hiszen tartós fölénnyel el ő tte jártak az anyaországnak. 

Kellemetlen kérdésekre is nyugodtan válaszol Budapesten ez a Bashkim 
Shekut. Így az ötvenhatos magyar forradalomról szólva elmondja, hogy apja 
ítélte el legszigorúbban Nagy Imrét, egyszer űen a felakasztását követelte. 
Neki persze más ma a véleménye a politikáról, ha nincs is valami nagy .  
reménye a békés átalakulásban, mert Kosovo, s ő t az egész Balkán jöv őjének 
kérdését sem átalja feszegetni a .magyar kérdez ő. Nem hisz holmi délszláv 
Svájcban, amelynek Kosovo és az ő  hazája is része lehetne. Mintha egyáltalán 
semmiben sem hinne. 
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Én meg eközben képtelen vagyolk megszabadulni a párhuzamtól Ko-
sovo és Vajdaság között. Talán mert folyton együtt említik ma ezt a két 
tartományt. Meg azon túl személy szerint is érdekeltnek érzem magam, 
hiszen néhány év el ő tt Pr.ištinában kiadták egy regényemet, s talán ez a 
menekült is olvasta azt a Lamtumira Altest, vagyis az Anna búcsúja albán 
változatát. 

Hozzám nem jutott el a regény kritikai visszhangja. Talán azért, mert 
megjelenése idején már súlyos politikai atrocitások színhelye volt Kosovo, 
mikor mi még zavartalanul élveztük az autonómia áldását. Meg is szakadt 
minden kapcsolatom az albánokkal, s hogy ugyancsak nyolcvan felé ballagó 
Esad Mekuli szorgalmasan Fordítja-e még a szerbhorvát irodalmat, mint 
korábban, akárcsak én, mert kötelez őnek véltük az együttél ők barátságának 
ezt a szolgálatát, nem tudom. 

Megváltozott körülöttünk a világ, s mi is megváltoztunk. De mire ennek 
a hontalan pesti albánnak a novellái magyarul olvashatók lesznek, mégicsak 
béke lesz megint. Ilyen naiv reményekkel próbálok vigasztalódni. 

Olvasom, svéd irodalmi körökben nagy felháborodást keltett, hogy 
kiadták a rég klasszikussá. lett Strindberg összes m űveihez čsatolva szerel-
mes leveleinek a gyű jteményét, amelyeket száz év el ő tt írt harmadik felesé-
gének, Harriet Bosse kés őbb híressé vált színészn őnek. 

A levelek nem el őször látnak napvilágot, 1932-ben, húsz évvel Strind-
berg halála után már megjelentek, ugyancsak hangos ellentmondások, de 
még nagyobb siker közepette. Persze, önálló kötetben, mintha semmi közük 
se lett volna az író életm ű véhez. 

Akkori sikerét azzal magyarázták, hogy Strindberget n őgyű lölőnek 
ismerte a világ, s a levelekb ől egyszerre' kiderült, milyen lángoló szerelemmel 
tudott szeretni, hogy aztán egy id ő  múlva megint csalódnia kelljen. 

Különben ez az utolsó fellángolása, ez a sírig tartó szerelme ötvenkét 
éves korában fogta el. Jóval a keserves kínok között írt Irtferno után. Egy 
fiatal, tizenkilenc éves kis színészn ő  váltotta. ki  belőle a szerelem tüzét. 

Egyik darabjában játszotta tehetséges fiatal lány,  s minthogy Strindberg 
a drámáit rendszerint maga rendezte, pár héten át állandóan együtt volt a 
lánnyal. Harriet azzal a rajongással nézett rá, amelyben több volt a tisztelet 
a világhírű  író iránt, mint amennyi érdekl ődést egy korosabb férfi fel tud 
kelteni egy fiatal lány szívében. Strindberg azonban kitartóan udvarolt. S 
mivel nem. tartozott a könnyen hódító férfiak népes táborába, csak félszegen, 
bátortalanul, heves vérmérsékletét alaposan megzabolázva kerülgette. Félt 
a kudarctól, de halálosan szerelmes volt. Naponta virágcsokrokat küldött a 
nála harminc évvel fiatalabb n őnek, vacsorákra hívta, verseket olvasott fel 
neki a lakásán, s aztán hat hét után nem bírta ki tovább. Egy este felállt, 
odalépett a lányhoz, s mintha valami egészen egyszer ű  dolgot kérdezne, így 
szólt: 

— Kisasszony, meg tudna barátkozni a gondolattal, hogy nekem egy 
gyereket hozzon a világra? 

A lány tágra meredt szemmel. nézett rá, lélegzete elakadt, s talán maga 
sem akart hinni a fülének, amikor elhaló hangon azt mondta: 
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— Igen! Köszönöm! 
Strindberg pazar lakást rendezett be, amikor egybekeltek, mert házas-

ságnak nem volt nevezhet ő  a frigy, hiszen még ki. se mondták második 
feleségét ől a válást, de ők már faragott angyalokkal díszített mennyezetes 
ágyban töltötték a mézesheteket. 

A fiatalasszony azonban nemsokára. rádöbbent, hogy félje és imádója 
féltékenységében tulajdonképpen börtönt rendezett be neki. Nem is bírta ki 
sokáig a középkori légkört, s kislányuk megszületése után békésen meg-
egyeztek a válásban. 

Nem sokkal azután Harriet újra férjhez ment, Strindberg pedig tovább 
őrjöngött utána, s egyre azt írta, hogy ebbe belehal. 

Nem halt bele. Illetve természetes halál végzett vele hatvanhárom éves 
korában, s csak olthatatlan szerelme élt tovább. 

Azt a b ű ntudattal teli vallomást már nem érte meg, amit Harriet mellé-
kelt a leveleihez, hogy nem lett volna szabad elhagynia ezt az „ őrült zsenit", 
aki mindenkinél jobban tudott szeretni. 

Szóval, most is érthet ő  az olvasói siker. 

A világirodalomban eddig példátlan esetr ől számoltak be két évvel 
ezelő tt a lapok. Egy amerikai írón ő , Alexandra. Ripley folytatni fogja az ötven 
év elő tt világsikert aratott bestsellert, Margaret Mi.tchell regényét, amelynek 
Elfújta a szél volt a. címe. Csak eredi angol kiadásában 28 millió példányban 
kelt el, s hogy idegen fordításban mennyit adtak el. bel ő le, nem is tudja senki. 
Mert úgy terjedt a népszer ű sége, mint a. ragály, főleg azután, hogy játékfilm 
készült belőle s a. tüneményes Vivian Leigh játszotta benne a f őszerepet, nem 
kevésbé népszer ű  partnerével, Clark Gable-lel. Id őként még mostanában is 
elő-előveszik, s újrajátsszák a film ínyenceinek, költséget és fáradságot ne.m 
kímélve. 

Az óriási. siker jelent őségét még csak emelte, hogy maga az írón ő , 
Margaret Mitcheli n.em túl hosszú életében ezen az egy regényen kívül n.em 
írt sem el ő tte, sem utána semmit. Hiába kapacitálták, fényes szerz ődésekkel 
is csalogatva, egy sort sem volt hajlandó írni. Úgy is halt meg negyvenkilenc 
éves korában, hogy ez maradt utána az örökösölviek, más semmi. 

De már ekkor, a második világháború borzalmas éveiben sem feledke-
zett meg róla a hálás közönsége, s kiadók kértek opciót a regény folytatásá-
nak megíratására valakivel, a csálád azonban nem állt kötélnek. S miután az 
Egyesült Államokban komolyan veszik a szerz ő i jogot, ilyesmire eddig nem 
kerülhetett sor. Móst azonban úgy látszik mégis élvezheti a könny ű  m ű fajt 
kedvel ő  nagyközönség az amerikai poigárháború történetét, illetve azt, ami. 
utána következett, Scarlett és Reth édesbús történetében. 

A dolog azért jellemz ően érdekes, mert komolyan irodalomkritika sehol. 
a világon nem tartotta remekm (í nek a regényt, mert közönségesen szólva 
édeskés limonádé volt. A céhen belül meg sem említették vagy rövid legyin-
téssel intézték el a ,szívdögleszt ő  produkciót. A budapesti. Nyugat ugyan 
említést tett róla, Reményi József, a magyar irodalom amerikai nagykövete 
1936-ban a „futottak még" sorában ő t is megemlíti, kell őképpen lenéző  
kritikával persze, inkább riasztásként, hogy ez va n, mit csináljunk. A balol- 
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dali Nagy Lajos, akinek kölcsönkönyvtára volt, s így nála jobban senki sem 
ismerhette az igénytelen olvasók tömegének lélektanát, oly lesújtóan szólt 
róla, hogy szegény Babits még halálos ágyán sem felejtette el, s a riasztó 
példák csimborasszójaként emlegette. 

Mindez persze nem azt jelenti, hogy a folytatás, talán az eredetinek 
stílusát és hangját is lekopírozva, nem viszi sikerre megint ezt a kísérletet. 
Erre főleg akkor számíthatunk, ha arra gondolunk, hogy nincs olyan téma 
a világon, amit meg nem írtak volna, amióta már nem barlangok falán közlik 
mondandóikat az emberek, mint az ókorban. Bizonyos vátozattal minden 
téma megírható, úgyhogy Faustot se csupán Goethe írta meg. De Goethének 
kellett lenni, hogy ez a Faust minden eddigi és kés őbbi alteregójánál különb 
legyen. Mintha mégse a témán múlna. Amit hozzáadnak életérzésben, hang-
ban, stílusban, az a döntő  varázslat. És ez a giccs csimborasszóként Margaret 
Mitchellnek így úgy sikerült, mint senki másnak. Mert annak is megvannak 
a különleges szempontjai, hogy mikor és hol kell édesnek lenni a túlcsordu-
lásig, s mikor tragikusan keser űnek az igazságtalansággal szemben. S ezt 
jelek szerint az egykönyv ű  Margaret Mitchell kit űnően tudhatta. 

Azért beszélek róla feltételes módban, mert jómagam nem olvastam. Az 
én nemzedékem mélységes lenézéssel fordult az ilyenfajta irodalommal 
szembe. Mi a világot akartuk megváltani, sem többet, sem kevesebbet. Per-
sze, meddő  kísérlet volt, a világ nem hagyta magát, s most mindezek után itt 
állunk tétován szegény Margaret Mitchell súlyos árnyékával mélyen elta-
karva, amin nem segíthet az a meggy őződésünk sem, hogy nekünk volt 
igazunk. 

Az irodalmi est közönsége 
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ALKOTÓM ŰHELY  

MÁK FERENC 

IRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁS ÉS SZELLEMI MAGATARTÁS 
KÍSÉRLET EGY KORSZAKGONDOLATI TARTALMAINAK Ál. l EKIN'1. ÉSÉRE (2.) 

A RESTAURÁLT KERESZTÉNY KURZUS IRODALOMTÖRTÉNETE 

Szólni kell azonban még néhány irodalomtörténetr ő l, annál is inkább, 
mert ezek egynémelyike a kor sajátos ideológiai termékeinek tekinthet ő . 

Farkas Gyula ugyancsak 1934-ben megjelent A magyar irodalom története 
cím ű  művéhez fű zött megjegyzésében leszögezi: „Tanulmányomban hasz-
nosítottam a magyar irodalomtörténeti kutatás legújabb eredményeit, bár 
mindenütt az eredeti forrásokhoz nyúltam vissza: magukhoz a m űvekhez" 
Ezt követően példamutató mesterének ő  is Szekfű  Gyulát és Horváth Jánost 
nevezi. meg. „A történeti háttér megrajzolásában, amint ezt a szöveg közben 
is többször kiemeltem, nagyrészt Hónian—Szekf ű  kétkötetes magyar törté-
netére támaszkodtam, a középkori .iroda.lmat illet ően Horváth János A ma-
gyar irodalmi műveltség kezdetei cím ű  műve adott értékes útbaigazításokat. 
Horváth János egyéb m ű veit is felhasználtam (A magyar irodalmi népiesség, 
Ady és a modern magyar líra), amint ez szövegközi .idézeteimb ő l kitetszik." 

Farkas Gyula irodalomtörténészi pályáján közbüls ő  állomást jelent a 
m ű ; 1930-ban megjelentette A magyar romantika cím ű. könyvét, 1932-ben 
pedig kiadta A Fiatal Magyarország kora cím ű  munkáját, amelyben a XIX. 
század első  felének eseményeit tárgyalta. Úgy látszik, A magyar irodalom 
története vol.t az a m űve, melyben az irodalomról s annak történetiségér ő l 
vallott nézeteit kívánta megfogalmazni. Az irodalomtörténet társadalom-
történeti vonatkozásainak felekezeti feltételezettségére és e feltételezettség 
alapján történ ő  megosztottságára kívánta felhívni a figyelmet, s ennek nyo-
mán műve egyedüli. célja a magyar nemzeteszme s ezen belül. a teljes társa-
dalomtörténet katolikus-protestáns megosztottságának a felmutatása, mely 
kettőséghez azután a. XIX. század második felében a németek s f őleg a zsidók 
asszimilá.ciójá.nak bonyolult és a társad salom minden rétegét alapjaiban meg-
mozgató jelensége társult. Nem csoda, hogy irodalomtörténet-írói tevékeny-
ségének mintegy beteljesedéseként 1938-ban megírja A.z asszimiláció kora a 
magyar irodalomban 1867-1914 cím ű  könyvét, mely nagy visszhangra talált a 
magyar tudományos, társadalmi és nem utolsósorban politi.ka.i életben egy-
aránt. A vita éveken át zajlott, lankadatlan hevességgel, s az érvek hosszú. 
sora hangzott el nézetei, mellett, még inkább azok ellenében. E vita késztette 
egyebek között Németh Lászlót is Kisebbségben című  m űve megírására. De 
elmondta az asszimilációval, kapcsolatos véleményét Szekf ű  Gyula, Babits 
Mihály, Horváth János, Ravasz László és Bethlen István is. Történik mindez 
a történelemnek abban a szomorú és baljós el őjelektől terhes pillanatában, 
amikor Magyarországain már zsidótörvény bontotta meg a társadalom ko-
rábban egységesnek látszó szövését. Ilyen értelemben tekinthet ő  Farkas 
Gyula A magyar irodalom. története című  munkája. el őzménynek. -  
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A szerző  A keresztény m űvelődés kettészakadása cím ű  fejezetében leírja a 
középkori magyar m űveltségnek a török hódítás nyomán bekövetkezett 
mérhetetlen leépülését. Az ország három részre történt széthullása nyomán 
„A magyar királyi udvar egyszersmindenkorra megsz űnik a magyar kultúra 
teremtő  központja lenni". Majd hozzátesz: „Míg a nagyszer ű  magyar parasz-
tot a török láncra f ű zve ezrével hajtja keleti rabszolgavásárokra, míg idehaza 
utolsó csepp vérét kiszívja. német martalóc, török basa, magyar földesúr, 
állati sorba taszítva, addig nemes és pap a magyar m ű vel ődés egyedüli 
hordozója, szörny ű  jelennek harcosa, jobb jöv őnek alázatos munkása." Ilyen 
körülmények közepette lelt termékeny talajra Magyarországon a protestan-
tizmus eszméje, hogy er ő teljes térhódítása. csaknem egy teljes századon át 
akadálytalan legyen. A XVII. században azonban Pázmánnyal a katolikus 
restauráció er ő re kap, s az eszközökben nem válogató küzdelem, a kort a 
hitviták századává avatja. Farkas Gyula úgy látja, hogy e harcos századtól a 
magyarság meghasonlott kett ősségben él, s megújuló küzdelmeire a katoli-
cizmus és a protestantizmus folytonosan szemben álló harca lesz a jellemz ő .. 

A XVIII. század eleje Magyarországon a török ki űzetését követően a 
„nemzeti erőgyű jtés kora" lesz' t. Bécs rendeleteket hoz az elnéptelenedett 
területek újratelepítésére. „Az idegen telepítésekkel egyidej ű lega kormány-
hatalom nagyarányú. rekatolizációs folyamatokat indít meg. Uldözvén a 
protestantizmust, nemcsak az »eretneket«, hanem a magyart is kívánja súj-
tani. Hiszen nem rejtély el ő tte, hagy két századon át a református magyarság 
volt a nemzetiség legf őbb fejleszt ője, a kulturális és politikai önállóság 
hordozója, a lelkiismereti szabadság hirdet ője... Ettő l az elnyomott, m űve-
lődési eszközei től megfosztott magyar protestantizmustól nem volt várható 
a nemzeti újjászületés munkája. E hatalmas feladat teljes egészsében a ma-
gyar katolicizmusra hárult." A szerz ő  ezt követően a felekezeti megosztott-
ság kettősségének alakulását kíséri figyelemmel a magyar társadalom életé-
ben. Farkas Gyula mindazonáltal nem elfogult egyik vallási felekezettel 
szemben sem. Tárgyilagosan jegyzi meg: „A magyar szellemnek szörny ű  
elhagyatottságában mindkét áramlatra szükség volt: az els ő  a nagy idegen-
ség közepette megrögzítette m. agyarságában, a másik megnyitotta el ő tte a 
nyugati fejl ődés útját. Az első  a néphez szállt le, a másik a szellem. arisztok-
ráciáját képviselte. S bármennyire különböztek is egymástól. katolikus és 
protestáns írók, hagyományosak és külföldiek, egyben mindnyájan meg-
egyeztek: a magyar nyelv olthatatlan szeretetében." 

1867 után a magyar társadalom látszólag tiszta képletének megzavará-
sához nagyban hozzájárul. „két Új népelem felszívódása: a városi német 
polgárságé és a. zsidóságé". Az asszimiláltak tömegei új szellemet visznek a 
magyar közéletbe — a túlzott hazafiság szellemét. „Nem véletlen, hogy a 
magyar sovinizmusnak, a harmincmilliós magyarság álmának apostola, Rá-
kosi (Kremsner) Jen ő  ebbő l a körbő l került ki. 1881-ben megindított napilap-
ja, a Budapesti Hírlap, mely rövid pár év alatt harmincezer el ő fizetőre tett 
szert, évtizedeken át hirdette a magyar faj fels őbbrendű ségét és nem tűrvén 
meg a. legkisebb kritikát sem, a romantikus önáltatásnak olyan ködébe 
burkolja félművelt olvasóit, amelyet csak a. világháborús összeomlás vihará-
gyúi oszlatnak szét... A túlzásba hajtott magyar öncélúság az európai elszi-
getel ődés veszélyét idézi. fel, a magas h ő fokon tartott hazafias lelkesedés 
feledteti a nemzeti önismeret követelményét, és láthatatlanná teszi a leg- 
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égetőbb magyar problémákat." E megállapításban nem nehéz felfedezni 
Szekfű  Gyula Három nemzedék című  m űve liberalizmusellenes felfogásának 
nyomait sem. Farkas Gyula teljes egészsében magáévá tette Szekf ű  gondolat-
és érvrendszerét. Schöpflin Aladár a Nyugat 1934. február 16-i, 4. számában 
írt méltatásában nem véletlenül ismeri fel a szellemtörténeti módszer alkkal-
mazását. Ám szerz őnknél a szempont nem. áll össze oly szervesen tudo-
mányos szemléletté, mint Szerb Antal esetében, s ennek nyomán inkább 
végkövetkeztetései és megállapításai lesznek a szellemtudománynak meg-
felel őek, mintsem az elemzései, vagy a mindezeken túlmutató kitekintése. 
„Ez a könyv — írja Schöpflin Aladár — összehasonlíthatatlanabbul többet, 
nyomatékosabbat, érdekesebbet mond az irodalmi korok szellemi atmoszfé-
rájáról, az írók csoportosulásairól és magatartásáról, a mindenkori m űvelt-
ségiu viszonyokról, mint az írók m űveirő l. Szerzőjében, mint ezt el őző  
könyvébewn is láttuk, nagy készség van az irodalom kollektív szemlélew-
tére, az irodalom jelenségeinek, egy kolJekt.ívum rétegez ődéseként való 
ábárolására, viszont.kevés hajlanóság a m űnek mint esztétikai jelenségnek, 
mint a szellemi életben Irotdallll.11ag nyilvánvaló szépségnek méltányolásá-
ra. Mintha neki, másodrend ű  kérdés volna az irodalmi m ű  esztétikai értéke, 
s igazán csak korjellemz ő  értékét akarná. méltatni. Ezt a benyomást fokozza 
az, hogy esztétikailag, illet ő leg irodalmilag jelentéktelen írók m. űveire is a 
szokottnál nagyobb hanmgsúlyt vet, hja valami okból korukra jellemz őnek 
tűnnek fel." Schöpflin Aladár mindazonáltal úgy érzi, hogy a magyar társa-
dalom felekezeti megoszlását, a. katolikus-protestáns szembenállást Farkas 
Gyula a kelleténél merevebben alkalmazza, akkor is ragaszkodik a szembe-
nálláshoz, amikor más, hatásosabb értelmezések sokkal magától ér-
tetődőbbneklátszanak. A kritika élesen reagál a zsidó asszimiláció kérdésére 
is. Megállapítja: „A zsidók radikalizálódásáról tett megállapításai, melyek a 
magyar zsidóságnak csak egy kisebbségérre állnak, éppoly túlhangsúlyo-
zottak, mint — hogy részletpéldát is említsünk — az, hogy a Nyugat zsidó 
szerkesztőinek szerepét beállítja. Nem veszi kell ő  figyelembe azt, hogy 
bizonyos progresszív eszmék és magatartások mindenütt a világon a városi 
polgárság bizonyos rétegeinek a tulajdona, s nálunk azért kerültek ki leg-
hangosabb hirdet ő ik a zsidók közül, mert nálunk ők a par excellence városi 
polgári elem. itt tehát nem faji vagy felekezeti tényez ők hatásáról van szó, 
hanem a magyar társadalom sajátos szerkezetér ő l és geológiai rétegez ődé-
sérő l. 

Schöpflin Aladár még kellő  higgadtsággal mérlegeli és értékeli Farkas 
Gyula irodalomtörténet-írói munkásságát. Farkas azonban pár év múlva, 
1938-ban közzéteszi Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867-1914 című . 
munkáját, melyben végletesen kiélezi az asszimiláció kérdését, ráadásul 
olyan történelmi pillanatban, amikor a kimondott ítélet már képes volt 
beláthatatlan következmény ű  indulatok felszabadítására. 

A „NÉPIES" IRODALOMTÖRTÉNET-Í.RÁS EGY SAJÁTOS PILLANATA 

1939-ben jelent meg Németh László Ki cbbségUetz cím ű  irodálomtörténeti 
összefoglalása, annak a heves indulatokat felkavaró vitának a részeként, 
merly Farkas Gyulának az asszimiláció kérdésével foglalkozó könyve nyo-
mán támadt. „Farkas Gyula könyvet írt az asszimiláció koráról s Szekf ű  
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Gyulának alkalom lett ez a. könyv,. hogy az utolsó év megdöbbent ő  látványát, 
a magyar középosztály faji. szétesését elkiáltsa. Ez a kiáltás akkor i.s foglal-
koztatna, ha nem szólítana néven. Min mérhet ő  m.eg jobban napjaink ma-
gyar baja, minthogy amit húsz év el ő tt Szabó Dezs ő  prófétált, azon ma 
Szekfű  Gyulának kell .kétségbeesni.e? Amit egy év óta minden szorongó tud, 
s ijedt »itt van«-na.l jelez, az most már mindenki számára megjött: aki legke-
vésbé hitt benne, az kényszerít, hogy beszéljünk róla. S még jó, hogy 
beszélhetünk." 

A hang kétségtelenül, szinte Németh László-i módon drámai. Feltéte-
lezhetően joggal az — már ami. a történelmi pillanatot illeti. Egy társadalom 
a végveszély pillanatában kapkodva. keresi saját, meg őrző  azonosságtudatát, 
s amikor .ezt sehol sem leli, hiányának és elvesztésének okait kutatja. A 
végveszély közelségének rémülete azután a jó szándékon belül is összeté-
veszti az okot az okozattal, s a feje tetejére állítja a történelmi okszér űséget 
is. Hogyan történhetett meg, hogy a nemzeti hagyományok őrző i magyar-
sá.gu.kban kisebbségbe szorultak? Kivel., kikkel. szemben jut-kifejezésre ez a 
„kisebbség"? „Hogyan veszett el magyar a magyarban? — veti föl Adyval, aki 
az »asszimiláci.ó problémájá«-ról beszélni kezd. Mert ha igaz, amit látnunk 
adatott, ez történt: a magyarság elveszett abban, ami annak mondta magát, 
s most, amikor a történelem. keresni kezdi: alig halljuk a szavát. Hogy 
történik meg az ilyesmi? Ha nem volnánk magyarok, csak elmélked ő  nézők, 
vagy bölcselked ő  utókor, akkor is érdekes volna ez a kérdés. Így, hogy azok 
vagyunk, dühösen rángatjuk és kaparjuk, mintha gyökereibe dugták volna 
az orvosságot. Hol romlott el minden? — kérdezte már a Három nemzedék s 
azóta ez a kérdés ott dúl minden történelmi elmélkedésünkben." Németh 
László Szekfű  Gyulával, de főleg Farkas Gyulával szemben úgy véli, hogy a 
probléma nem. 1867-t ő l jelentkezik, hanem jóval korábbról, századokkal 
előbbrő l. „Keserű  igazság — írja —, de le kell nyelvünk, hogy a magyar szellem. 
fényesnek tanított korszakaiban is súlyos fejl ődészavarokkal küzdött, s 
hatvanhétre a magyar szellem annyira fel ő rölte magát, hogy az assz.imilán-
sok csak beköltöztek az ürességbe." A Kisebbségben toltaképpen erről a 
Bessenyei György óta nyomon követhet ő  „romlásról" szól. „A Bessenyeivel 
megindult szellemi fejlődés tele van katasztrófákkal. A történelem valóság-
gal felszabdalta; a kívülrő l belerobbanó európai események íróit szét-szét-
szórták, természetes hajlamait túlcsigázták, majd megsemmisítették. 1794 a 
Martinovics-összeesküvés, 1830 a júliusi, 1848 a februári forradalom éve, 
1867, 1919, 1939: mind kívülr ől ráerőltetett fordulópontok, melyekkel szem-
ben a magyar szellemnek nem volt meg a. kell ő  belső  önkormányzata." 

Németh László a magyarságot illet ően meghonosít két fogalmat, me-
lyeknála egyben min ősítést is jelentenek. A történelmi, folyamatok hordozói 
szerint a „törzsökös magyarok" és a „jött-magyarok". Az igazán tragikus 
azonban az lesz, ahogyan a két tábort szembeállítja egymással. E szembeállás 
jegyében tekinti át a magyar irodalom és történelem alakulását a felvilágo-
sodástól kezdve úgyszólván a saját koráig. Úgy látja, hogya századok során 
.az igazi magyar ,szellemet és a nemzeti sajátosságokaf őrző  „törzsökös ma-
gyarok" folyton és folyamatosan há.ttérpe szorultak a „jött-magyarok" nem 
,zettől idegen szán dékaival és akarásaival szemben, ily módon lesznek mind-
untalan veszteseia történelemnek. Így szorult háttérbe,-- „bukott meg" — 
Bessenyei Báróczivál, Berzsenyi Kazinczyval és Kölcseyvel, Katona Kisfa- 
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lu.dyval, Széchenyi Kossuthtal, Szal.ay Eötvössel, Kemény, Vajda, Zilahy, 
Péterfy és Arany pedig Jókaival szemben. A felvilágosodás kori els ő  nagy 
vereség során mindörökre elveszett a magyar hazafias szellem. „Ez a mi 
tizenkilencedik századi hazafiságunk ízén észre sem. vehet ő . Abban a patri-
otizmusban, amely Bessenyei, Kármán, Bacsányi lelkét vitte volna tovább, 
egy Széchenyi, Szal.ay, Kemény, Vajda bizonyára otthonosabbak lesznek." 
Nézete szerint a magyar irodalom a felvilágosodás negyven évében többet 
magyartalanodott, mint az ezt követ ő  száz év során. A kiegyezés már csupán 
betetőzése volt egy pusztulási. folyamatnak. Németh László leszögezi: 
„Mindannak tehát, amit Farkas Az asszimilácii_ó korában. Felpanaszolt, ment-
hetetlenül így kellett történnie. A magyar szellem 67-re kiesett a nyeregb ől, 
az irodalom Budapesten lakott, s itt a német és a zsidó otthonosabb volt a 
magyarnál." Ennek eredménye az lett, hogy Budapesten kialakult a „f ővá-
rosi provincializmus", ami „szellemi nullapontot" jelentett a magyarság 
életében. A Nyugat nemzedéke hozott csak némi változást. „Egy idegent ő l 
megszállt várba szegényen, egyenként lopták be magukat, hogy Ady nagy 
nemzedékében krátert nyissanak a mélymagyarságnak, s a birtokukba vett 
városból kezdjék visszahód.ítat.li  az országot. Mert nem az asszimilánsok 
vették be Budapestet ( ők legföljebb a társaságokban lepték el a halottak 
helyét), hanem épp megfordítva, a színmagyarok bosszulták meg városi 
úttörőik: Zilahy, Vajda, Tolnai, Reviczky, Just, Péterfy sorsát azzal, hogy 
végül is ők lettek a magyar irodalom. E felfogással, melyet A Hét és a Nyugat 
egész históriája igazol, az igazságnak éppúgy tartozunk, mint kifosztott 
önhitünknek." A. Nyugatról szólva Németh László újra elkülöníti egymástól, 
most már a mélymagyarokat és a. zsidókat, de a továbbiakban egymást 
kiegészítő, együttesen képviselt progresszív er őkről szól. 

A Kisebbségben a támadások özönét zúdította Németh Lászlóra. A vita 
éveken át zajlott, melynek egy, már-már tarthatatlan pillanatában, 1942-ben 
— nézeteinek újbóli összefoglalása érdekében — Németh László megírja a 
Fantomok ellen — A „.Kisebbségben-" védelme című  írását. 

A vitában még azon frissiben, 1939-ben beleszólt és a vélemények 
harcában állást foglalt Babits Mihály is. Babits élete során mindig távol 
tartott magától mindenféle megosztó gondolatot, merüljön az fel bármilyen 
vonatkozásban is. Pajzzsal és dárdával cím ű  írásában emelt szót Németh László 
nézetei ellen, melyben az egységes magyarság megosztásár) irányuló szán-
dékot ítéli a legveszélyesebbnek. „Hitviták korát éljük — írja Babits —, mint 
valaha Magyari és Pá.zm.ány idején; egymás hitelben keressük az »országban 
való sok romlások okait«. Amit egyikük imád, a másik elégeti; különös 
eretnekségek támadnak, s legdrágább szentképeinket jelölik máglyára. Jel-
legzetes terméke ennek a lelkiállapotnak Németh László új könyve: Kisebb-
ségben. Pajzzsal és dárdával kell kiszálltai. ellene; ahogy a régi prédikátorok 
szálltak ki írásaikkal egymás ellen." Mindazonáltal nehezen szánta rá magát 
'az ellene szólásra, ám a megidézett veszély láttán immár ó sem maradhat 
szótlan. „...Németh László gondolatainak hatása a lelkekben épp a magyar-
ságra jelent nyilvánvaló gyengülést és kockázatot. A magyarság helyzete 
sohasem volt bizonytalanabb a világban. Minden értékünkre és önérzetünk-
re fokozottabban szükség van, hogy helyünket megtartsuk. S ez az író meg 
akarja velünk tagadtatni szellemi értékünk és önérzetünk nagyobb, büsz-
kébb felét. Elképzelése azzal fenyeget, hogy megingatja el ő ttünk kultúránk 
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európaiságának hitelét, amely eddig magasra emelt a saját szemünkben, de 
ső t a szomszédunkban él ő  kis népek literátorainak szemében is. Mit jelent 
ez, mindenki tudhatja, aki nemzetünk kultúráját igazán átélte magában. 
Leértékelni, ami a magyar szellemben modern és európai, oly devalváció, 
mely koldussá tesz bennünket. Nem ok nélkül nevezte egy írónk azt, amit 
Németh László a magyarságtól kíván, öncsonkításnak." Ezt követ ően Babits 
Mihály Szekfű  Gyulának azon megállapítását idézi, miszerint: „Ki fogunk 
lyukadni a kelet-európai parasztállamok »életterében«, ahova azonban eljö-
vend ő  testvéreink, a románok és a szlávok gazdagabb múlttal fognak belép-
ni, mert ők nem fogják feláldozni a saját Kazinczyjukat és Arany Jánosukat 
a népi közösség oltárán." 

Babitsnak mindezen túlmen ően magát is meg kell védenie Németh 
László „jött-magyar" vádjaival szemben: „Nem szeretek származásomról 
beszélni — írja a továbbiakban —, s eddig nem is igen tettem; de most úgy 
érzem, egyszer s mindenkorra meg kell. mondanom, hogy nem vagyok 
»asszimilált«. Ha az volnék, akkor sem érezném kevésbé magyarnak maga-
mat; de hát nem. vagyok az." 

A vita— immár a magyar sorskérdésr ő l — lankadatlan hévvel folyt tovább 
s a nézetkülönbségeket, melyek úgyszólván a teljes magyar értelmiségi 
köröket lázban tartották, a következ ő  évben, 1943-ban a Szárszón megtartott 
tanácskozás alkalmával sem sikerült 'megnyugtatóan tisztázni; végzetesen 
későn volt már ahhoz, hogy a magyarság visszanyerje szellemi önrendelke-
zésébe vetett egységes hitét. Nagy háború dúl már, nemcsak a világban, de 
a lelkekben is. 

KITEKINTÉS 

Mindössze három irodalomtörténeti m ű  értelmezését kíséreltem meg a 
fentiekben. Jól tudom., kevés ez ahhoz, a csaknem két tucatnyihoz képest, 
melyek a jelzett korban keletkeztek. Ennek ellenére. meggy őződésem, hogy 
a tárgyalt három magyar irodal.otritörténeti monográfia a korszak vala-
mennyi időszerű  —mi több: égető  —kérdését érinti, még akkor is—vagy éppen 
ezért—, ha megállapításaik egyben-másban ellentmondanak egymásnak. Az 
összkép szempontjából természeteseti megkerülhetetlenek az említettekkel 
egy időben keletkezett irodalomtörténeti monográfiák. Horváth János, Féja 
Géza, Schöpflin Aladár m űvekbe foglalt meglátásai színesebbé teszik az 
egyébként nehezen megválaszolható kérdések ekkoriban szétnyitott pálma-
legyezőjét. Mi több, Babits Mihály Az európai irodalom története című  művé-
nek idevonatkozó megállapításait sem szabad figyelmen kívül hagyni. 

Szándékom mindössze az volt, hogy legf őbb vonalaiban jelezzem az 
irodalomtörténet-írás során jeletkez ő  legfontosabb kérdéseket és gondolati 
tartalmakat. E gondolati tartalmak mérlegelésekor derült ki, hogy a kérdések 
szinte kivétel nélkül társadalmi és történelmi eredet ű ek, s a nemzeti önisme-
ret válságának jeleként ott sajogtak és égtek a lelkek mélyén. S bárhogyan 
kísérelték is meg írástudóink a válaszadást; tisztességes szándékukhoz két-
ség nem fér. Kivétel nélkül valamennyien Horváth Jánossal együtt vallották: 
,,...aki irodalomtörténetet ír, alázattal ismerje el, hogy ő  van e kijelölt helyre 
állítva s fogja fel erkölcsi nagyságát annak a viszonynak, melybe ő , a gyarló 
ember, lépni készül lelki ősei nagy történeti. közösségével." 
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LOVAS ILDIKÓ 

ALKOTÓI SZIGORÚSÁG 

„Tanuld meg: senki meg nem született, 
és soha nem hal meg senki sem." 

(Kavafisz: Örökkévalóság) 

A szem parazsa 
lobban, vagy a fríz Irirrgja 
tekint vissza rríd?" 

(Kávai M.: Eneigeia.) 

Legyen kiindulópont, hogy a .Kávai. M.. nem teljes név. Lehet férfi. és lehet 
nő , bárki, mostanáig nem hallottunk róla túl sokat. Nem írt? Nem ezen a 
néven? A verseket olvasva a második Lehet őség látszik valószín űbbnek. 
Akkor tehát álnév. Nem fontos, kié, de igen, hogy mi célból. Becsvágyó 
világunkban igencsak mérvadó a. név, amelyhez jó és rossz vélemény 
fűződhet, a dilettantizmus vagy tehetségesség lemoshatatlan jegye. Ha Ká-
vai személyéhez jó vélerliény köt ődik, ami a verseit olvasva nem kétséges, 
akkor miért nem aratja a babérokat saját nevén? 

Kavafiszról tudott tény, hogy igen megválogatta, mit tesz közzé. Szigo-
rú volt magával szemben, az állítólag évente hetven megírt versb ől. öt-hat 
maradhatott fenn. Kavafi.sz neve nem az ő  és Kávai versei közt meglév ő  
hasonlóság miatt került ide, hanem mert az alkotói szigorúságról szeretnék 

• írni, amelyhez e két név, a nagy és halhatatlan meg a kevésbé ismert, de 
bátran szigorú példával szoigá.l. Kavafisz úgy tudhatott alkotni, hogy telj-
.hatalrrrn.úan rendelkezett a megsemmisítés jogával. Verseit olvasva fájnak a 
halálra ítélt szavak. Annál is inkább, mert elérkeztünk abba a korba, amely-
ben nem újat kell felfedezni, ,hanem ügyesebbnek lenni. Arra a jelszóra 
gondolok, hogy ha Rómában vagy, tégy úgy, mint a rómaiak, csak ügyeseb-
ben és stílusosabban. Számos ilyen Lehet őségtő l (osztott meg Kavafisz. Ő  
tudta. Az alkotói szigorúság másik formája az, amit Kávai alkalmaz. Nem 
arról kaphatunk számot, hogy mennyi. a papírkosárban évente felgyüleml ő  
vers, hanem. azt láthatjuk, hogy ami megjelenik, attól a.költ ő  igen távol van, 
szinte objektíven szemléli m űvét, s így elkerül számos buktatót. Felszaba-
dultabbá válik, mert nemi. a saját dolgairól ír, hanem Kávaiéról, s ha nem. tartja 
jónak a toll alól kikerültet, akkor sem. a saját versét dobja el, hanem Kávaiét. 
Így elkerüli a csapdát, amelynek emberi gyöngeség a neve. 

Kavafisz mégiscsak kevés akad. Annyit tehát már tudunk err ől a „kö-
dökbe rejtőzködő" költőről, hogy igen szigorú, s nem fölösleges id őtöltés 
számára az, hogy a legtágabb és ezért legszigorúbb feltételeket teremtsen 
magának až alkotáshoz. Verseit a nyelvi odafigyelés klasszikus bája lengi be. 
Erre nemcsak címei utalnak, hanem verseinek nyelvi megvalósulása is. 
Régmúlt korok támadnak fel általa, kedves latinjaimmal is az ő  révén talál- 

: kozhatom újra. Pozitív reminiszcencia. Valójában soha nem értettem, hogy 
mi lehet abban negatív. Kavafisz is attól emberi m űvészi ereje mellett, hogy 
megidéz valamit. Mindenképpen fontos megjegyezni ezt az évet, Kávai 
feltűnését, már csak azért is, mert most indult útjára a szegedi Pompei, s ez 
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lehet irodalomtörténeti összecsengés, szerencsés találkozás, mert úgy rém-
lik, hogy a két célkit űzés között — alkotói szigorúság és ami ebb ől burjánzik 
— érintkezési pontok vannak. 

Nem érdektelen — ha már let ű nt, klasszikus korokat emlegetek— felidéz-
ni azt a tényt, hogy a XVI—XVII. században a könyveket boroshordókban 
szállították, mert ez nemcsak arra lehet magyarázat, miért van szoros össze-
függés a bor és az alkotóm űvész között, hanem arra is, hogy miért kell az 
olvasónak visszakanyarodnia Dionüszosz tevékenységének elemzéséhez, 
hogy valóban élvezni tudja a m ű alkotásokat. Mert „nihil est in intellectu, 
quod non prius fuerit in sensu". Szorosan tartozik ehhez a korok közti ívhez, 
az érzékszervekhez s az idézett két költ őhöz, az ő  soraikhoz a temet ők 
említése is néhány szó erejéig, hisz érzékszervekr ő l volt szó végig, s ha 
valahol fájdalmas, de elkerülhetetlen a szem mint érzékszerv használata, 
hogy azután valami az intellektusba kerüljön, az a hely a temet ő . 

A „nagyoknál és halhatatlanoknál" maradva, Európa egyik leghíresebb 
temetője, amelyben Proust, Chopin, Delacroix, Sarah Be.rnhardt is nyugszik, 
olyan, mint a többi temet ő . Ott is erősebben tűz a nap, zöldebbek a -  fák, 
kihívóbb az élet, mert a legnagyobb az ellentét, s legfeloldhatatlanabb. Csak 
jobban hallgatnak benne a halottak, a m űvészetek halottjai, hisz k őbe van-
nak zárva. Az ott sétáló mégis a köveket, a kriptákat sajnálja jobban, mert 
egyedül vannak, mert bámulják őket, a nagy emberekre emlékeztet ő  köve-
ket, s azok minden erejükkel szolgálják céljukat, az emlékeztetést, de még-
sem kelhetnek versenyre leírt szavakkal, kottákkal, megfestett képekkel. A 
művészeket ő rző  gyönyörű  temetőben nem juthat eszünkbe egyetlen sokat 
olvasott mondat sem, csak káprázik a szem. Szinte lehetetlen megtanulni, 
hogy nem született és soha nem hal meg senki sem. A halandóság súlyával 
szembesül ő  alkotó esetében még inkább csodálatra méltó a megvalósulást 
nyert alkotói szigorúság, amely minden leírt sor eldobásával egy kicsit a 
meghalás maga. Nehéz a dionüszoszi lecke, mert az érzékszervek élni akar-
nak, az intellektusnak pedig meg kell halnia, hogy feltámadhasson. Kávai 
kérdéssel fejezi be haikuját. Igeit, e gondolatmenet végén a t űz lángja tekint 
vissza rám. 

Mikuska Milka igazgatón ő  megnyitja a költő  életét 
és munkásságát bemutató kiállítást 
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OLVASÓNAPLÓ 

KISVÁROSI TABLÓ 

BORDÁS GYŐZŐ : Frizfnsfp 
Forum, Újvidék, 1992. 

A nyolcvanas évek a modern intellektuális próza, azon belül a regény évtizede volt. 
Persze az esszépróza térhódításának folyamata ennél sokkal korábban vette kezdetét 
és még korántsem csökkent halása. Az utolsó néhány évben azonban - az olvasóra 
az „elemek elrendezettsége" révén ható intellektuális regény melleit - a sokszor 
igazságtalanul lenézett hagyományos prózatípus is újfent el ő térbe került. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy Bordás Gy őző  Ffízfn.sfp című , minden tekintetben 
a hagyományos prózaformálás eszközeire támaszkodó regényét .mind a kritikusok, 
mind az olvasók lelkesedéssel fogadták. 

Bordás Győző  minden mű faji kísérletezés nélkül, mindjárt regénnyel lépett új 
elbeszélőként az olvasó elé. Regényében nem a formai sajátosságok, az élményanyag 
szerkesztésmódva vagy a modern regénnyel (prózával) kapcsolatban oly sokszor 
emlegetett „enigmatikus torlaszok", hanem a h ősök magatartása, lelkisége hordozza 
azt az intellektualitást, mely a mai modern befogadó számára is érdekfeszít ővé, 
közelállóvá teszi a m ű vet. Vannak olyan olvasói is a Ffízfnsfpnak, f ő leg az id ősebbek, 
akik egy régmúlt, elveszett világ, a kommunizmus idején ellenségesnek kikiáltott 
polgári életforma regényét vélik felismerni. benne. Mindez igaz is, de ha csak err ő l, 
az emlékekrő l lenne szó, akkor azon olvasók számára, akik mind származásban, mind 
időben (születési évük tekintetében) távol esnek ett ő l az id őszaktól, a. polgári életvi-
lágtól, akkor számukra a'Frízfnsfp olvashatatlan, mit sem jelent ő  regény lenne. 

Cselekménye a századel őre visz bennünket, dátumszer ű en meghatározott id ő-
szakot állít elénk, miközben egy fejl ődő, a nagy történésekt ő l távol eső, de ezek 
lecsapódásától korántsem mentes bácskai, kisváros mindennapjaiba, szellemi. ]égmoz-
gásába, polgárságának, alakuló - a m űvészetek és a technika vívmányai iránt fogé-
kony - értelmiségének életébe nyerünk betekintést. A. rcgé.nybeli Ú. ma is lokalizál-
ható, megnevezhet ő  város, de ett ő l az aktustól. eltekinthetünk, hisz leírása kevés 
kivétellel valamennyi. hajdani bácskai kisvárosra ráillenék, s egy földrajzi név az 
idegen, a magyar nyelvtrerület más részein él ő  olvasó számára ismét csak nem 
jelentene semmit. Minthogy hagyományos regéliyról van szó, a h ősei is ilyenek. Mi 
több, Pich.le.r Józsefben - nevének hangalakja is sugallja - Pechán József fest őm űvész-
re ismerhetünk, Mal.éternek pedig Molter Károly volt valóságos modellje. A regény 
főhőse azonban fiktív alak: Sauer Jakab földrajz-természettan szakos tanár; jellegze-
tesen század eleji, a világ jelenségei iránt érzékeny ember Alakja többek jellemvoná-
sait sűríti, s így sokkal igazabbra, éietesebbre sikeredett a regényben, mint Pichler. 
vagy Maléter, kiknek létező  szmény volt a „mintájuK", s ami ugyanakkor megkötötte 
az író fantáziáját. Hármuk alakja mellett a hajdani kisvárosi polgárság s a gyáros-t őkés 
réteg jellegezetes-színes kis tablója tárul. elénk. Rajta Kochán Alice úrn ővel, az anyja 
szépsége és saját testi fogyatékossága miatt fusztráll Flórával, Wagner jegyz ővel, a 
cukórbetegség vizsgálatában jártas Kovács doktorral, Székely iskolaigazgatóval, Vé-
csei mérnökkel, Weisékkel, Balogékkal együtt képez teljes képet Wili., a falu bolondja, 
a tanári,kar korlátolt gondolkodású tagjai és a tiibbi. mellékszerepl ő. 

A regénybéli. töriénése.kčt össz_efogó`helysrín a gimnázium, ahova Sauert tanul-
mányai befejezését követ ően mi.nisztć riumi rendelettel helyezi a politika. Az alap 
helyzetet, amelybe a •nagybá'nyaí >születés ű  fiatalember csöppen, Székely igazgató 
jellemzi találóan: „A diákok több mint a fele német, de ián magyar nyelven fogja őket 
tanítani. S közben nagyon toleráns lesz minden gyerekkel szemben. Remélem, ehhez 
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lesz elég tapintata. A német az Un számára nem gond, a magyar sem, természetesen, 
de ahhoz, hogy minden diákot meg tudjon érteni, meg kell tanulnia szerbül, tótul és 
ruténul. A gyerekek anyanyelvükön gondolkoznak, és önnek az is a dolga, hogy ezt 
fejlessze bennük és kifejlessze. Ezt az egyetemen nem tanították, tudom, ezt itt fogja 
megtanulni. A tudást meg kell követelni, itt nincs pardon, de. mindenki gondolkozhat 
és beszélhet anyanyelvén." Ebben a tarka, az elméleti ismeretek által be nem fogott 
miliőben kezd Sauer a pályájának, egzisztenciájának az építgetéséhez, ám az szinte 
természetes, hogy nem tekinti Ú.-t végleges állomáshelyének, mint ahogy a regény 
többi hőse is ambícióban, lehetőségeiben korlátozottnak érzi magát ebben a környe-
zetben. Kochán Alice modern gondolkodása, magatartása miatt, Vécsei haladó m ű -
szaki. tevékenysége, Kovács doktor anyagi érdekeket: nem ismer ő  lelkiismeretessége 
miatt rí ki a félparaszli-l ć lurbánus Ú.. kđ rzcgébő l, hogy a mű vész Pichlerrő l, a többre 
hivatott Maléterrő l ne is beszéljünk. Bordás két fejezetet szentel Pichler József, a 
nagyváros és Ú. között hánykolódó fest ő m ű vész bemu t.ásának, viszont a regény 
többi részletében jelenléte nem lesz domináns. Pichler vidéki számkivetettségében is 
páratlan érték ű  képeket festett; a sikert a, f őváros jelentette számára, ám munkájához 
a „helyi színek" egyedi hatására is szüksége volt. A m űvész boszniai kirándulása 
révén az egzotikus vidék kerül bemutatásra. Bosnyák Ern ő  vándormozija is megér-
kezik Ú.-ba, Szárits János pedig repül őgépével felszáll a. leveg őbe, ami a város életé-
ben nagy eseményt jelent, s mindkett ő  remek kis epizódja a. regénynek. 

Nagy erénye Bordás regényének, hogy bár teljes egészében hagyományos 
eszközökre támaszkodik, nem magyarázó, nem szájbarágó. Ehelyett finom utalások, 
apró momentumok nyitják meg az olvasó képzeletét. igy csak alig egy félmondat, 
náhány szó utal Sauer Kochán Flóra iránti vonzalmárri, Picher és Sauer feleségének 
különös kapcsolatára, mégis állandóan ott van mindez a regény leveg őjében. A 
Ft.lzfasfp érdekessége még, hogy van egy félkerete, amikor is egyetlen családi fénykép, 
az idő  menetébő l kiszakított egyetlen momentum által nyílik kilátás számunkra egy 
egész (történelmi) id őszakra. Kétségkívül nagy teljesítménye, remek alkotása ez a 
regény irodalmunknak--ezért folytatását is érdemes lesz elolvasni! 

BENCE ERIKA 

A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET SZOLGÁLATÁBAN  

Kalapis Zoltán: Bet űk és kellek 
Forum, Újvidék, 1992. 

Kalapis Zoltán néhány év el ő tt egy egé-
szen különös mű faj megmunkálásához 
kezdett: rövid életrajzokban idézi fel. 
művelődéstörténetünk alakjait. Ezek a 
gyors fényképek lexikális adatokat sor-
jáznak, de mindenkor mai szemszögb ő l 
visszanézve az elt űnt idő  térben és sze-
rep tekintetćben hozzánk tartozó h ősei-
re. Es eközben olyan mozzanatokat is 
hangsúlyozva, ső t helyenként felnagyít-
va, amelyeketa maguk korában nem vett 
észre senki. 

Ezek a kis emlékeztetők nem elé-
gedtek meg a köztudott dolgokkal, de 
idő t és fáradságot nem. kímélve mindig 
valami újat is tudtak mondani. Persze, az 
idő  is nagy rendez ő , dicsérni tud és bün-
tetni, éppen csak az kell, hogy valaki a 
múltban elmerülve mindezt felszínre 
hozza. Hát erre az izgalmas, rengeteg 
utánjárási követel ő  búvármunkára vál-
lalkozott Kalapis Zoltán. S így tudtam 
meg én is — valószín ű leg többek között! 
— olyan mozzanatokat emberekr ő l, aki- 
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ket ismerni véltem, például Juhási. Ár-
pád zombori fest ő rő l, atiie.lyek eladdig 
ismerellene.k maradtak el ő ttem. 

Mostani kötetével is az aprómunká-
val szembeni tartozását rótta le Kalapis, 
de a vérbeli riporter szenvedélyével le-
csapva mindenre, amit csak ő  fedezett 
fel, miközben az addig ismert adatokról 
lefújta a port. 

Uj kötete, a Bett:rk és képek sem eddig 
ismeretlen útra viszi az olvasót, de ren-
geteg, mostanáig homályban maradt 
mozzanatot világít meg, miközben he-
lyet hagy a szépírónak is alakjainak a. 
megrajzolására. A bet ű  metsző  és könyv-
nyomtató Takáts Rafael Ferenc szerzetes-
alakja se volt egészen -ismeretlen 
elő ttünk a. magyar nyomdászat el ő ide-
jéből.. Éppen csak azon a tényen siklot-
tunk át, hogy itt, közvetlen közelünkben 
igyekezett szenvedélyének eleget tenni, 
amikor még szótár kiadására is vállalko-
zott. Pedig Kalapis mintha éppen a geni-
us loci szellemének akart volna szolgálni 
ezzel a szép padéi közjátékkal kétszáz év 
elő tt ezen az istenverte szellemi parla-
gon! Jócskán kiegészítve a Szeged népe 
írójának, Bálint Sándornake kámzsás ba-
rátról, Takáts Rafaelr ő l feljegyzett tájé-
koztatását. Kalapis még Szabad kára is el-
kísérte hősét, ahol majd Szkenderovics 
Brunó tart bírósági házkutatást Takál.s 
cellájában, mintha Bácska és Bánát útjai 
már akkor közösen járhatók leltek volna, 
s ezzel az olvasó is otthon érezze kicsit 
magát. 

Es ha már ott volt a szerz ő  ennek a. 
kétszáz év el ő tti időnek varázslatában, 
hát továbbra is szétnézett e vidék korai. 
művelődésének tájain. Ezúttal Újvidé-
ken a Regium Cymnasium Neoplanten-
se megnyitási ünnepén. A tragikusan 
félreértett II. József rövid uralkodása ide-
jén, s a görögkeleti templom udvarában, 
amikor pedig az Isten is német volt, s 
lámpával kellett keresni egy olyan igaz-
gatót a gimnázium élére, akia nemzeti 
öntudatosodás idején itt is meg ott is 
megfelelt, mint az a Láng Mátyás, aki 
időnkéi Mathias Lang tudott lenni. S 
hogy hol voltak a szerbek e korai. Új vidé-
ken, amikor nem is a nemzeti, hanem a 
felekezeti különbség okozott gondot, ar-
ra is csak formai választ lehetett adni. 

Ebben az esetben a nemesmiliticsi szüle-
tés ű  Mand iccsal, aki meg Ma ndik lett, ha 
a helyzet Úgy kívánta, hogy nyelvtudá-
sával „a szerb nép kívánsága" is teljesül-
jön. 

Fordított világ! — mondhatná a mai 
olvasó a nemzetiségi igény jelenlegi gya-
korlatához viszonyítva, amit a szerz ő  is 
élénken példáz a sorok. között. 

A kötet legnagyobb és legérdeke-
sebb tanulmánya, politikai tendenciák 
nélkül is, a két becskercki Oldal István, 
apa és fiú életregénye s a fényképezés 
története. Itt mintha a szerz ő  személy 
szerint is érdekelve volna, költségei és 
fáradságot nem kímélve ötven oldalon 
át, még messzi utal se sokallva, hogy egy 
reprodukcióval hitelesebbé tegye törté-
netét. 

A két Oldal István fest ő  volt és fény-
képész egy olyan korban, amikor a két 
m űvészet szinte szorosan összetartozott. 
Ezt talán még nem írta meg soha senki! 
S az olvasó ebben a szokatlan témakör-
ben sem unatkozik, olyannyira izgal-
massá tudta tenni a szerz ő . Mert itt a 
legapróbb .részletek is érdekfeszít ővé 
válnak, miközben író és olvasó között 
létrejön egy egészen meghitt kapcsolat 
az együttérzés hangulatában. Néha a 
mellékesnek látszó részletekben . is 
együtt van író és olvasó koincedenciája! 
Példáukl amikor a múlt század közepén 
megalakul a Szerb Vajdaság, amelyben 
semmi sem. volt szerb, mintha .minden 
megjegyzést nélküliezve kikacsintana a 
sorok között az író az olvasóra! 

A Bartók-életrajz kifacsart téma, Ka-
lapis azonban így is tud újat mondani, 

..ha másról nem, Bartók szerteágazó csalá-
di kapcsolatait követve, amikor képes 
Belgrádban megkeresni egy távoli roko-
ni. foltot, bizonyos Puti ć  Natuška alakjá-
ban, úgyhogy az olvasó mégsem unat-
kozik. Es a régi. Törontál. vármegye is oly 
színes és hangulatos lesz Kalapis Zoltán 
előadásában, mint egy felejthetetlen táj-
kép soha többé vissza nem varázsolható 
emléke. 

Mint egyébként az egész kötetet át-
meg átjáró nosztalgia. 

Szóval mindez jóval több okadatolt 
történclírásnál. De hát nem is történész 
írta ezt az érdekes könyvet, lábjegyzetek- 
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kel és idézetekkel bizonyítva mondan-
dóját, de egy kiszolgált Újságíró, aki —
helyenkénl lírai felhangoktol sem. ide-
genkedve — az újalmondás eredetiségé-
vel tudja ékivé és igazzá tenni, amit a 

hei űk és képek cím ű  kötetében mond a. 
m ű velődéstörténetnek ebben a nem 
mindennapi szolgálatában. 

Ezt kellett itt megköszönni Kalapis 
Zoltánnak. 

HERCEG JÁNOS 

Herceg János írásának közlésével gratulálunk Kalapis Zoltánnak, folyóiratunk 
h űséges munkatársának, hogy méltatott könyvéért megkapta a Híd-díjat. Egyúttal. 
kívánjuk, hogysúlyos betegségéb ő l mielőbb felépüljön, és folytassa Életrajzi kalauzát, 
amelyet 1990 januárjától 1991 végéig, lapunk ideiglenes megsz ű  néséig folyamatosan 
közöltünk. 

JÁRT ÚTON 

SZÖLLŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ: IskTlhir  ti( krrhTikrfja. Fejezeteke kanizsai oktatásügy történetéb ől 
Kanizsa monográfiája. Ta nulmányok 3. Kanizsa, 1991. 

A kerek évfordulók mindig jelent ős vál-
lalkozásokra serkentik az írástudcíkal, tu-
dományos kutatókat. Valamikor a mil-
lennium közeledtével megyeszerte szin-
te minden településen bizottságok 
alakultak, hogy összegy ű jtsék a múltra 
vonatkozó adatokat, megmentsék a fe-
ledéstő l. A löreténeti. társaság hangya-
szorgalmú tagjainak jóvoltából megszü-
lethettek a. megyei. monográfiák. Annak 
azonban már száz éve, s egy évszázad 
alatt annyi minden történt. 

Szabadkán ivónyi volt az, aki a. vá-
ros monográfiájával elévülhetetlen érde-
meket szerzett. A gyorsuló id ő  azonban 
ismét arra kényszerítette a város gondol-
kodói t,hogy az eltelt id őszak eseményeit 
feldolgozzák, ső t a nagy el őd munkáját 
is kiegészítsék az újabb felismerések bir-
tokában. A monográfiai bizottság egy-
egy részterületen kívánta legel őször az 
adatokat begy ű jteni, feldolgozni. Igy ke-
zelték a közoktatást is: részterületen-
ként. Mű velője, Pálinkás József megírta 
a város népiskoláinak történetét, a csan-
tavéri iskolák történetét, s szinte melléke-
sen, a bőséges anyag birtokában a i-Vni ter 

magíster...-t. Milyen jó lett volna, hogy a 
hatszáz éves városi évfordulóra összeáll 
legalább a város közokla.tásának törté-
nete! Ehhez a munkához azonban több 
olyan ember kellett volna, mint Pálinkás 
tanár úr. Meg talán több biztatás... 

Kanizsán a szabadkaiéhoz hasonló 
indítékok mozgósították az embereket. 
Az idén lesz a város említésének kilenc-
száz éves évfordulója. A pozitív értelem-
ben vett lokálpatrióták idejében hozzá-
láttak, hogy a város és közigazgatási egy-
ség múltjából minél többet feltárjanak. 

Nagy elismeréssel adózom a kani-
zsai monográfiai bizottságnak. A múlt 
értékeinek közkinccsé tétele er ősíti a je-
len polgárának öntudatát, nagyobb 
erő feszílrésckre serkentheti. A .hibákból 
is okulhat a jelenkor,.hogy hasonlókat ne 
kövessen el. Másrészt a közvetlen részt-
vevők rutinra tehetnek szert a tudo-
mányos ku la. tómLrnkában, növeli a tu-
dományos tájékozottságukat, és kedvet 
ébreszthet másokban, hogy kövessék 
példáj Lika t. Így talán megtörik a közöny, 
amely sokszor cl homályosít komoly érté-
keket, lehangol lelkes embereket. 

Szöll ősy Vágó László könyvét ol-
vasva a forrásm űvek jegyzéke megszi-
lárdította nézetemet az el ődök munkái-
nak értékelésében: a jelen kutatói, ha 
nem is forrásként, de útmutatóként 
használhatják őket. Útmutatóként olyan 
értelemben, hogy hova kell nyúlniuk, 
amikor adatokat keresnek a. közoktatás 
múltjáról. Szöllősy élt is ezzel a le-
hetőséggel, legalább ami a magyar forrá-
sokat illeti. Egyébként a Tartományi Pe-
dagógai Intézet, a Malica könyvtára sok 
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hasznos szerb nyelv ű  forrást tartalmaz a 
török hódoltságtól napjainkig. 

A szerző  arra vállalkozott, hogy Ka-
nizsa közoktatását feldolgozza a kezde-
tektől napjainkig. Nem volt könnyű  
munkája, noha lehettek modellek, ame-
lyeket követhetett. Mert csupán err ő l 
van szóa „járt út" esetében. Mc.xlell r ő l ćs 
arról, hogy biztos forrásokhoz nyúlha-
tott az általános közoklatástöri ć neti cso-
mópontok esetében. A konkrétumok 
esetében, az általánosnak helyi viszony-
latokra alkalmazásában azonban teljesen 
eredetinek kellett lennie. Fel kellett ku-
tatnia a megmaradt adatokat, ami nem 
kis levéltári munkával járhatott. 

Legkevesebb adata a .Hnirrrílyhn vesz ő  
századokról volt, azaz a kezdetekt ő l, 1193-
tól a török hódoltság végéig terjed ő  idő -
szakról. Konkrét adatok hiányában így a 
tekintélyek hatása. alá került.: a közép kori 
iskolarendszer adatait vetíti egy bizony-
talan közegbe, amelyr ő l hiányoztak :az 
adatai. Felvázolja a kolostori, plébániai, 
káptalani és városi iskolákat, mintha 
azok a mai kanizsai község területén is 
léteztek vagy m ű ködtek volna. Áin néz-
zük meg közelebbről a terület történetét! 

Kanizsa területét a tatárjárásig 135 
lélek lakta. A földje a pannonhalmi. és a 
szá.vaszcntdemeteri apátság tulajdonát 
képezte. Feltehet ően létezett monostor e 
területen, tehát legfeljebb kolostori isko-
láról beszélhetünk. Abban kételkedem, 
hogy olyan kis populáció mellett a X1V-
XV. századig m űködhettek plébániai is-
kolák. Nézetem alátámasztására mege m-
lítem, hogy a terület a tatárjáráskor 
,elnéptelenedett, tehát az említett száza-
dokig inkább az újra telepítés folyhatott. 
A szerző  említi, hogy a valamikori Bács 
és Bodrog megyék területén 230 plébá-
nia működött a középkorban. Nem ké-
telkedem az adatok hitelességében, mert 
valóban a mohácsi vészig ezek a terüle-
tek igen sű rű n lakottak voltak. Ám akkor 
sem hihető, hogy minden plébánián 
működött iskola is! 

Bodrog vármegyében a tatárjárás 
elő tt egyetlen káptalani iskola m ű ködött, 
a. hajszenl.l ő rinci. A település lokációját 
azonban tévesen adja meg a szerz ő  (Apa-
tin és Szonta. között). Ez a prépostság az 
egykori. megyeszékhelyt ő l, Bod rog várá- 

tol északra, a mai Bczdán környékén áll-
hatott. A káptalani és városi iskolákról 
szóló fej tcgetés megtéveszt ő  lehet. Az 
avatatlan olvasóban olyan benyomást 
hagy, mintha ilyezlek Kanizsán is létez-
tek volna. a jelzett korban. Kanizsa 1751-
ben nyerte cl a mezővárosi rangot. Így 
seillilllképpCil sem beszélhetünk városi 
iskoláról a középkorban! 

Az 1697-f ő l az I. világháborúig ter-
jed ő  fejl ődési id őszak izgalmas olvas-
mány lehet az állagpolgárnak is. Ez a 
polgárosodás id őszaka a közokta tásba n. 
Divatos szóval azt is mondhatnánk, 
hogy felzárkódás Európához. S ő t nem 
túlzok, amikor azt állítom, hogy némely 
tekintetben az oktatásban sok európai 
államot is megel őztünk, különösen a 
XIX. században. A szerz ő  újságíói stílusa 
még vonzóbbá teszi könyvének ezt a ré-
szét. azzal, hogy olvasmányosan taglalja, 
nem untalja olvasóit száraz adatok felso-
rolásával. Az a kép, ami kirajzolódik Ka-
nnása község területén az oktatási rend-
szerrő l, erősítő  hatásúi. Megerősíti ben-
nünk azt a nézetet, hogy a 
közoktatásban is lehet jelent ős eredmé-
nyeket elérni nemzeti elfogultságtól 
mentesen, és büszkék lehetünk el őde-
inkre, akik teremtettek értékeket ezen a 
vidéken. 

Felfedezésként tanulmányoztam 
azokat a részeket, amelyeket a szerz ő  a. 
tanyai. iskoláknak, a „zugiskoláknak" 
szentelt. Azt hiszem, Szöll ősyn kívül más 
neni is foglalkozott ezzel a jelenséggel. 
Feltáró jellege mellett társadalomtudo-
mányi töltete is van a jelenségnek. A 
zugiskolák látogatói és alapítói, fenntar-
tói nem "Tömörkény ravaszkás parasztjai 
voltak. Sarkallta őket az ismcrelvágy, él-
tette lörckvésü.ket az, hogy legalább ele-
mi írástudásra tegyenek szert A [anyai 
iskolákat pedig szakfelügyel őként rend-
re megismertem. Megszüntetésükkel 
nem biztos, hogy nyert a tásadalom. Ha 
télen autóbuszállomáson diderg ő  kisis-
kolásokat látok, felmerül bennem a kér-
dés: indokolt volt-e az iskolák körzetesí-
tése, a gyermekek utaztatása? Sok érv 
szól amellett, hogy el ődeinknek volt iga-
za alanyai iskolák megépítésével. 

A két háború közötti és a második 
világháború utáni korszakot részleteseb- 
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ben kidolgozha t la volna a szerz ő . Erre az  
időszakra vonatkozóan már rendelkezé-
sünkre állnak az adatok. Másrészt, külö-
nösen a. két háború közti id őszakot meg  
kell tisztítanunk az ideológiai ködökt ől.  
Csak @gy példát említek: igaz, hogy a  
SZHSZ Királyság kormánya megköve-
telte a. nyelvvizsgát a. nemzetiségi lani-
tóklól, de éppen a szerző  említi, hagy  
1879-ben a magyar kormány is kötelezte  
a nemzetiségi. pedagógusokat, hogy 
négy éven belül nyelvvizsgát tegyenek. 
Tehát az új rendszer képvisel ő inek volt 
mire emlékezniük. 

A közoktatás szocialista korszakát 
sem szabad krili.kátla.nul elfogadnunk. 
Egészében biztos, hogy nagy fellendü-
lést eredményezett. Maga a szerz ő  is ré-
szese volt minden eseménynek az ötvc- 

ncs évektő l. Tudja tehát, hogy melléfogá-
sok is voltak. Nyugodtan értékelhette 
volna ezeket is. 

Sző llősy könyve id ő tálló munka. 
Sokáig, sok embernek biztos forrása lesz 
egy kisebb terület közoktatásáról. Éppen  
ezért nem fukarkodtam volna .kiemelni  
azokat az egyéneket, akik önfeláldozó 
munkájukkal jelentősen hozzájárultak  
ahhoz, hogy ma Kanizsa olyan iskolahá-
lózattal rendelkezzék, amely kielégíti az  
igényekel.Egy-egy településen az új is-
kolák, óvodák mögött emberek, egyéni-
ségek állnak, akik egész életüket, pályá-
jukat szentelték annak, hogy eredmé-
nyek szülessenek. Nem ártott volna  
kiemelni. néhányat közülük, mert páldá-
juk serkentheti a jelen- és utókor peda-
gógusait is.  

HORVÁTH MÁTYÁS  

HIBAiGAZfTÁS  

Előző  számunkban Danyi Magdolna Levélféle Nemes Nagy Ágneshez (L.) című  
verse több sajnálatos hibával jelent meg, amiért a szerz ő  és olvasóink szíves  
elnézését kć tjük. Az alábbi sorok helyesen a következ őképpen hangzanak:  

1. rész 10. sor: a kívánt sötétkék ruhába, húsvét vasárnapján...; 2. rész 21.  

sor: lánynak, aki nagyon szép írást közölt Rólad a Hídban,; 28. sor: Felisrnerted-e,  
hogy hatottak rám verseid, zavart-e ez?; 32. sor: s tanítottuk is talán... Mondjuk,  
kölcsönvettem Tőled; 39. sor: kellene szólnom, s érzem, úgy kapaszkodnék beléd,  
mint; 57. sor: s ha lefagyna lábamról a csizmai, majd — er ős, jó nővér!; 3. rész 2. sor:  
az angyalok? Húsz éve készülök megkérdeni T ő led ezt!; 7. sor: S hogy mégse 
ugyanolyanok? De hisz, Te már Rilke; -l. rész 7. sor: mint látványt, e vérjárta fonnak,  
mitrtha ülnénk; 16. sor: trrjrisltéj-ćlefl' 1, ahová hulltam még kamaszéveimben,; 19.  

sor: Tebenned, lsterrem!, de ha vagy, látnod és értened; 22. sor: az emberi értelem-
ben!" És nem kértem T ő le, ,,Irgalmazz; 26. sor: a Ieremiésben hittem, s az eleve  
elrendelésben is,; 33. sor: rrr."nrnsrigr al, lrnrt;tnlan, mint a Icinrrrrrrllrntntlan; 39. sor:  
kétezer évben; kész, magairat venni b ű neit, s gyermekei; 49. sor: „Én Istenem, te  
szép, híves patak,; 53. sor: Zcgzúgos csermely! Eppen Ott apadsz,; 61. sor: s még  

elfordulni is lehet, s feleletként, ugye tudtad; 74. sor: a félelem köt Hozzád,  

hanem asszonyi erőd! mi izzik.  

~- 

Tornán László kérésére közöljük, hogy a Szcnlcleky Kornél válogatott írásait  

tartalmazó Gesztenycvirrigzns cím ű , a Forum gondozásában 1963-óan megjelent  

kétkötetes gy ű jtemény bevezet ő jét nem d írta, s így nem rá vonatkozik Vajda  

Gábor lapunk előző  számának 410. oldalán olvasható megállapítása. A tanulmány  

.szerzőjét az vezette félre, hogy a válogatás szerkeszt ője Tornán László volt, s a  
könyvészeti logika szerint az alrííratian el ő- vagy utószót a szerkeszt őnek szokás  
tulajdonítani. Ugyanott azonban a Szcnlcickv-icl ćzclben „a helyi színek transz-
pozíciója" helyett :a helyi színek ntriv ćszi transzpozíciója olvasandó.  
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Márványtábla idézi a gimnázium épületén az író, emlékét 

Kern Imre a város nevében köszönetet mond a Kosztolányi-napok megszervezéséért 



Galériánk 

SOMLYÓ ZOLTÁN költ ő , író, m ű fordító 

Jóllehet mindössze háromnegyed évet töltött Szabadkín —1911. január 14-ét ő l 
október 1-éig —, tartósan beírla a nevét városunk m ű velődéstörténetébe, 
hiszen ez alatt a rövid id ő  alatt csupán a Bácskai Hírlapban, a vidék legjobb 
újságában 172 cikket, tárcát, elbeszélést, költeményt, színikritikát, bökverset 
ćs interjút publikált mintegy négyszáz oldal terjedelemben. (Ennek a hetero-
gén anyagnak legjobb darabjai ar. Eletjcl Könyvek 27., Szabadkai korncvríl cím ű , 
1982-ben kiadott kötetében olvashatók.) Emellett egy itteni színházi lapot is 
szerkesztett. A tehetséges költ ő re és újságíróra minden bizonnyal barátja, 
Kosztolányi Dezs ő  hívta föl Braun Henrik f őszerkeszt ő  figyelmét, aki aztán 
helyettes szerkeszt őként alkalmazta. Miel ő tt hozzánk jött volna, Nagyvára-
don, Budapesten ćs Szegeden dolgozott, s Dél von cím ű  verseskötete révén 
megismerkedheted a f őváros legjobb íróival, de a Nyugat, noha közölte 
műveit, nem tekintette köréhez tartozónak. Talán ezért is nevezte magát 
„átkozott költ ő"-nek. Az életében megjelent tucatnyi könyve közül számunk-
ra a legjelentősebb önéletrajzi jelleg ű  elbeszélő  költeménye, a Nyitott könyv 
(1916), amelyben a szabadkai hónapok eseményei r ő l is szól.  —  Az Alsódombo-
rún 1882. június 22-én született és 1937. jani.rár7-én Budapesten elhunyt költ ő  
portréját Oláh Sándor készítette 1912-ben. 


