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BÚCSÚ URBÁN JÁNOSTÓL (1921-1993) 

Igazán nemis azon kell csodálkoznunk, hogy megfáradt és elpihent, inkább 
azon, hogy törékeny, betegségekt ől gyötört szervezete eddig is bírta azt a 
lázas alkotói, szervezői tevékenységet, amelyet több mint négy évtizeden át 
fáradhatatlanul, pillanatnyi megtorpanás nélkül folytatott. 

Főállásban újságíró volt, s ez nem valamiféle szinekúra állás volt, hanem 
a Magyar Szó szabadkai szerkeszt őségét vezette 1947-től több mint két 
évtizeden át, s rendszeresen jelentkezett cikkekkel, tárcákkal a lapban. Mel-
lékállásban viszont író, költő, krónikaíró volt, s húsz-egynéhány kötettel 
gazdagította az itteni magyarság irodalmát, kultúráját, mélyítette történeti 
és identitástudatát. (Két könyve szerbhorvát fordításban is megjelent.) 
Ugyancsak mellékállásban ott volt s aktívan részt vett minden olyan meg-
mozdulásban, vállalkozásban, amely kisebbségi irodalmunk, kultúránk 
ügyét szolgálta. 

A történet — együttműködésünk és barátságunk története is — 1949-cel 
kezdődik. Ekkor vált ,  ugyanis egyértelművé, hogy a napilap, a Híd és a 
magyar könyvkiadás Ujvidékre telepítése, a Jugoszláviai Magyar Kultúrszö-
vetség megszűnése (megalakult a Vajdasági Kultúregyesületek Szövetsége 
és annak Magyar Osztálya, persze Újvidéken) következtében a magyar írók 
Szabadkán légüres térben találták magukat. Ezért s ekkor született a szabad-
kai Írók Klubja, amely már 1951-ben egy versantológiával (Kalászok) jelezte 
a létezését s azt a szándékát, hogy megjelenési lehet őséget biztosítson az írók 
számára. A klub második kiadványa Urbán János Életjel című  verseskönyve 
volt (1953). 

Felsorolni talán sok, de említetlen nem hagyható, mely vállalkozások-
nak, kezdeményezéseknek volt Urbán János valóságos motorja, szervez ője 
és gyakorlati kivitelezője is. Igen szerencsés körülmény volt — s ez szintén 
állhatatosságának, szorgalmának, mélységes emberségének volt a gyü-
mölcse —, hogy napilapunk szabadkai szerkeszt őségének vezetőjeként igen 
nagy tekintélyt, megbecsülést vívott ki mind a lapnak, mind magának, s 
mindezt a kulturális és irodalmi törekvések javára kamatoztatta. Ott volt 
például a most 35 éves Életjel irodalmi él őújság elindításánál (az elnevezés 
és a költő  első  verseskötetének címe alapján feltételezhetjük, hogy a kereszt-
apja is ő  volt), ott bábáskodott az Üzenet indulásánál (a folyóiratot 1978-tól 
1985-ig fő- és felelős szerkesztőként jegyezte), de egyik f ő  szervezője volt a 
kanizsai írótábornak, az adai Szarvas Gábor-napoknák, a kishegyesi Csépe 
Imre-emléknapoknak és a szabadkai Íróközösségnek is. 

Urbán János azonban minden egyéb f ő- és mellékfoglalkozása mellett 
elsősorban író, költő  volt. Verseskönyvekkel kért és nyert bebocsátást a 
jugoszláviai magyar irodalomba: Életjel, Almok a Tiszánál, Fölszakadnak a felh ők, 
Fanyar szüret, Látomás a fennsíkon. E szavakkal jelentette be magát: „Engem a 
műhely küldött", de nem hivalkodva, csak tényszer űen közölte, honnan 
indult S ez az egyszer ű  tényközlés egész költészetét és kisprózáját, de a 
stílusát is jellemzi. Rövid kitérő  következik ezután a kispróza világában 
(Koldusjáték), jelezve ragaszkodását a szülőföldhöz, melynek „emléksarával" 
gyúrja majd keményre, töményre a történeteteit. 
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Közben, a hatvanas években egy id őre szülőföldje, a Tisza mente, 
közelebbról szülővárosa, Ada történelmi múltjának kutatásával és feltárásá-
val foglalkozott. Elég egyetlen pillantást vetni a felhasznált szakirodalom és 
a „levéltári források"' jegyzékére, hogy lássuk, milyen alapossággal és kö-
rültekintéssel alkotta meg Ada krónikáját a Tűzsziget két terjedelmes köteté-
ben. (Mindkettő  szerbhorvát fordításban is megjelent.) A m ű  ugyan „Az adai 
földmunkás- és munkásmozgalom krónikája" alcímet viseli, de ez csak azt 
téveszti meg, aki nem olvasta. Az első  fejezet például a keletkezést ől 1890-ig 
tárgyalja a település múltját, s a második kötetben is ilyen fejezetcímeket 
találunk: Élet a Tisza mellett, Az éltető  föld, Emberek a számok tükrében. Nem 
másról van tehát szó, mint arról, hogy az adott időben egy ilyen munkát így 
lehetett „eladni", a község elöljárói pedig, összekacsintva a szerz ővel és a 
kiadóval, ilyen címen „vehették" meg és pénzelhették a vállalkozást. 

Verseket ugyan haláláig írt és publikált, igazi tehetsége mégis a kispró-
zában teljesedettr ki legautentikusabban, annak is kés őbbi termésében (Át-
kelés, Kőposta, Holdudvar). Arról tanúskodnak e dokumentum-novellák, hogy 
a krónikaírásba tett kirándulása valójában itt kamatozott. Olyan egyszer ű, 
tiszta lelkű  emberekről ír, akik épp ilyen természetük miatt gyakran boldog-
talanok. Hozzájuk igazítja nyelvi, stiláris eszközeit is: keresetlen egy-
szerűséggel, már-már színtelen nyelven beszélteti h őseit. Úgy tetszik, szá-
mára nem is létezik a közlésmód, a forma, a szerkezet problémája, csak 
emberek léteznek megírásra érdemes történetükkel. H őseivel olyannyira 
együtt érez, hogy olykor már az érzelgősség határát súrolja. Ezt azonban 
sikerül elkerülnie, mert nem kommentál, csak elbeszél, s az elbeszélés során 
szerényen, diszkréten hátrahúzódik, mégis mindig, érezhet ően jelen van. 

Hirtelen, váratlan halálával az Üzenet egyik alapítóját, volt f őszer-
kesztőjét és mindvégig termékeny munkatársát, irodalmunk pedig jelent ős 
alkotóját, lelkes szervez őjét veszítette el. 

JUHÁSZ GÉZA 

URBÁN JÁNOS 

EZREDFORDULÓRA 
Érettségiző  unokámnak, Szebasztián Tamásnak 

Békesség a hamvas arcokon, 
a tiszta homlokhoz illően 
felragyog a szempár fénye, 
az ajkakon biztató az öröm. 

A simítás fészke a tenyér, 
a karokban az ölelés ring, 
az ütőérben éltető  áramlás, 
a szívdobogás üteme békít. 

Élünk, éltetünk, szül őföld, 
igaz tett, véd a szeretet, 
az alkotó gondolatból áradó 
tudatunk teremtő  önismeret. 

Féltő  szó, tisztán hallható, 
a hangunk eszmélet, üzenet: 
ezer esztendőnk itt múlott, 
élet, új évezred kezd ődhet. 

Szabadka, 1993. május 
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URBÁN JÁNOS 
(Ada, 1921. április 30. - Szabadka, 1993. június 5.) 
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BIACSI DÁVID 

FARCE 1992-BŐL 

Nekem az olvasás jelenti a pihenést: az 
olvasás elvon magamtól és idegen tudo-
mányok, lelkek ösvényeire vezet — olyasvala-
mihez, amit nem veszek komolyan. (...) 

Az én szememben ezek az úgynevezett 
„elsők" még csak nem is emberek — az embe-
riség selejtje, beteges, bosszú után lihegő  
ösztönök torzszülöttei: vészterhes, gyógyít-
hatatlan szörnyetegek, akik az életen bosz-
szulják meg magukat... (...) 

Légy szenvtelen. A magány okozta 
szenvedés is kifogás csupán — én attól szen-
vedek, ha „sokaság" vesz körül... (...) 

A szükségszer űt nem elegendő  elviselni, 
még kevésbé szabad eltitkolni — mindenféle 
idealizmus a szükségszer ű  meghazudtolása 
a szükségszer űt szeretni kell... etc. etc. 

(Friedrich Nietzsche: Ecce homo) 

Lectori salutem! 
A nagy kincs végre birtokunkba került: van id őnk! amit fáradalmaink 

kipihenésére szeretnénk fordítani. Úgy véljük, ezt mindenképpen megérde-
meltük: hatalmas munka áll mögöttünk, és méltó hozzá az alkotás (még 
akkor is, ha annak pragmatista értelm ű  hasznosságát egyedül nekünk áll 
jogunkban megítélni). 

A kikapcsolódás érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk: pihe-
nésünket szeretnénk ugyanis a lehet ő  legsokrétűbben kihasználni, hogy 
átélt alapossága majdan ismét alkotásra sarkallhasson bennünket. Ezért 
olyan körülményeket teremtünk (esetleg, ha módunkban áll, rendelünk) 
magunknak, amelyek a legcélszer űbben szolgálják önös, ámde majdnem 
tökéletes pihenési elveinket: híg kávét f őzünk, előkészítjük a kedvenc leme-
zünket (ilyenkor azt választjuk, amelyikt ől a legkellemesebb, legringatóbb 
összhangzatokat várjuk), elővesszük olvasnivalónkat, és teljes csendet ren-
delünk el magunk körül, így biztosítva a testi-lelki megnyugvás feltételeit. 
Mindezek után a kész kávét csészébe töltjük, hozzáadjuk az ízlésünknek 
megfelelő  mennyiségű  cukrot, sűrített tejet, és karosszékünkhöz készítjük. 
A lemezt felrakjuk a lemezjátszóra, majd — lehetőleg egyetlen akkordot sem 
veszítve a zeneműből — a karosszékhez sietünk, kényelmes: félig ül ő, félig 
fekvő  helyzetet véve benne fel, és lehet őség szerint, amennyiben fázunk, 
vagy hideg van, bebugyoláljuk magunkat egy pléddel (mialatt ezt írjuk, 
eszünkbe jut, hogy e mozdulatokat A varázshegyb ől igyekeztünk ellesni, de 
akkoriban ezt sem időnk, sem türelmünk nem engedé, mindenesetre pléd 
helyett, ha rendelkezésre áll, bátorkodunk tevesz őr takarót javasolni). Végre 
elkezdünk olvasni. (Megesik, hogy gondolataink elkalandoznak az olvas- 
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mány tárgyától: ilyenkor szeretjük magunkat azzal áltatni, hogy eme szoká-
saink legalább oly régi hagyományokra épülnek, mint bizonyos köztiszte-
letben álló öregurak reggeli sétái.) 

Mostani olvasnivalónk megválasztásakor megelégedettséget érzünk. 
Nagyon érdekes iromány jutott kezünkbe, mellyel — úgy gondoljuk — érde-
mes pihenőidőnket kitöltenünk: „szerelmes levél"-ként jött hozzánk, de 
rögtön pontosítunk: találóbb m űfajmegnevezése „szerelmi megnyilatko-
zás". 

Szeretnénk e „levelet" közzétenni. Talán vannak közöttünk olyanok 
(lehet, hogy mi is ide tartozunk), akikben mély élményt keltünk vele, és ezek 
kutatásaikban, vagy esetleges további tanulmányaik során felhasználhatják. 
Azonban mások számára is okulásnak szántuk e vallomást: szülők, minde-
nekelőtt apák kezébe kívánjuk átadni; őszintén figyelmükbe ajánljuk a 
megnyilatkozást, akik — ennyi biztatás hatására — egyéb bajaik és elfoglalt-
ságaik mellett, szemernyivel kevésbé fontosnak vélt dolgaikat háttérbe szo-
rítva hátha elolvassák, olyan állapotba jutva ezzel, amelyben ha kérdeznék 
őket, valószínűleg arról beszélnének, hogy (valamiképpen) megértették a 
művet. A kérdés megválaszolásával viszont rádöbbennének arra, hogy tu-
lajdonképpen semmit (vagy nagyon keveset) értettek bel őle; sőt! megváltoz-
tatták — feladták! — igen célszerű, elvek és beosztások által irányított, szigorú 
életmenetüket, és átadták magukat a kispolgári élvhajhászásnak: eredmény-
telenül olvastak el valamit. Az ekkor fellép ő  bűntudat hatására (pajzánul, 
kacérkodva a nemes elszántsággal, amiképpen fogadalmakat szoktak tenni) 
megígérik magukban, hogy többé nem vétkeznek önnön létük ellen, létfor-
májuk feladásával; sőt! azt köszönik az olvasmánynak (és elkezdenek komo-
lyan hinni is ebben), hogy okítóan megvilágosította őket létformájuk helyes-
ségéről (a megismerés metafizikai mélységei nem foglalkoztatván őket, nem 
térnek ki e létforma helyességének — szerintünk — agnosztikus voltára), 
ugyanis ezen — egyedül helyes — létforma összeférhetetlen az id őrablással és 
-pocsékolással, és elvet mindent, ami nem hasznosságával és szükségességé-
vel, hanem élvezhet őségével: tehát feleslegességével hódítja meg alanyát. — 

Abbéli elhatározásunkban, hogy élményünket megosszuk, más dolgok 
is megerősítenek bennünket: egyre inkább mélyül bennünk egy sejtés, 
mígnem vesszük abátorságot, és kimondjuk azt, ami id őközben óhatatlanul 
felismeréssé vált bennünk: ismerjük — ismertük — a „levél" „feladóját" és 
„címzettj ét". Ezt arra igyekszünk felhasználni, hogy a páratlan tudományos 
értékű  dokumentum előzményeit másokkal is ismertté tegyük, és azt magát 
széljegyzeteljük. Talán így sokan átérzik majd annak foszlányait, ami minket 
magával ragadott e vallomás olvasása közben, s ha mi magunk nem is, valaki 
esetleg számottev ően újat tud majd általa mondani. Hiszen célunk voltakép-
pen ez: hasznosan pihenni — kikapcsolódás közben is hasznos, tanulságos 
dolgokkal foglalkozni. 

(...messziről egy közös múlt sejlik fel előttünk. Múltupk részét képezik 
ezek az emberek, kiknek keze nyoma most feltárul elénk Emlékezünk Ismét 
látjuk a két gyereket magunk el őtt Ismerősnek tetszetjük a kézírást... Felidéz-
zük- azokat az időket, amikor még közöttünk jártak ők — s akkor még mi is 
közöttük jártunk; egy-egy távoli mosoly száll felénk... Igen, valahová önma-
gunkba csak a szépség tér vissza; oda, ahonnan rég elrohant, egyedül ő ... 
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Erősek vagyunk Elhessegetjük magunk el ől a valaha voltat, és vissza-
jutunk a mába. Nem fogunk tudattalanunk archetípusai,nak engedelmes-
kedni: az elveink, az életcéljaink és a szükségszer űségekném engedik. És mi 
sem... 

...és azt, hogy otthon érezzük magunkat a „levél" „szerepl őinek" múlt-
jában, most arra használjuk fel, hogy elmondjuk róluk azt a közös tudattar-
talmat — előtudást —, amit szükségesnek feltételezünk a levél megértéséhez. 
Mindenesetre: maradnak titkaink. Úgy érezzük: ezzel tartozunk. — Talán 
nekik...) 

A gyerekek — mert hiszen alig tizenhét éves gyerekekr ől van szó — 
egymásba szerettek Egy nagyon érzékeny és labilis lelkület ű, egocentrikus, 
családjával szemben zsarnokként viselked ő  fiú, és egy gátlásos, mindenkivel 
szemben tartózkodó, árva lány. (Máig sem értjük, hogy a fiút övez ő  mítoszo-
kon túl mi ragadta meg bel őle a lányt; hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy 
a hasonló érdeklődési kör egyáltalán nem j elent tartós kapcsolatot ellentétes 
jellemű  emberek között, és (valahonnan) azt feltételezzük, hogy egy boldog, 
hosszan tartó szerelemhez els ősorban hasonló jellemeknek kell találkozni- 
uk) 

A fiú egy éjszakán írta ezt a megnyilatkozást, abbéli fájdalmában, hogy 
a lány, akit szeret, „nem viszonozza érzéseit kell őképpen" (ne feledjük, az 
ilyen „nárcisszuszoknak", mint e fiú, olyan „királyn ői maniére-okkal" ren-
delkező  élettárs szükségeltetik, aki szinte állandóan körülötte forog, és 
minden kívánságát teljesíti; — állítólag a fiú tudatában volt jellembeli nega-
tívumának, és a lány hatására ezt levetkezni igyekezett, amit viszont a lány 
nem eléggé határozottnak ítélt). Kínjának okát a más felekezethez tartozásra 
aggatta, és a tudattalan feszültségét, a „nem eléggé viszonzott" szerelem 
archetípusát ebben a műben vezette le: 

DAS EWIGWEIBLICHE 

Csak földi példakép 
minden mulandó; 
itt lesz a csonka ép 
s megbámulandó; 
mit nincs szó mondani, 
itt fényt sugároz; 
az Örök Asszonyi 
emel magához. 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

Ó, titokzatos, szenteket formáló éjszaka! álmokat láttatsz velem, míg kárhozatba 
taszíttatunk általad. Emlékeztetsz egy éjszakára: egy esküvésre a megrabolt éj alatt, 
a gyertyák égetésére (nyolc volt bel őlük a földön), Sz űz Máriára... ott állt a kedves, 
talpig fehérben; a távolból a De Profundist hallatta a sors — otthon emberek 
imádkoztak érted, s te nem engedted síket magadhoz; fetrengtem volna a kín gyönyö-
rétől, és szenvedtem volna, ha lett volna miért... igy hát csak ültem, kezemben az 
áldozat vérével, már-már eltelve vele — s benne téged láttalak, ki akkor még honn 
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voltál, s boldog-e, azt hiszed? emlékezvén-e egy régi nyugalomra, egy rég szertefosz-
lott álomra, ami akkor úgy hívatott: Élet... azóta az újbor leheletét érzem minden 
mozdulatodban, nehéznek, kísért őnek. 

Ó, te éj! megigéz nagyságod, s a kedves távolléte; feltárul el őttem az Úr temploma, 
egy álom csupán, hogy a menny vár... Szent Péter bárkája úszik az arénában, 
felszedvén körös-körül a gyermekeket, hogy üdvözüljenek... de már el is t űnt, csak 
a fordított kereszt maradt utána, és mit feleljek, ha megkérdezed t őlem, quo vadis, 
Domine? Az erd őbe-é, vagy a hazámba, újból kitagadjanak... látom Gudrunt 
fellépni a máglyára, három hollót látok hazarepülni, és töredeznek Walhalla oszlopai. 
Látom Lajos királyt — a dankbares Volk nem emelhette őt közénk... mert a mi 
alkonyunkat játssza a bayreuthi komédiás... 

Ó, csendes éj, szentséges éj! milyen valál, amikor egy fürtös hajú gyermeket rejtettél 
elleneid elől? őszinte-é, rejtő, sudár — akár a nyárfák? Ráborultál-e az asszonyra, 
elfedted-e szemérmét? Mert félt ő, míg élt ő, rettegett nagyságodtól — s úgy váltatott 
meg, csendben, hogy átkot szórt nemzetére a reg. — Ím, láttatnod kell velem a halált, 
a kedvesét. — János! Mit tettél, János! Mihály testvérünk vére az égbe kiált! Gyilkos 
vagy, János, és szentként tisztelnek a hitetlenek is... országot, hatalmat, dics őséget 
teremtettél magadnak — ó, rózsa romlása! Hajnali pipacsok hervadása! Zöld virág, 
búzamez őn... 

Ó, mindennel megtelt éjszaka! magányodba menekülök immár, s az eskü a kedvesnek 
kötelez; boldog csak akkor vagyok, ha láthatlak, s foghatod kezem... játéka vagyok a 
Gondviselésnek, emlékszel Jóbra, Jónásra? mindnyájan ezért élünk, hogy ne vesszen 
miattunk kárba az isteni fáradság... hisz ott voltál a Teremtésben, ott láttál meg — 
mondod , s ki tudja, veled valék-e akkor; hiszem, hogy igen, de akkor Jánosnak 
vesznie kell — és megtagadod-e értem Jánost? míg atyáid lelke lengi be a Tért, és 
átkozza a közös alkotást... 

Ó, te éj! ha megszentelt Isten minden éjszakát, boldogok lesznek-e az apák, ha az örök 
asszonyi leveti hitét, amit csak miattatok visel — de lesz-e ereje elég? Álmodhat-e szúz 
virágokról minden nélkülem virrasztott .éjszakán? Asszony! Ugy im ádd őt, hogy 
boldogságod meg ne bándd... áldozz érte, mert őaz áldozat érted, hogy áldott legyen 
méhed s éjszakád... hogy ne áldoztass fel te is, mint apád... kiomlott véred hirdetné: 
nincs tovább. 

Ó, kegyetlen éj, te magasztos! ott voltál minden vágyamban, és fukaron lested 
minden élvem — lám, ott láttál az örök homokban, láttál guggolva a gödörben, láttál 
kárhozottnak vélten — miért nem szárnyaltál már akkor vélem? láttál a színe el őtt, a 
kapuban állva, búcsút intve éppen, eltelve, b űnbánva, kendővel a kézben; mindig 
bízva, hátha akkor fordult éltem soha fonákjára — lebegtem az égben, mindig téged 
vágyva: lelked közel érzem; mindig téged várva: váltass meg ma értem — egyszer 
úgyis látni fognak az utódok — hát áldjanak bennünket — mert voltam én is árva: 
életemmel eltelt, s szép halálra várva. 

Ó, rejtő  éj: elfordulok a fényt ől, ne világítson át, amíg nélkülöznöm kell téged... itt 
vagy minden árnyban (gyermekeket látok köröttem felbukkani, és ősöket, áldást 
kaphatunk-e tőlük hitemért?), benne az éjszakában, a füleket átjáró mogyoróhéjfo-
gatban; feketék táncában, menekültek kínjában... abban a kenyérben, abban a vérben, 
hitehagyottságban, halkuló imában... Sz űz Máriában, a gyermek anyjában... látlak 
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Mária Annákban, hiszlek minden fogantatásban... Mária születésnapjában, János 
igazságában... az ember romlottságában —kiemelem szívem, s úgy szemléllek: benne 
rejtezel... 

Itt vagyok el őtted, most is, tudod jól; akár a szentek, fehér ruhában, véresen, sárosan, 
tüskékt ől tépetten, sebekt ől sajgón. Ha bízol bennem, felemeled szíved; könyörgök, 
kedves, borulj le az egyetlen nagyság előtt! ...hogy megérthesd: egyedül tiéd itt ez 
arasznyi lét, és bármit teszesz, megváltottad magad az Égnek; értem élj, amíg élek 
néked, s itt vagyok a hegyen (az égtájak fel ől, felosztott, megrabolt földek fölül 
vigasztalón kél a szél), Isten el őtt csakis érted: fogadd be Máriát — értem teszed , s 
akkor látsz embereket, akik gyilkoltak azért, amiért te szeretsz — és elfogadod  a sugárt; 
látsz majd, mert értem vágysz rá, mégis ha fáradt véred legy őz, elviseled-e a Teremt ő  
kudarcát — de mégis; dics ő  ő  minden m űvében... 

...ezért hát megdics őülsz értem, ki örökké várt rád, kire örökké vágysz, ki nélkül 
rémálom az élted, kiért megvált ma az élet, és holtjaink — egy szentcsalád felettünk 

úgy néznek majd rád, kiben célt ért el a Végzet —akard a próbát! , s nem te áldoztad 
fel értünk e szentcsalád örökét, hanem helyére állítád az új törvényt, mit létem szab 
reád — és ha valaha úgy érezted, hogy tartozol e szentcsaládnak — s ha elfogadod, hogy 
ők is akarják boldogságodat, úgy látod magad előtt a jövőben virradó éjszakát, hogy 
megváltottál engem, s t őlünk boldoggá lett a mennyben a család — 

emlékezz egy éjre: megkérdeztem, „... s apád?" s akkor azt felelted: „... igen, boldog, 
hogy lát..." — „...s megáld-e majd?" — „...megáld! megáld... boldog... megáld..." 

Elolvastuk a „szerelmi megnyilatkozást". Van hozzáf űzendőnk. És vállal-
ván azt, amit ígértünk volt, kiegészítjük egy-egy gondolatnyival az elébünk 
tálaltat. 

A cím és a mottó előfutára egy gyerekes és beteges nemzetieskedésnek, 
ami Gudrunnal, a Walhallával és I. Lajos Károly Ágost bajor királlyal tet őzik, 
s az egész művön végigvonul hölderlini éj-himnuszként; a Rainer Maria 
Rilke-i prózarímtechnikát szintén a nemzeti jelleg megnyilvánulásaként 
értelmezzük. 

Igyekszünk megvizsgálni e német motívumokat (erre összpontosítva 
talán közelebb hozzuk magunkhoz a fiú beteg lelkivilágát), melyek talán már 
közvetlenül a (félig) német származásra utalnak— ami viszont nem jutott volt 
kifejezésre egészen ifjúkorig. Ekkor azonban a nemzeti tudat addigi elfojtása 
átcsapott az ellenkez ő  végletbe, és uralkodóvá vált, innen a kitagadott-ha-
zátlan attitűd, ami arra a táj egységre vonatkozik, ahonnan a fiú ősei idej öt-
tek A Nibelung-tetralógia zárójelenete, a Bayreuthra történ ő  utalás Richard 
Wagnert jeleníti meg, a Walhalla kapcsán viszont a fiú arra a bajor királyra 
asszociál, aki az első  német nemzeti emlékhelyet, a Regensburg melletti 
Walhallát építtette ( ő  tizenhárom éves korában járt itt), és akinek a szobrát a 
felirat tanúsága szerint a „hálás nép" emelte. (I. Lajos bajor király őrült volt, 
akárcsak unokája, Ottó, akit viszont harmincéves korától hivatalosan is 
gyámság alá helyeztek. Lajos őrültsége látszólag „csak" a túlzott építkezé-
sekben nyilvánult meg, ami végső  soron egy kissé a nemzet hasznára is vált. 

És itt merül fel bennünk a kérdés: e megnyilatkozás szerz őjének őrültsége 
vajon valaki hasznára válik-e majd? Feltételezésünk ugyanis, hogy — habár 
elbátortalanított bennünket, hogy nem láthattunk be a lelkébe — a fiú, 
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kibontakozni képtelen lévén, természetével és tetteivel többet ártott környe-
zetének, mint amennyire hasznára vált, és így tiszta a lelkiismeretünk, 
amikor tárggyá redukáljuk az életbeni jelenlétét, és vizsgálatunk alá vetjük 
őt, bátorságot véve magunknak, hogy léte, lénye kudarcát a saját, és általunk 
mások javára fordítsuk) 

A rilkei stíluseszközök és tematikák a fiú Rilke-szeretetéhez köt ődnek 
(lehet, hogy az irodalmi értékeken túl a „németnek=idegennek lenni Prágá-
ban" ragadta meg belőle). Ezek: az újbor (S én, mint akit május, mítosz, meg 
tengerár tetéz, lettem újborként illatos, a lelkeddel nehéz.), a Tér (Mondánk haszta-

,lan-é, hogy a meddő  csenden először hajdan a Línoszért jajongni merész zene tört 
át, és csak a rémült Térben, honnan egy már-már isteni ifju örökre kirontott, zendült N 
lengve meg úgy az I.Ir, hogy ez most is igéz, most is vigaszunk, menedékünk —?), a 
gyerekek (Ki mutat gyermeket, úgy, amilyen? ki emeli égre? ki adja kezébe a 
messzeség mércéjét?), a szentek (Szent Sebestyén, Szent Kristóf) és a prózarí-
mek (Rilkénél így: Hullámként folyt át a termeken árja, egymásra lelés és válasz 
utána, találkozás és búcsú is egyben, lángba-vakultan, fénybe-veszetten, s ringató-
dzás volt nyári szelekben, melyek forró n ők szoknyáiban suhognak.). A Rilke-ked-
velés nemzeties voltát mégsem szabad eltúloznunk: normális embereknél is 
találkozunk azzal, hogy valaki ezt vagy azt a költ őt szereti. Mindenesetre 
állítjuk, hogy ilyen embernek csak német származású költ ő  lehetett a ked-
vence. 

A vallomásfolyam másik árja a katolicizmus. Ez is, akárcsak a németség, 
elfojtva élt a fiúban, és csak azután, hogy a lány iránt ki merte nyilvánítani 
érzéseit, kezdte el nyíltan vállalni hitét, melynek rekvizítumai borzasztóan 
halmozottak a műben. A szentek, Szűz Mária és a szentcsalád, Jézus önáldo-
zata, Szent Péter (a fiú tudott egy spanyol templomi éneket Szent Péterr ől, 
az emberek halászáról, másrészt gyermekkorában olvasta a Quo vadis ?-t, és 
nagyon tetszett neki), Jób és Jónás (az „öntudatos" próféták), a halotti zsoltár, 
a Miatyánk utolsó szavai, a Gondviselés, a Teremtés és a Teremt ő  említése 
mind-mind arról tanúskodnak, hogy a fiú szerelmét hitéhez hasonló magas-
ságokba emelte. A patetikus hang, ami mindvégig jellemzi a m űvet, egy 
Isten—fiú—lány-trialógusra, vagy legalábbis -jelenlétre enged következni. 
(Részünkről őszintén csodáljuk, hogy a fiúban a szeretet ilyen mérték űre 
nőtt, amit csak azok után tudunk elfogadni, hogy elolvastuk Theodor Storm-
tól az Immenseet; mellesleg a reinhardi attit űdöt szintúgy csak az őrülteket 
megillető  szánalommal tudjuk megérteni, és — csodáljuk.) A vallásosság 
kapcsán még valamire fel kell hívnunk a figyelmet. A lány szülei református 
vallásúak voltak, és a fiú a kettőjük közti legnagyobb ellentétként ezt fogta 
fel (az erőszakosság—gátlásosság stb. helyett). A két vallás közötti különbség 
szimbóluma itt Szűz Mária, akit a lánynak „be kell fogadnia". A János- és 
Mihály-epizódok Kálvin Jánosra, a kálvinizmusként közismert vallás meg-
alapítójára, és Szervét Mihályra, arra az antitrinitárius nézetekett vallott 
orvosra, teológusra vonatkoznak, akit Kálvin kivégeztetett. A fiú ezzel azt 
fájlalja, hogy — véleménye szerint — ily dicstelen ember alapította meg azt a 
vallást, amit szerelme „követ". — 

Nem tudjuk, hogy evoét vagy szánalmat keltettünk e levéllel; esetleg 
mindkettőt. Közlésével mentesülünk a lelkiismeret-furdalás alól: hogy ma-
gunkba temettük a bennünksarjadtat (ennek jelentését sohasem fogjuk 
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megmagyarázni). Másrészt, immár utoljára, felkínáljuk a levelet, a himnuszt. 
Pályatársaink, ismeretlenjeink és ismer őseink között szeretnénk, ha hasz-
nukra forogna. 

(Mi kudarcot vallottunk vele. Szembenézünk ezzel; mégsem úgy, mint 
tudásunk, tapasztalatunk cs ődjével: sztoikus etikával szemléljük és L. An-
naeus Senecával mondjuk: „Ducunt volentem fata, nolentem trahunt." Nem 
feddünk senkit sem ezért: kudarcunk metafizikai értelemben szükségszer ű  
volt, és nem befolyásolhatja igényszintünket. Sajnáltatni sem fogjuk magun-
kat; vágyunk, hogy kudarcunkból mások okuljanak, a maga módján eléggé 
szánalmas ahhoz, hogy kielégítse hiúságunkat.) 

A fiú és a lány eltávozott tőlünk; - kiszakadt bel őlünk. Nem vagyunk 
már látói annak, mint sáfárkodnak a léttel, egyedüli esélyükkel. S még ha 
továbbra is érdekelnek minket; nem foglalkozunk velük többé. Kivonulá-
sukkal érdektelenné tettek bennünket irántuk. (Nem vágyunk tudni, hogy 
a fiú odaadta-e megnyilatkozását a lánynak; nem vágyunk tudni, hogy mi 
történt velük, továbbra is szeretik-e egymást; nem vágyunk tudni sorsukat.) 
Üzenetüket azoknak szánjuk, akik merítenek - mert meríthetnek - belőle. 
És minthogy célunknak, hogy tudniillik hasznosan pihenjünk, és annak 
tárgyát lehetőségeink szerint megosszuk, úgy érezzük, legjobb tudásunk 
szerint megfeleltünk, visszavonulunk karosszékünkbe, és érzékleteink ka-
tarzisába feledkezünk. 

[- A tékozló fiúval (a második Jóbbal), vak Ösztön, léha Reménység, ködös 
Reménység és Izgágaság, Érzéketlenségünk s önhitt Mámorunk által hajtatva, 
meghozatik az új törvény; „...Új parancsot adok nektek: Szeressétek egy-
mást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról 
tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel 
vagytok egymás iránt." (János 13, 34-35) 

,,...Az idősebbik fiú kint volt a mez őn. Amikor hazatérőben közeledett 
a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának és 
megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, 
hogy egészségben előkerült - felelte. Erre az megharagudott, és nem akart 
bemenni. Ezért az apa kijött, és kérlelte. De ő  szemére vetette apjának: Látod, 
én annyi éve szolgálok neked és egyszer se szegtem meg parancsodat. És 
nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a baráta-
immal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz n őkre 
pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki. Az csitította: Fiam, te mindig itt vagy 
velem, és mindenem a tied. S illett vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd 
halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült." (Lukács 15, 25-32) 

Du muf?t dein leben kndern. - Ez volna hát az új élet nyitánya?) 
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LOVAS ILDIKÓ 

OMNIA MEA MECUM PORTO 

Ekképpen vagyok hát a csigákhoz hasonlatos. Hogy nem házamat hordom 
magammal, de minden velem való történet ízét, illetve szomorúságát, méla 
örömeit, öregasszonyos bölcselkedéseit. Az el őttem álló pohár bor rubinos 
pirosságába is ezért bámulok, s tüzesedik meg szemem a bor színétől s ízétől, 
mely a nyelvem hegyén enyhe fanyarával jóles ő  borzongással tölt el. 

Leírhatom a nevem is, ez nem változtat emlékeim színén-fakóságán, de 
talán hitelesebbé teszi azokat. Gruber Emma vagyok hát, s e kemény hang-
zású, gorombán csendülő  név sok mindent meghatározott életemben, de 
erről később talán, esetleg egy másik alkalommal, amikor nem schlossberg 
fog állni asztalomon múltat idéz ő  rubinjával, hanem valamely szárazabb, s 
főleg fehérbor, mely reálisabb visszaemlékezésekre kényszerít, talán még 
nyomorúságos jelenemr ől is kényszerít szólni. De csitt! Alljon itt és most 
ennyi keserű  jelenemről. Könnyek közt talán, melyeket omló-sárga fény ű  
lámpám diszkréten takar el. 

Mondom, a csigákhoz vagyok hasonlatos, ha kis területet j ártam is be, azért 
hagytam egy fehér, fényl ő  csíkot magam után, talán — mondom — mert akik 
beszélhetnének erről, rég porladnak már, meg aztán nem is sokat érintkeztem 
velük azután, hogy tovább álltam, gondosan raktározva el a történések ízeit De 
kevéssé is lényeges az a bizonyos bennük, rajtuk hagyott fehér csíl , sokkal 
inkább azok az emlékképfoszlányok, melyek felbukkannak öreg lelkem mé-
lyéről, s portól elnehezült írógépemet kopogásra kényszerítik 

Hadd említsem még meg, hogy egy rég letűnt kor nyelvének tanára 
voltam, azért is e cím. Fájdalom számomra, hogy életem legszebb korszaká-
ban egy más világ érkezett el a helyre, ahol egész életem leéltem, egy más 
világ, amely szerint a latin nyelv oktatására nincs szükség, mivel nem min-
denki tanulhatja, s még kevesebben értik meg, arról nem is beszélve, hogy 
még kevesebbekben van meg az akarat a nyelvtanulásra. Nem kívánok 
szólni arról, hogyan éltem ebben a világban. Nyomorogtam, s nem értettem 
máshoz, mint amit több éven át tanultam, s nem mehettem máshová, hisz a 
Vergiliusok földje sem létezett már. A rokon nyelvek országában sem akar-
tam élni, mert a megélhetésnél többet jelentett számomra, hogy egyik kedves 
utcámban megállva a bolyongásaim-bámészkodásaim által felfedezett pon-
ton megláttam a városháza tornyát, pontosan a barátok templomának két 
tornya között. S még ennél is többet jelentett nekem, hogy azon a ponton 
álldogálva kedves embereim jutottak eszembe, ó, nem testemnek kedves 
emberei, hanem — akkor még fiatal — lelkeméi, kik talán megijedtek nevem 
és jellemem keménységétől, de el is fogadták Ezek voltak kevesebben, de... 
nem ilyen poharamban a bor színe. 

Szóljak hát végre emlékeimr ől, melyeket e csöndes téli éj hívott el ő, 
amikor almák is hevernek körülöttem, s meleg gyapjútakaró takarja lábam, 
bizony-bizony, s talán jobban nehezembe esik ez a magány, mint mutatom, 
ezért a pohár bor, ezért a feltoluló emlékekre való hagyatkozás. Régen is 
sétáltam már. Talán ezért szólok most sétákról. 
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Akkor már napok óta nem láttam ki az ablakon. Hogy a jégvirágoktól-e . 

vagy mástól, nem emlékszem mát Az is lehet, hogy olvasmányaim gátoltak 
abban, hogy odaálljak az ablaküveghez, s kikandikáljak a különböz ően indázó 
jégliánok között, s megbámuljam a cinkéket a szomszéd néni udvarában, esetleg 
szóra is bírjam őt ablakom kinyitásával, mert akkoriban így beszélgettünk, ő  a 
macskáit etette az udvarban, én szell őztettem, s közben meséltünk. Lifka Sán-
dornak a lánya volt ő, akkor már elég idős, de számomra nemis ember, hanem 
egy darab szabadkai történelem; annak az embernek a lánya, aki a világon 
elsőként csinált háromdimenziós mozit, s Szabadkán. S én az ő  házukban 
laktam, pontosabban a valamikori házukban. Így történhetett meg, hogy estén-
ként, ha nem csuktam be a spalettákat, az éjszaka árnyai történeteket játszottak 
el a halványzöld falakon. Úgy hittem, Lifka Sándor lelke surran át az árnyak 
között, szétnéz a szobákban, saját szubáiban, majd távozik. Meghatódásom 
ilyenkor oly nagy volt, hogy cigarettára gyújtottam, s közben azon merengtem, 
hogy ezt meg kellene írnom, de akkoriban inkább az élet élése, s egyáltalán az 
élet fellelése foglalkoztatott, mostanra viszont (miután az nem sikerült) csak az 
emlék maradt, mely szomorú dzsinnként bújik el ő  borospoharamból. Elég 
legyen most viszont annyi, hogy akkor már egy hét is eltelt anélkül, hogy 
kinéztem vagy kimentem volna a világba. Hogy a történelmi szomszéd hölgy 
jól van, onnan tudtam, hogy hallottam hangját, amint macskáit (hét volt) feddi, 
amiért azok a szintén ott tanyázó cinkére fenték fogukat és körmüket Igen 
vérszomjas macskák voltak. Mindezt a rosszul záródó, ódon ablak résén át 
hallottam. Nem tudom, mivel foglalatoskodtam azokban a napokban, olvasmá-
nyaim köthettek csak le ennyire, csupán arra emlékszem, hogy egy délután úgy 
éreztem, süt a téli nap, s el kell mennem a Bagolyvárhoz, ahol szintén nem jártam 
már napok óta. 

Így indultam el a tó felé a hóval borított tájban, melyre úgy folyt rá a 
nap vörös fénye, mint ahogyan most visszafolyik poharamba kortyolás után 
a bor, innen talán az egész emlék. Kértem a vasúthoz, melynek sínjei 
messzire futottak, egy más országba, egy más világba, egy más id őbe is tán, 
Ferenc József sírjához. Elméláztam a póznák ágbogaiba fennakadt napko-
rongon, s talán a mostani magamat láttam egy pillanatra, mert megrettenve 
szögeztem szemem előre, a tó irányába, s fejem is megráztam talán, mert 
kibomlott tarkómon a festett kend ő, most is megvan még, szürke alapon 
fehér krikszkrakszok. Tovább mentem, egyedül voltam, és bohóckodtam, 
kacsázó lábnyomaimat figyeltem a hóban, s egy másik kacsára gondoltam, 
amely meghódította a világot. Túlzásaimat fiatal koromnak tudom be ma 
már, de nem akarok változtatni emlékképfoszlányaimon, ó, túlságosan is 
becsülöm őket, általuk vagyok a csigákhoz hasonlatos. Csönd volt körülöt-
tem és a szívemet tép ő  magány, tapsoltam hát egyet, amire az út bal oldalán 
lévő  kopasz fákról rettentő  lustán vagy inkább fázós gémberedettséggel 
rölröppent néhány gerlice, meg egy veréb az út másik oldalán lév ő  ház 
kerítéséről, a Hegedűs József utca 16-os házának kerítéséről egy ronda kis 
veréb. Ámde nem ültek egymás mellé. Tapsoltam még néhányat, mint a 
színházban szokás, mikor már nem tudni, akarjuk-e még egyszer látni a 
föllépőket. Nem éreztem a hideget, de továbbmentem, mert féltem a leomló 
sötéttől, annak kátrányszagától, s még be akartam menni az omladozó várba. 

' A tó vize azonban befagyott, s ez ismét megállított, mert hirtelen úgy 
megóhajtottam a halált, mint már régen, úgy megóhajtottam, mint mostan- 
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ság szinte minden nap, s talán el is szánom magam, hogy a tóra lépjek, ha 
nem fordulok hátra a Női strand bejárata felé, ha nem látom meg, hogy annak 
csatornája egy sasfejben végz ődik, egy ragadozóféle madár fejében, mely-
nek nyitva a csőre, s csőréből egy igen hosszú jégcsap lóg alá. O, hogy ez 
engem mennyire megállított, hogy ez mennyit jelentett nekem akkor! Bele-
borzongtam fölfedezésembe, hogy Istenem, hát ilyen az, amikor a természet 
áldását adja az építészetre, amikor befogadja, szereti, mert játszik vele. A 
természetjátéka volt ez, a természeté, melynek játékából én is lettem, s amely 
magasabb rendű  nálamnál, így hát elindultam a tó fel ől az épület felé. 

Odaérvén elfogott a már jól ismert szorongás, mert féltem belépni az üveg 
nélküli ablakon, hogy az ajtaja hol volt, nemis tudom. Féltem, de beléptem, mert 
vonzott az épület csigalépcs őj e, mely felvezetett a tet őszerkezetig, melynek bámu-
lásába nem tudtam belefáradni. Egy torony bels ő  szerkezete, valamikor 18.: ból. 
Gerendák körben és gerendák merőlegesen és gerendák egymáson. Erősen ka-
paszkodtam a csigalépcső  cikornyás korlátjába, majd kiléptem az emeleti ablakra. 
Lépteket láttam lenn a hóban, már régen elolvadt havakba mélyedt lépteket, s 
másokat hallottam, amiéinket, atavaszi esőben cuppogva Az épületből indultunk 
meg visszafelé, melybe akkor nem mentünkbe, s neked azsebedben egy maréknyi 
napraforgómag lapult. Ha rágcsálni akartam, bele kellett nyúlnom a szűknadrág-
zsebbe (ezért nem a te zsebedbe, hanem neked a zsebembe). Lassan sétáltunk, s 
én sajnáltam, hogy el kell válnunk, amikor még meg sem ismerhettük egymást, de 
hát olyan fiatal voltál, amikor még én sem voltam öreg. Igy lettél lelkem egy kedves 
lakója. A több méterrel arrébb felállított váza színér ől meséltél, melyet körbe is 
jártunk, mielőtt leereszkedtünk volna a vizes májusi padra. A váza kék volt Ez 
jutott eszembe akkor, s nem vettem észre, hogy cigarettám parazsa már a 
kesztyűmet perzseli, — meg is barnult a fekete b őrkesztyű, de azóta sem hordok 
másikat, talán ezzel a kesztyűvel is azt a téli napot őrzöm, mely sétára ösztönzött, 
s amely azt a tavaszi estét juttatta eszembe. Omnia mea mecum porto. Lefelé 
indultam a lépcsőn, s meleg szívvel gondoltam arra a (szintén) kék szín ű  csempe 
kerámiadarabra, melyet az épület első  látogatásakor vittem magammal, most is itt 
van, az ajándékba kapott sárga keramitkocka mellett, melyet macskak őnek neve-
zett ajándékozója 

Megremeg kezemben a pohár bor, nekem most fáj, hogy nem válaszol-
tam a keramitkocka ajándékozój ának, amikor „kedves és okos soraimat" 
várta. Persze nem várta, de nem mondhat ellent, hiszen valahol Dél-Ameri-
kában lelte meg élete nyugalmát, nekem viszont jólesik ez az öregasszonyos 
nosztalgia, megfáradt b őrömön egy könny elmorzsolása. Így van jól. Ha 
emlékeimen nem változtatok, csak az érzéseken, melyek el őjönnek velük. 
Mert mi jelentheti még az életet egy öregasszonynak, aki túl hosszan él? 

De ne borzoljam az emlékek egyenként jelentkez ő  hullámait, ne guban-
coljam össze a szálakat. Lefelé indultam a lépcs őn, s sietősen léptem ki az 
ablakon. Nem volt még sötét, látni lehetett a fölírást az épület falán: „Ma-
gyarország bajnokai..." A fölírást nem mulasztottam el megnézni sohasem. 
Megindultam visszafelé. Elfogadtam, hogy az életet élni kell, tapsoltam a 
gerlicéknek, és figyeltem ahogyan a száraz-szürke fa törzsén él a borostyán, 
haragoszöld színében lélegzett az élet. 

Elfáradtam. Összekeverednek emlékképfoszlányaim, egyetlen vagyona 
életemnek Abbahagyóm hát az írást, bedugaszolom a palackot Talán holnap. 
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JÓDAL KÁLMÁN 

JÉZUS KIRÁLY 

aznap rövid sétát tettünk tamással. valaki utánam kiabált: micsoda n ő, 
milyen jól tartja magát. aznap elmentem tüntetni. tamás végigfeküdt a 
járdán, arccal a hóba. valahogy betuszkoltam a bejáratba, ahol egy ismeret-
len, rémült arc meredt rám. aznap a konyha csak úgy hemzsegett a hangyák 
tól. agyonnyomtam, majd szétkentem őket a padlón. míg forró, vegyszeres 
vizet folyattam a mosogatóban árválkodó tányérokra, a leveg ő  buraként vett 
körül, mint valami színtelen, nyugtató aura. a táskarádió bömbölt, és én 
belemártottam a kezem a zsíros, habzó lébe. a rádió vad, harsogó zenét 
közvetített, majd hirtelen elnémult elment az áram, gondoltam magamban, 
és vizes, rákvörös kézfejemre tévedt a pillantásom. be  kéne kenni valami 
bőrápolóval, gondoltam, és kibámultam a konyhaablakon. kint a mozdulat-
lan légtömegek úgy hatottak, mintha keményre fagytak volna. a folyóban 
tetemek úsztak, és a csupasz, otromba fák avíz fölé hajolva sötét kísértetek-
ként meredeztek jézus király, ismételgettem magamban, jézus király. aznap 
rántottát sütöttem ebédre. aznap elmentem tüntetni. tamás. tamás a fotelban 
ült, szemben a televízióval, és tépkedte a haj szálait, aztán elüvöltötte magát 
húzd le a redőnyt, húzd le a redőnyt, te kurva. tamás, szóltam hozzá, 
bevetted már a tablettáidat, tamás, akarod, hogy betakarjalak, tamás, kérsz 
valamit enni, ugye. tamás tovább csupálta a haját és nem válaszolt. a majd-
nem teljesen üres hűtőszekrénybe révedtem, és azt mondtam magamnak: 
nyugalom, majd azt: jézusom, jézus király. a mennyezet felrepedt fölöttünk, 
és égő  törmelék hullott ránk szorosan összezártam az ajkaimat, és azt 
gondoltam magamban: bomba, majd azt: tamás. én szültelek bocsáss meg 
ezért. 

A látogatók nagy érdeklődéssel tekintették meg a Kosztolányi-műveket 
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HOLTI MÁRIA 

A MODELL 

Vacak irodai fizetésével Margit úgy boldogult, hogy mellékesen modellállást 
vállalt. Egy rajztanár ismerőse ajánlotta be Ajtonyihoz, a fest őhöz. Az óra-
díjban gyorsan megállapodtak, és abban is, hogy az ülésórák lehet őség 
szerint szombat-vasárnap legyenek. Margitnak voltak ugyan elképzelései a 
képekről — volt is otthon a hever ője felett egy szignálatlan erdei tisztása, 
beszüremked ő  napfénnyel, szerényen díszes aranykeretben —, de a festés 
lényegét mégis a mindent belengő  terpentinszaggal azonosította magában. 

Hány éves is maga, lelkem? — kérdezte Margitot a középkorúnak 
látszó, szakálltalan Ajtonyi, amikor felugrott hozzá, egy kockaház második 
emeletére, hogy megbeszéljék az üléseket. 

Nemsokára harminc - mondta zavartan Margit, és félénken körülné-
zett a nem túl nagy szobában. Magában el őre olyan műteremre gondolt, 
melynek a mennyezete nyitható tet őablakok sokasága. Látott egy egyfelvo-
násos darabot, az egész darab egy igazi m űteremben játszódott. Az egymást 
követő  modellekről a darab folyamán sorozatban készültek az aktképek; a 
közönség mindvégig nyugtalanul mozgolódott és a modelleket alakító szí-
nésznők nevén vitatkozott suttogva. Margit nagy legyez őpálmára várt va-
lahol a sarokban, gondozatlan parkettre, szétként festékpacnikra, minden-
felé üres boros és konyakos üvegek légiójára. Csodálkozva tapasztalta, hogy 
ilyesmiről szó sincs; kopáran berendezett polgári lakásban volt, s a szoba 
egyetlen ablaka, ahol Ajtonyi dolgozott, egy ócskavastelepre nézett, mögöt-
te egy kokszgyár kéményei füstölögtek. A f ő  helyet a szobában a fest őáll-
vány foglalta el: vakkeretben kifeszített, csontfehérre alapozott vászon, a 
sarokban egy lemezjátszó, ismétl őre állítva. Ajtonyi követte Margit pillantá-
sát a lemezjátszóig: 

Schumann-dalok. Ismeri maga Schumannt? 
— Még nem hallottam róla — mondta Margit. — Hát akkor idefigyeljen —

Ajtonyi lehalkította lemezjátszót—, ez hogy tetszik magának: Im wunderschö-
nen Monat Mai? — A szemét lehunyta, ahogy énekelt, túlénekelte a lemezt; a 
hangja jobban remegett a kelleténél, aztán hirtelen elhallgatott. — Tudja, a 
feleségem nagyon beteg, már csak altatókon él. Még felébresztem. De mond-
ja csak, maga mindig ilyen keveset beszél? 

Nemis tudom — válaszolta Margit. — Talán mert sokat vagyok egyedül. 
— Na jó — mondta Ajtonyi —, akkor megbeszéltük volna. És ne magányos-

kodjon. Kér egy teát? Nagyon jól el tudom készíteni. 
Ó, máris mennem kell — mentegetődzött Margit. — Majd legközelebb. 

Az első  ülésnél Ajtonyin tisztára mosott, hófehér köpeny volt. A lemez-
játszó szorgalmasan ismételt, Am leuchtenden Sommermorgen, az állványtól 
nem messze egy mályvavirágos fülésfotel. 

Tegye le a kabátját; ugye, magát Margitnak hívják? Ha fázik, akár 
hagyhatja is á kabátot, ebben a szobában nincs f űtés. És legyen szíves, 
telepedjen be abba a fotelbe. Ha akar, fel őlem olvashat is. Újságot, könyvet? 
Szereti a verseket? 
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Ajtonyi dolgozni kezdett. Margit találomra kinyitott egy könyvet, elol-
vasott pár sort, aztán a fest őt bámulta. Felfedezte, hogy Ajtonyinak szürke a 
szeme, hogy a cipőjét jóformán csak a fűzője tartja össze, hogy Ajtonyi haja 
sötétbarna, és hogy ráférne mára borbélyolló. Meglepte, hogy Ajtonyi nem 
is néz rá, ahogy dolgozik. Aztán Margit eszébe jutott, hogy Ajtonyi megszó-
lalásig hasonlít egy régi főnökére, akibe halálosan szerelmes volt, de aki ezt 
soha nem tudta meg. Aztán még sok minden jutott az eszébe, miután 
mindent szemügyre vett, egészen a lefutott szemig a harisnyáján. Sokadj ára 
hallgatta a wunderschön Monat Mait, és már besötétedett, amikor Ajtonyi azt 
mondta, mint aki álmából ébred, hogy aznapra elég lesz. 

Nem inna egy teát? 
Majd legközelebb - mondta Margit. - Már késő  van. 

Ajtonyi a lemezjátszóhoz lépett; a felforrósodott készüléken a t ű  a lemez 
pereme mellé esett Margit megkockáztatott egy pillantást a vászonra. A vász-
non kialakulóban levő  csendélet volt, körtékkel egy tálban. A háttér ugyan-
olyan fakózöld színű  volt, mint a kabátja; a körték alatti abrosz, minta haja színe. 

Az ülések nagyjából egyformán zajlottak. Kinn tél volt, Ajtonyi levágott 
ujjú kesztyűben dolgozott a fűtetlen szobában. Egyszer szokatlanul beszé-
des kedvében munka közben megkérdezte Margitot, hogy magyar-e. 

Tulajdonképpen - mondta Margit. - De miért kérdezi? 
- Mert olyan jól beszél magyarul. Járt már odaát? -Ajtonyi a fejével abba 

az irányba intett,amerre a térkép szerint az országnak lennie kellene. 
Egyszer - válaszolta Margit, és szorosabbra tekerte a gyapjúsálat a 

nyakában. - Rokonoknál. 
- És? - sürgette Ajtonyi. - Milyen volt. 

Hát, milyen is? Tudja, a rádió nem recsegett. Egészen tisztán szólt. 
Felderültek, és Margit azt mondta, hogy meginná azt a bizonyos teát. 

Ajtonyi kiment; Margit felszabadultan nézegetett a szobában, Odaállt az 
ablak elé, szórakozottan nézte a szemerkél ő  hóhullást. Aztán a vászon 
következett. Azonnal magára ismert; akt volt, a szeme a valóságosnál talán 
egy kissé jobban csillogott. És a kontya is nagyobbra sikeredett. Biztosan 
szándékos, gondolta Margit, és amint meghallotta Ajtonyi közelgő  lépteit, 
gyorsan visszahuppant a fotelbe, gondosan eligazította kabátja red őit. 

Már tavaszodott, amikor egy szombaton Margit nem találta otthon 
Ajtonyit a megbeszélt időben. Az ajtó nem volt kulcsra zárva, Margit ottho-
nosan besétált a lakásba, és letelepedett szokott helyére. Az id ő  jóčskán telt, 
amikor nyikorogva kinyílt azaz ajtó, amelyről Margit addig nem tudta, hova 
vezet; amíg ott volt, arrafelé Ajtonyinak soha nem volt dolga. Egy madártej ű  
asszony jelent meg az ajtónyílásban, a vállán frottírköpeny.. - 

- Szóval maga az - mondta az asszony halkan. - Azt üzente, ha késik is, 
csak várja meg. 

- A dolgom felől várhatok - válaszolta Margit. 
Az asszony mintha nem hallotta volna a választ, még halkabban folytatta: 
- Tudja, ennek az embernek mindig kell valaki. Hogy mellette legyen. 

Másképp nem tud dolgozni. 
- Lehet - mondta Margit, s egy keretre feszített üres vásznat nézett. A 

vászon a falnak volt támasztva. 
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SZIVERI JÁNOS 

JÁMBOR KOPONYÁK 
RÉMDRÁMA 13 JELENETBEN (3.) 

TIZENEGYEDIK JELENET — ÖSSZEESKÜVÉS 

Jámbor és Baráthné egy bisztróban ül. Cigarettáznak, beszélgetnek. Feszültség van 
a levegőben. 

BARÁTHNÉ: Én valami rosszat sejtek. És még sohasem csalatkoztam meg 
előérzetemben! 

JÁMBOR: Remélem, hosszú évek után nem azért kerestél föl, hogy el őérze-
tedről mesélj nekem? 

BARÁTHNÉ: Ne örülj el őre, nem miattad jöttem ide. Különben is, ami 
köztünk volt, az már a múlté. A feleséged sokkal régebbi barátn őm, mint 
amióta téged ismerlek. Mondhatnám, fontosabb is nálad!És most őróla van 
szó. Egyébként másfél éve férjnél vagyok már, s a férjem minden tekintetben 
különb nálad. Író, és nem olyan nyámnyila, mint te, aki csak mások cikkeit 
olvasod, mert többre nem vagy. képes. Még mindig újságkivágásokat 
gyűjtesz? 

JÁMBOR: Ez nem tartozik rád! Arról beszélj, amiért lehívattál az irodámból. 
Vagy ha nem akarsz semmit, akkor: volt szerencsém a találkozáshoz... (Fel-
emelkedik az asztaltól.) 

BARÁTHNÉ: (Visszahúzza a székre.) Mindig is féltél szembenézni az igazság-
gal, de most tényleg nem azért jöttem ide, hogy veled veszekedjem. Ahhoz 
éppen elegendő  volt az a hónap, amíg együtt éltünk, s ami alatt teljesen 
kiismerhettelek. Most a feleségedről, a gyerekkori barátnőmről van szó, 
érted? Segítenünk kell rajta! Segítenünk! 

JÁMBOR: Nincsen az rászorulva a te segítségedre. 

BARÁTHNÉ: Ember, hát te tényleg vak vagy? 

JÁMBOR: Ugyan miért lennék az? 

BARÁTHNÉ: Te tényleg nem látod, hogy Édeske mennyire kínlódik? Azt 
sem látod, hogy néha teljesen elkalandozik, mintha máshol lenne? Érdekes 
ember vagy te. Én két év után el őször találkozom vele és rögtöriYátom, hogy 
valami baja van, hogy szenved, te meg két éve élsz vele, s nem tapasztalsz 
semmi rendkívülit... Talán már nem emlékszel arra sem, hogy az akadémiát 
miért kellett otthagynia? 

JÁMBOR: Lehet, hogy a te m űvészszimatod érzékenyebb és azt is megérzi, 
amit egy normális orr nem képes! 

BARÁTHNÉ: Mondd, szereted te azt a nőt? 

JÁMBOR: Szeretem, a magam módján... Ez azonban nem rád tartozik! 
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BARÁTHNÉ. Jó, jó... Igazad van. Ez valóban nem az én dolgom. Ide figyelj! 
Az a nő  olyan magányos, annyira egyedül van és olyan tehetetlen, hogy én 
féltem! Féltem! Féltem, érted? Magad is tudod, milyen labilis. És azt is tudod, 
hogy az egészsége forgott veszélyben annak idején is. Gondoltam, majd a te 
száraz világod helyrehozza, hogy abbahagyja majd a folytonos álmodo-
zást... Ellenkezőleg: éppen melletted kell folyton ábrándoznia, mert egyedül 
van! 

JÁMBOR: Akartam én emberek közé vinni, de nem volt rá kapható! 

BARÁTHNÉ: El tudom képzelni, hova vitted volna... 

JÁMBOR: Azok közé, akikkel én barátkozom. 

BARÁTHNÉ: (Gúnyosan csipkelődik.) Ugyan ne mondd! Barátkozol valakivel? 

JÁMBOR: (Érzi, hogy Baráthnéerősebb nála.) Egy-két munkatársammal tényleg 
összejöttem! 

BARÁTHNÉ: Jól van, hagyjuk ezt. A férjemmel ideszerz ődtünk a színház-
hoz, ezután majd gyakrabban meglátogathatom... Tegnap, amikor nála vol-
tam, szóba hoztam a gyerekeket, de úgy vettem észre, nagyon érzékenyen 
érintette a téma. Csak nincs valami baj? 

JÁMBOR: Tudja fene. Valahogy nem esik teherbe... 

BARÁTHNÉ: ...és kétévi házasság után, kétévi sikertelen kísérlet után még 
nem vizsgáltattátok meg magatokat? Istenem, hát milyen ember vagy te? 

JÁMBOR: Miért én? Miért én? És ő? 

BARÁTHNÉ: De hiszen ő  teljesen a te hatásod alatt van! Te vagy a zsarnoka! 
Kötelességed lenne a gondját viselni... 

JÁMBOR: Az anyja nem törődött vele annyit, mint én. 

BARÁTHÉ: Esetleg a te anyád nem tör ődött veled annyit, mint amennyit 
most magaddal foglalkozol! Nem így akartad mondani véletlenül? 

JÁMBOR: (Ismét indulni akar.) Azt hiszem, mára már eleget humorizáltál a 
számlámra. Dolgozni kell. Megyek. 

BARÁTHÉ: Várj! Van egy javaslatom. Miért nem hívnád meg a barátaidat és 
minket, a férjemet meg engem, magatokhoz, afféle szolid bulira? Mondjuk: 
a hétvégére, vagy inkább péntek estére? Lehetne ez amolyan kezdés... 
Bevezetés a társasági életbe... 

JÁMBOR: Nem tudok neked most mit válaszolni. 

BARÁTHNÉ: Legyen ez meglepetés Édeskének! Biztosan örülni fog, hidd el 
nekem. 

JÁMBOR Nem tudok most hirtelen dönteni... 



BARÁTHNÉ: Soha nem is tudtál. Ez az én javaslatom, gondolgozz el rajta, 
és értesíts, miként döntöttél. A színház telefonszámát tudod? Nem? Na, itt 
van. (Lediktálja neki a számot.) Tíz után minden délelőtt benn vagyok. Üzene-
tet is hagyhatsz... (Jámbor feláll, zavarban van, zsebében turkál.) Hagyd csak, 
menj. Különben sem ittál semmit. Én meg úgyis maradok még. 

TIZENKETTEDIK JELENET — ÚGY LEGYEN! 

Szín: Jámborék nappalija. Az asztalon süteményes tál. Az asztalnál Molnár, Villany-
szerelő  és Jámbor ülnek. A rekamién Edeske és Inci. Valamivel távolabb az asztaltól 
két üres szék. A társaság cseveg. Molnár viszi a szót. 

MOLNÁR: Ha egy Molnár valamit megígér, akkor nincs helye a türelmet-
lenkedésnek, mert a Molnárok állják a szavukat! Hétre ígérkeztünk... (Az 
órájára néz.) ...és íme, hét óra tíz perc sincs még, s mi már az asztalnál ülünk! 
He-he-he... 

JÁMBOR: Szó ami szó, a kolléga pontossága már-már fogalom a vállalatnál! 

VILLANYSZERELŐ: Ez igaz! Ezt már én is hallottam, pedig nemrég óta 
vagyok a... 

MOLNÁR: (Szavába vág.) Hát nem tagadom, ez tényleg így van. Erre büszke 
is vagyok. 

MOLNÁRNÉ: Néha azért lehetnél egy kicsit lazább is... Nem ártanál vele a 
jó hírednek! 

MOLNÁR: Női logika! (Jámbor felé.) Nem így van, kolléga? 

JÁMBOR (Mindkét félnek szeretne behfzelegni.) Hát, mi tagadás, igaza van... 
Csakhogy az sem baj, ha az ember felenged néha a kötődések alól... 

MOLNÁR: (A feleségéhez.) No, ne essünk túlzásokba! A családommal szem-
ben azért nem vagyok én olyan szzigorú. (Molnárné a fejét csóválja.) A minap 
is mondom a fiamnak tízre itthon a helyed!, mire az úrfi éjfél után vágódik 
haza, pedig még csak nem is nagykorú. És? Szóltam valamit? 

MOLNÁRNÉ: Nem szóltál, ez igaz... Csak éppen megvontad tőle az egyhavi 
zsebpénzt! 

(Valamennyien felnevetnek. Édeskének mintha furcsának t űnnének a vendégek. 
Kissé gyanakodva szemléli siket.) 

JÁMBOR: Milyen neveletlen vagyok. Nem is kérdeztem, isznak-e valamit? 
Van egy kis pálinkám meg söröm... vagy esetleg üdít őt? Mit parancsolnak? 

INCI: (Mintha csak erre várt volna.) Én egy pohárka sört kérnék! 

(Molnár megrökönyödve néz Incire, majd a feleségére tekint. Sör-ügyben más nem 
jelentkezik.) 

MOLNÁR: Azt hiszem, akkor én meg pálinkát kérek. Nehogy megszóljanak, 
hogy a hölgyek söröznek, én meg absztinálok! He-he. 

VILLANYSZERELŐ: Ezt helyesen mondtad. Nekem is pálinkát... 
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JÁMBOR És a többiek? (Molnárnéhoz.) Asszonyom? 

MOLNÁRNÉ: (Hevesen szabadkozik.) Nem! Nem! Nem! Nekem valami üdítőt 
adjon, ha lehet... (A férjére mutat.) Elég ha ő  iszik a háznál! 

(Jámbor kimegy, hogy behozza az italokat és a poharakat. Eközben a hölgyek Édeskét 
próbálják szóra bírni.) 

INCI: (Édeskéhez.) Milyen szépen berendezték ezt a kis lakást. Olyan barát-
ságos itt maguknál... 

MOLNÁRNÉ: (Negédesen.) Maga, kedves, nincs munkaviszonyban? 

ÉDESKE: (Megriad.) Kérem?... Áh, nem, nem sikerült még megfelel ő  állást 
találnom. 

INCI: Nem is kell azt elsietne. Ha a férjének jó fizetése van, akkor mi a 
fenének dolgozna? Nincs igazam? 

MOLNÁRNÉ: Persze. Meg aztán úgyis jönnek majd a gyerekek... Én sem 
helyezkedtem el annak idején, pedig kitanultam a fodrászszakmát. Lehetett 
is keresni vele... Mikor férjhez mentem, akkor meg ő  ellenezte. (A férjére 
mutat.) Ha megjövök, akkor várjon otthon az ebéd meg az asszony! — mon-
dogatta. Később pedig... (bólogat) ... később pedig a gyerekek miatt marad-
tam! Most meg hova is mehetnék már. No, de egy szavam sincs. Mindenünk 
megvan... ami csak kell! Egyébként is, egy házasságban az egymás iránti 
szeretet és megbecsülés a legfontosabb. Mondom is a lányomnak: jó férjet 
válassz és nyugodt életed lesz! 

INCI: Ne féltse azt. Ezeknek a mai lányoknak éppen elegend ő  sütnivalójuk 
van! Eldöntik ők azt ügyesen, hogy kihez menjenek férjhez... és f őleg hogy 
mikor! 

MOLNÁR (Közbevág.) Csak nehogy elmenjen az a vonat! 

INCI: Attól maga csak ne féljen! De ne ám! 

MOLNÁR: Nem félek én semmitől. Csupán előre is tudok gondolkozni egy 
kicsit. Nagy hiba, hogy ezt olyan kevesen hajlandók tudomásul venni. 

ÉDESKE: (Jámboran.) Hiszen még olyan fiatal a lánya... 

MOLNÁR: (Fölényeskedve.) Ma igen... és holnap? 

JÁMBOR: (Mindent egyszerre hoz, majdnem kiejti a kezéb ől.) Hopp... hopp... 
hopp! Majdnem sikerült! (Lepakol az asztalra. Tölt. Leül.) Akkor, az egész-
ségünkre! (Isznak, amikor megszólal a csengő.) 

ÉDESKE: ('Türelmetlenül felpattan a helyéről.) Ezek biztosan Katáék! 

JÁMBOR: Maradj csak! Majd én beinvitálom őket. (Kimegy. Valamennyien 
némán és figyelemmel várják az újonnan érkez őket. Édeske láthatóan izgul, kezét 
tördeli. Kisvártatva Jámbor bevezeti a vendégeket, s megtörik a feszültség.) Tessék 
csak beljebb fáradni! Tessék csak... Hadd mutassam be önöket egymásnak: 
Molnár és neje, valamint Fehér és kedves felesége... Ok pedig Faragó Kata, 
az ismert színészn ő  és... 
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BARÁTHNÉ: (Nagyvonalúan átveszi a szót.) Baráthné Faragó Kata, kérem! 
Most már csak így! A férjemet meg hadd mutassam be jómagam, hiszen még 
Édeskének sem volt alkalma személyesen megismerni őt. Baráth Endre 
színműíró! 

BARÁTH: (Kezet csókol Édeskének. Modora er őltetett.) Annyit hallottam már 
magácskáról, hogy ha most be sem mutatnak itt egymásnak, akkor is felis-
mertem volna. 

ÉDESKE: Óh... nagyon megtisztel. (Édeskének szemlátomást jólesik most ez a 
nyüzsgés. Baráthné felé fordul.) Már atól féltem, nem is jöttök el. 

BARÁTH: Hát kérem mire Kata elkészül... Azt kivárni... Ahhoz kérem 
hihetetlen birkatürelem szükségeltetik... Noha jó nagy gyakorlata van az 
öltözködésben... 

MOLNÁR (Rosszmájúan félre, dehogy azért a többiek jól hallják.) Meg a vetkőzésben! 

(Baráth elengedi füle mellett a sértő  megjegyzést. Villanyszerel ő  kissé kellemetlenül 
érzi magát, fölkel és a könyvek között turkál. Jámbor és Molnár. egy — vaIószfn űleg 
még a munkahelyen — elkezdett beszélgetésbe fognak. Egymás után hajtják le a 
pálinkát. Isznak, töltenek. Baráth is csatlakozik hozzájuk. A n ők elkülönülnek, de fél 
szemük a férfiakon van.) 

JÁMBOR: Még mindig nem tudok teljes egészében eligazodni ebben a 
kérdésben... 

MOLNÁR: Ne is gondoljon rá. Higgye el egyszer űen, hogy nekem volt 
igazam. Mondom én magának, ha én lennék a miniszter, másként mennének 
itta dolgok! Először is rendet teremtenék. Aki nem dolgozik, az ne is egyék!, 
ez az én elvem. (Az asszonyok felé.) Ne értsenek félre, a háziasszonyok mun-
káját én tiszteletben tartom. Hiszen a háztartás sem gyerekjáték! Ezt elisme-
rem. (Ismét Jámborhoz:) Azokat a naplopókat szedném én ráncba, akik — mint 
minálunk is — alig várják, hogy beérjenek a vállalatba, hogy végre kipihen-
hessék magukat. Az ilyenekre rá kéne uszítani a rendőrséget... 

JÁMBOR: Talán azért mégsem a rend őrséget... 

MOLNÁR: Nem a fenét... Dehogynem! Pontosan a rend őrséget! Miért fizeti 
azokat is az állam? Nem azért, hogy rendet tartsanak? Nem a rendszert kell 
állandóan szidni minden kis semmiségért. A rendszer az jó! Hanem az a baj, 
hogy mindenki csak lebzsel meg politizál és senki sem dolgozik. A munkát 
azt mindenki másra hagyná... 

JÁMBOR: Eltúlozza egy kicsit a dolgot, nem? 

VILLANYSZERELŐ : (Aki eddig szintén a beszélgetést figyelte.) Nem, nem! Én 
is azon a véleményen vagyok, hogy akik ott fönt ülnek, biztosan nem azért 
kerültek oda, mert nem tudják a dolgukat. Egyébként meg mi szavaztunk 
rájuk... 

JÁMBOR: (( únyosan.) Nagyon is tudtad te akkor, hogy kire szavazol! Ugyan 
már ne beszélj! 
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VILLANYSZERELŐ: Aki dolgozik, az meg is tud élni. Én is csak azt mon-
dom, sok itt a naplopó... és kész! 

BARÁTH: (Higgadtan s némi fölénnyel.) Nagyon hatalomhü gondolkodásmód 
a kettejüké, nem gondolják? 

VILLANYSZERELŐ: Nekem nincs a hatalommal semmi bajom! 

JÁMBOR: (Baráthnak hízeleg.) összetettebb kérdés ez egy kicsit annál, mint 
ahogyan azt te elképzeled, Ákoskám! 

MOLNÁR: (Immár kapatosan felhorkan.) Mit összetettebb, összetettebb... 
Mindenkinek tisztában kell lennie a saját feladataival. Aki fönt van, az lefelé 
néz, aki meg lent van, az fölfelé! Egyszer ű, mint az ágyba szarás! Ő ... ö... 
bocsánat! 

BARÁTH: Nézze kérem, ha csak ilyen könnyen meg lehetne oldani a prob-
lémákat, akkor már réges-rég paradicsomi állapotok uralkodnának a földte-
kén. Nézzék, uraim, ha ilyen egyszer űen elfogadjuk, hogy a hatalom jogosan 
létezik és akik bitorolják, azok már-már Isten kegyelméb ől teszik azt, akkor 
lényegében a szabadságjogaink megnyirbálásához adtunk engedélyt! És ez 
merő  ostobaság... 

JÁMBOR: (Félénken.) Ha megengedné... Lehetne egy ellenvetést? Elképze-
léseim szerint — noha úgy általában osztom az ön véleményét — semmivel 
sem lehet bizonyítani, hogy az emberiség célja a szabadság, az egyenl őség, 
a felvilágosodás vagy a civilizáció lenne... 

BARÁTH: (Meglepi a váratlan támadás.) Hát... Hogy is mondjam... Ezt én nem 
is állítottam, hiszen magam is tudom, hogy példának okáért az egyenl őség 
önmagában természetellenes és szabadságellenes is! Megakadályozza tehet-
ségesebbek kitörését és így tovább. Ugyanakkor pedig itt van megint egy 
ellentmondás: ahhoz, hogy elképzeljünk egy teljesen szabad embert, aki 
nincs alárendelve a szükségszerűség törvényének, egymagában, téren, időn 
és az okoktól való függőségen kívül állónak kell elképzelnünk! 

JÁMBOR: És a hatalom is innen... vagyis ebből következik, hogy egyenlőség 
nem lehetséges! 

BARÁTH: Egyszóval — hogy visszatérjek az el őbbi témához — ki szavatolja 
azt énnekem, hogy pont ezek azok az egyének, akik leginkább rátermettek 
a hatalom igazságos gyakorlására? Bár gyanús az, hogy a hatalmat egyáltalán 
lehet-e igazságosan gyakorolni, sőt egyértelmű, hogy nem lehet. Most nem 
általában a hatalomra, hanem kizárólag a politikai hatalomra gondolok... 

JÁMBOR: Azt senki nem szavatolhatja... Arra nincs megoldás. Az már az 
öntudat kérdése... 

BARÁTH: Ugyan már, kedves barátom. Nem az öntudat kérdése az, hanem 
a demokrácia hiányáé! 

VILLANYSZERELŐ : Ebbe én már nem tudok beleszólni... 
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BARÁTHNÉ: (Félbeszakítja a medd ő  vitát.) Megint a hatalom... meg a politi-
ka... A gazemberek tömege hízeleg a hatalomnak, azt képzeli, hogy a hatal-
maskodóknak természetfölötti erejük van. Amott meg — nézzük csak a 
poltikusokat — legtöbbjük képmutató, ostoba és szórakozott ember! Ugyan 
hagyják már ezeket a dolgokat! 

ÉDESKE: (Menteni akarja a menthet őt. Esetlenül belekezd mondókájába, ami lát-
szólag nem kapcsolódik semmihez.) A szemünkkel mindent láthatunk. Sze-
münkben minden, ami előttünk van, mint valamilyen tükörben, letük-
röződik. Így: emberek, állatok, növények, házak, kertek, mezők, rétek, 
erdők, a Nap, a Hold, a csillagok. Aki messze és tisztán lát, annak éles látása 
van. Aki csak azokat a tárgyakat látja tisztán, melyek a szeméhez igen közel 
vannak, az rövidlátó. Vannak emberek, akik éppen nem látnak semmit: azok 
vakok. A vak nem látja sem a szüleit, sem a jótev őit, sem a neki ártókat, sem 
a virágok pompás színeit, sem a földet, sem az eget. A vak nagyon szeren-
csétlen... 

MOLNÁR: (Fölényeskedve heherészik.) He-he-he... (Az ital hatására letegezi 
jámbort, aki szintén az italnak köszönhette eddigi bátorságát.) Mondd csak, pajtás, 
hová illik itt nálatok füttyenteni? 

JÁMBOR: Azonnal megmutatom! (Kimennek az ajtón. Molnár már jócskán 
imbolyog. Jámbor kis id ő  után visszatér.) 

INCI: (Utálkozva.) Úgy látom, egyesek már jócskán beszívtak... 

MOLNÁRNÉ: (Édeskéhez.) Egyedül ezt viselem el nála nehezen. Ritkán iszik, 
de ha belekóstol, akkor képtelen leállni! Nem tudja, mi az elég. 

(Édeske szendén mosolyog, bántja, hogy a jó elóbb úgy semmibe vették.) 

BARÁTHNÉ: (Szintén Édeskéhez.) Akkora felfordulást csináltunk itt neked, 
hogy egy hét alatt sem leszel képes helyrehozni. Holnap délel őtt eljövök, 
segítek rendet tenni... (Édeske szabadkozni akar.) Ne, ne! Ne is akarj lebeszélni, 
itt leszek és kész! 

ÉDESKE: Nagyon köszönöm... de... de én is elboldogulnék valahogy... 

(Kis id ő  múltán megjelenik Molnár kezében egy bárddal! Röhög, mint a fakutya. 
Édeske felkapja a fejét, megrökönyödik a húsvágó szerszám láttán.) 

MOLNÁR: Hö-hö-hö... Nézzétek, mit találtam... (Feje fölött hadonászik a 
bárddal.) Nézzétek, mit találtam a vécén! 

JÁMBOR: (Elnézést kér ő  tekintettel.) Ez az én kalapácsom... Ezzel vertem a 
szöget a falba... He-he... 

MOLNÁR: (Vérszomjasan csapkod, s közben röhög.) Ha-ha-ha... Bárd a kloze-
ton! Ha-ha... Mondhatom, jó vicc... 

INCI: Vigyázzon már! Mit csinál? Megőrült? 

MOLNÁRNÉ: Imre, ittas vagy! Tedd le azt a bárdot, ne hadonássz! 
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ÉDESKE: (A többiek nagy csodálkozására felugrik a rekamiéra.) Csontot csonttal, 
vassal vasat! (Kiabál.) Felismertelek! Tudom, ki vagy! Tudom! Tudom! Tudom! 
Tudom, minek jöttetek! 

(A jelenet innen átcsap irrealitásba. A színt lilás fény hatja át. Édeske riadtan húzódik 
el a többiektől, akik fel-alá cammognak. A szöveg fokozatosan elveszíti minden 
logikáját és leszűkül puszta rigmusokra, majd a cammogás is vad tánccá alakul.) 

BARÁTH: Homályos lámpa ásít. Meg mindenféle együgy ű  kopogás. Amit 
már hallani sem lehet. A lehelet világít. 

INCI: Szétgurulnak a szemek Ösztönösen vagyunk hitetlenek. Kézhez 
szoktunk, mint az állatok Őszinte üvegketrecek. Gyom. Neon. Étkez ő  fel-
világosultak. Csaknem bátortalanul ebben a fontos összjátékban, csaknem 
egyedül. 

MOLNÁR, MOLNÁRNÉ: Bátortalan léptek, / amit bel őlünk kitéptek. 

VILLANYSZERELŐ : Homályos láp. Kifingott angyalhad. Reped ő  ördögfi-
ókák. Meghasadt költözköd ők. Beöltözött öltöztetők. 

MOLNÁR: (Édeske felé.) Hosszú beszédre készülök, úgy állok móst el ődbe! / 
Szavam hossza végtelen, szólni vagyok hát kénytelen. / Nem leszek én 
önmagam elődje. / Saját mivoltom bánik el énvelem? Úgy legyen, hogy: ne 
legyen! 

VALAMENNYIEN: Úgy legyen, hogy: ne legyen! / Úgy legyen, hogy: ne 
legyen! 

JÁMBOR: (Szintén Édeske felé.) Magad vagy magadnak legádázabb ellenfele. 
/ Benned dúl az igen és az ellen, anyag és szellem! / Árnyékod ragyog és 
árnyékban a ragyogásod. / Ágyékod fele / n ő, fele férfi. 

INCI: Benned dúl az igen és az ellen, / anyag és szellem! / Elöl-hátul dagad a 
mellem! 

VILLANYSZERELŐ : Egyszerre vagyok élet és halál, úr és szolga. / Beterel 
téged is akolba, / kinek az a dolga!  

VALAMENNYIEN: Kinek az a dolga! / Kinek az a dolga! 

BARÁTH: Szokatlan találkozás. Szerény vásárlovaknak születtünk, egymás-
tól függő  függőónok. Uralkodók, kik már önmagunkon sem... A. kezünk, a 
lábunk... 

MOLNÁRNÉ: Amennyiben behúzod a füled, a farkad és ijedten tombolsz 
rejtekedben. Talán majd mások anevemben, és értem meg érted. Érted? Hogy 
tenni ne kelljen, hogy lenni se kelljen. Hulljon a sült galamb, te sült bolond. 
Áldozó és áldozat. 

MOLNÁR: Válaszolni erre én tudok: elfutok és felfutok. / Szorongatnak a 
határok! Amott egy árok, / arra várok! / A saját határaim. Hol a hazám, hol a 
házam? Ablakomhoz megfelelő  alkalmat hoz ablakom. /Alkalomhoz ablakot! 
/ Alkalomhoz ablakot! 

VALAMENNYIEN: Alkatomhož ablakot! 
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JÁMBOR: Az alkalomhoz megfelel ő  ruha kell! (Kitárja a szekrényt. Tarka ruhás 
idegenek bújnak eIő, arcuk krétafehér. Csatlakoznak az orgiává fajuló őrülethez.) És 
az alkalom szüli a tolvajt is! Tehát az alkalom: n ő! És növekszik, növekszik... 

VALAMENNYIEN: Úgy legyen, úgy legyen! / Úgy legyen, hogy: ne legyen! 

MOLNÁR, MOLNÁRNÉ: Bátortalan léptek, / amit kitéptek! 

(Valamennyien barbár dallamokat dünnyögnek, cammognak, táncolnak.) 

VALAMENNYIEN: Úgy legyen, úgy legyen! / Kinek az a dolga! / Kinek az a 
dolga! //Úgy legyen, hogy úgy legyen! / Ugy legyen, hogyne legyen! // Kinek 
az a dolga: úgy egyen, / úgy igyon, hogy húgy legyen! // Úgy legyen, hogy 
húgy legyen! /Úgy legyen, hogy: ne legyen! 

MOLNÁR: (Kiemelkedik a többiek közül. Magasba emeli a bárdot.) Csontot csont-
tal, / vassal vasat: /a-ko-po-nyád... (Síri csönd. Mindenki megdermed.) 

ÉDESKE: (Felsikolt.) Ne-e-e-e! 

TIZENHARMADIK JELENET — KOPONYÁMON KI KOPOG? 

Másnap délelőtt a nappaliban. Megmaradt az előző  esti felfordulás. Édeske felkupo-
rodott egy székre. Haja csapzott, a ruha rendetlenül lóg rajta. Szeme karikás. Leli 
róla a téboly. Tekintete az asztalon heverőbárdra mered. Valamit mormol. Mormogása 
kezdetben érthetetlen, majd kivehet ővé válik a szöveg. Jámbor fürdőköpenyben van, 
a rekamién helyezte magát ül őhelyzetben kényelembe. Hatalmas szétterített újságot 
tart a kezében. Nem figyel Édeskére. 

ÉDESKE: villám oson villám oson / a villamoson a villamoson / kulcscsomó 
csörren / vér fröccsen / alacsonyabb nálad / fejjel a vállad / megrövidít persze 
/ majd ez a fejsze 

JÁMBOR: Átvészeltük valahogy a tegnapot is. Ahhoz képest elég elvisel-
hetőek voltak a vendégeink. Pedig attól féltem, majd sokat filozófál ez a 
Molnár... (Vontatottan beszél, mint akit saját szövege sem érdekel túlságosan.) Ez 
még a saját gyerekeit is rend őrséggel figyeltetné. Nem tudom, ha őt követ-
nék a rendőrök, akkor hogy érezné magát. Így is teli van az egész vállalat 
besúgóval. Már fingani se mer az ember odabent, mert rögtön akad, aki 
beköpi: ez meg ez munka közben szarik! Szép kis demokrácia, mondhatom... 

ÉDESKE: (Mormolása hol érthető, hol nem.) villám oson villám oson / a villa-
moson a villamoson / kulcscsomó csörren / vér fröccsen / alacsonyabb nálad 
/ fejjel a vállad / megrövidít persze / majd ez a fejsze 

JÁMBOR: (Felnéz asz újságból, de nem Édeske felé tekint, hanem a mappáit keresi 
a szemével.) Az új cikkeket is be kellene már ragasztanom... Ezt a Baráthot 
biztosan érdekelnék a dolgaim. Félig-meddig mintha már én is író lennék... 
Igaz, én csak gyűjtöm a cikkeket, de egyszer majd nagyon hálás lesz érte az 
utókor. (Belebújik az újságba.) Jó fej ez a Baráth, nemis gondoltam volna, hogy 
ilyen jó fej. Azt hiszem, jó lesz beleolvasnom a műveibe... Ha már barátkoz-
nom kell vele... He-he... Úgy illik! (Szünet.) Ez a Molnár, ez nem megy ki a 
fejemből... De hogy azt a vacak bárdot minek kellett ide behoznia? Fejbe is 
baszarinthatta volna valamelyikónket. Kultúrember, aztán meg úgy viselke- 
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dik, mint a disznó! (Lapoz egyet az újságban.) Hétfőn meg majd nem mer a 
szemem elé kerülni szégyenében... Igy van ez... Egyik nap h ős vagy, a másik 
nap meg bebújnál az egérlyukba is, csakhogy szembesülnöd ne kelljen azzal, 
amit elkövettél. Hát igen. (Szünet. Jámbor egy pillanatra belefeledkezik az újság-
olvasásba. Edeske tovább mormol. Jámbor, miután elolvasott egy cikket, ismét szóno-
kolni kezd. Most sem néz Édeskére. A színre lebeg ő  járással besétál Jámbor alteregója, 
majd egy szobor merevségével megáll a szoba közepén. Édeskét nézi, aki a bárdot 
magához véve közelít hozzá. A nappali fényár neonszer űvé válik. Jámbor tovább M 
magyaráz.) Orültek háza ez a világ. Azt hiszed valakir ől, végre egy normális 
ember, akivel majd megérted magad, aki nem olyan faszarági, minta többiek 
a vállalatnál... S mit ad isten, kis híján levágja a füledet egy bárddal! Megáll 
az ész! Ez legközelebb ránk gyújtja a házat...Aztán itt van ez a Fehér, a 
villanyszerelő, hogy ez milyen mulya... Sosem gondoltam volna róla. Hál' 
istennek, nem jutott eszébe túl sokat pofázni. Teljesen leégtem volna Bará-
thék előtt. (Szünet.) A feleségére, Incire se lehetett volna több festéket ráken-
ni. Olyan vastagon állt rajta a mázolmány, hogy vigyorgás közben megre-
pedt az arca! No, meg a Molnárné... Az mintha a fején kívül hordaná az eszét, 
egy tarisznyában... Ott meg sehogy sem találja, hiába keresi! He-he-he... 
(Szünetet tart. Lapoz. Egy ideig magában olvas.) No, ezt kivágjuk. Ez jó lesz. 
(Ismét szünet.) Azért, Édesem, ha jól belegondolok, te sem remekeltél tegnap. 
Ugye milyen trükk volt az, hogy hirtelen mindenkit letegeztél? Rájuk för-
medtél: ismerlek benneteket!! 

ÉDESKE: (Motyogva, miközben halad Jámbor alteregója felé.) Behálóztatok... 
Beleszőtetek teljesen ocsmány hálótokba. Ha széttépem is, csak újat szót ők 
Mindig újat... De nem hagyom tovább... Nem és nem és nem! (Egyre ért-
hetőbben beszél.) Mindenkit felismertem... Téged is felismertelek... Te is kö-
zéjük tartozol... Megkülönböztettem a hangodat, mint a harang zúgását a 
tücsök cirpelésétől... Megéreztem a szagodat, mint virágházban a trágyasza-
got... Nyelvemmel érzékeltem ízedet, mint ahogyan a kenyeret, a húst, az 
ecetet, a tejet, a cukrot, a sót érzem a számban... Te is közéjük tartozol... 

JÁMBOR: Jó hecc volt, mondhatom. Jócskán meglepődtek... (Kis szünet.) 
Csak... azt a furcsa... földöntúli kántálást nem értettem... Hogy is adtad el ő? 
(A feleségét próbálja utánozni.) Csontot csonttal, vassal vasat... (Felemeli a fejét. 
Arcán meglepetés, rémület.) 

ÉDESKE: (Fülsértően üvölti.) ...A koponyád kettéhasad! (Hirtelen meglendíti a 
bárdot és lesújt Jámbor alteregójára. Jámbor kiejti az újságot, mindkét kezével a 
fejéhez kap. Arcát elönti a vér, s szótlanul a padlóra zuhan. Edeske tébolyult tekin-
tettel áll, keze a bárddal a leveg őben. Előtte mereven Jámbor alteregója. Baráthné 
alteregója somfordál a színre. Kísértetiesen vihog, majd észrevétlenül elt űnik. Bizo-
nyos ideig néma csönd. Édeske hosszú ideig áll Jámbor alteregójával szemben, 
fejmagasságban tartott bárddala kezében. Jámbor vérbe fagyva hever a padlón. Édeske 
fájdalmas lassúsággal ereszti lefelé a bárdot. A síri csöndben két hosszú csöngetés 
hasít a dobhártyánkba. A színpad elsötétül. Némi várakozás után ismét megszólal a 
kísérteties cseng ő. Vége.) 

UTÓIRAT A munkámban való segítségéért köszönettel tartozom a jó, öreg 
Tolsztoj Leónak. 
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KÉZFOGÁSOK  

NEBOJŠA VASOVI Ć  

KRISTÁLYOK, ÉJSZAKAI LÁTOGATÁS 
(ÁLLAMI KÓRHÁZ, TORONTO) 

A barátomnak, 
Johnak már néhány hete 
akkora hasa van, 
mint egy állapotos 
asszonynak 
a kilencedik hónapban! 
Az orvos azt mondja: 
májcirrózis. 
A hasban felgyülemlett 
a víz, mintha forrás 
táplálná, 
szétáramlik lassan 
a tüdőbe, a vesébe, 
mindenhova. 

Amikor elmentem 
meglátogatni, a felesége, 
Klara (aki egyébként 
meditációt tanít) 
elmesélte nekem, 
hogy a meditatív szeánszokon 
John túl messzire ment, 
és a csillagködből 
kristályokat szippantott magába 
(tömérdek ragyogást), 
amit aztán képtelen volt 
feldolgozni, vagyis 
másokkal megosztani. 

A kristályok most mind 
osztódnak benne, 
és arra kényszerítik, 
hogy folyton magára gondoljon, 
csak önmagának éljen, 
fájdalmában magára maradjon. 
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Szerinte máj cirrózisról 
vagy a has 
víztúltengéséről 
szó sem lehet. 

Megdöbbentett a kristálytörténet, 
de John sorsa ennél 
sokkal megrázóbb. 
Kijöttem a kórházból. 
Az égbolt teleszórva csillagokkal, 
átkozott felsebz ő  kristályokkal, 
melyek a távolból csábítanak, 
máris indulok, hogy szétosszam 

őket köztetek! 

TAO 

Szemerkélt az eső . 
A metró bejáratánál 
ápolókkal találkoztam, 
akik műanyag zsákban 
egy emberi test 
maradványait 
cipelték kifelé, 
valaki öngyilkos lett. 
Arra gondolhatott mindenki, 
hogy azért végzett magával, 
mert esett az es ő . 
Csak én tudtam, 
hogy azért szemerkélt, 
hogy ő  öngyilkos legyen. 
Hiszek a TAO-ban. 
Az összefüggésben, 
amely ősszefűzi azt, 
ami az égból hull, 
azzal, ami a vonat elé zuhan. 
Azért vagyok, 
hogy szeressem a húsvétot, 
hogy a szerelem feltörjön, 
mint egy tojáshéjat 
Sűrű  köd szorult belém, 
mintha angol lennék. 
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Hópehely lettem, amely forró 
kávéscsészébe hull. 
Mint a tulipánok, 
melyeket földrengés ráz, 
mégis tovább nyílnak 

FURCSA EGY EMBER 

Szombat este van. 
Ülök a szobámban, itt, Kanadában, 
és nem tudok betelni azzal, 
hogy milyen szép az egyedüllét. 

A magány mégis várat magára. 
Barátaim hívnak telefonon, 
hogy a televízióban látták: 
harcok dúlnak Romániában! 

Számomra ez semmit nem jelent. 
Azt sem tudom, ki kivel hadakozik 
és miért, de még ha tudnám is, 
nem hiszem, hogy kedvem 
és időm lenne az állásfoglalásra. 

Semmi mást nem akarok, csak 
ülni a szobámban, és nyugodtan 
olvasni a kínai költők antológiáját. 

Ha egy napon kitör a háború 
Kínában, én megint egyedül leszek 
ugyanebben a kanadai szobában. 
Előbb kávét főzök, majd pedig 
előveszem a . . rómáin költők ` 
antológiáját 

Kontra Ferenc fordításai 

Nebojša Vasovié 1953-ban született Kraljevóbarr. jelenleg Kanadában él. Megjelt 
kötetei: Poezija kao izvanumište (1983), Struna/Suton (1984), So liL`no (1986), Brazil (1986). 
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ÖRÖKSÉG  

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

TAMÁSI VIOLA 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  KETTŐS TÁJSZEMLÉLETE 
ÉS MÚLTIDÉZÉSE 

Kosztolányi Dezső  Bácskához, szülőföldj éhez való viszonyányak paradoxo-
sa talán a jelenkorban vált igazán aktuálissá. Bennünk dacol múlt és jelen, 
vonzás és taszítás kettőssége. Ezért szemünk sokszor visszapillant egy szebb, 
értéktelített világba. 

Valami régi, valami „eltűnt időt" keresett Kosztolányi is ezen a tájon, 
amelyet elfelejtett gyermekkorában talált meg. A ludasi puszta, Szabadka, a 
Palicsi-tó emléke ezt a korszakot szimbolizálja verseiben, és egyben nosztal-
gikus hangulatot teremt. Azonban sokszor Ugar-képet tár elénk; szülőföldje 
a mozdulatlan Ugar-légkör megteremtőjeként szerepel verseiben. Érdekes 
megfigyelni a költő  világában fellépő  ellentétet; a valóságos, elrettent ő  
ábrázolásmódot és gazdag képzel őereje, emlékei alkotta képeit. 

Ez a sajátos kosztolányis szülőföldszeretet a ma olvasójának legna-
gyobb élménye. 

Elemzésünk célja a költ ő  kettős táj szemléletének, illetve a szül őföldhöz 
való kapcsolatának vizsgálata. Jellegzetes motívumait versein keresztül mu-
tatjuk be, majd pedig rámutatunk a kett ős szemlélet egységére és jelent ősé-
gére. 

A XX. századi magyar irodalomban kevés az olyan író, költ ő, akinek 
annyira fontossá váltak volna emlékei, aki olyan részletesen felhasználta 
volna egyedi „életanyagát", mint Kosztolányi Dezs ő. Számára az átélt pilla-
natok jelentették az egyetlen ihletforrást, hiszen csupán azokról írhat igazán 
őszintén az ember. A múlt leírása magával vonja a jelent, és olyan kapcsola-
tokat tár fel, amelyek az átélés pillanatában még felfoghatatlanok voltak. Az 
emlékező  másképp tekint egy helyzetre, sokkal mélyebb rétegeket tár fel, és 
ezáltal újra átéli az egyes pillanatokat. Ezt bizonyítja Kosztolányi 1910-ben 
megjelent Bergson filozófiája című  tanulmányában is: „Ami id őnk teremt, újat 
alkot minden pillanatban. Ez azért van, mert minden pillanatunkban benn 
van — tudtunkkal vagy anélkül — egész múltunk, s őt őseink egész múltja. A 
múlt nem halt meg, hanem hat reánk; él testünkben, lelkünkben; egész 
valónk az egész múlt ered ője; minden jelen pillanat magában foglalja az 
egész múltat és valamit ad hozzá..." Kosztolányinak ez a múltfelfogása A 
szegény kisgyermek panaszaiban valósult meg igazán. A gyermekkor tisztasá-
ga, egy vidékies környezetben felnöv ő, koraérett fiú gondolatai tük-
röződnek a műből, amelyben nem a cselekmény, hanem az impresszionista 
jellegű  képek a jelentősek; a színek, a forma, az érzelmek harmóniája ez, 
amely csak emlékezetünkben élhet ilyen lágyan és önzetlenül: 
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Messze-messze 
a piacunkon színes árnyak. 
Vörös napernyők. Lila foltok. 
Kisvárosi arany vasárnap. 

(A szegény kisgyermek panaszai) 

Az impresszionizmus jegyében idézhetnénk bármelyik sorát a vers-
nek... A sok szín közül Kosztolányi kiemeli a vöröset és az aranyt, ami 
melegséget fejez ki, de egyben az elmúlásra és az elkövetkez ő  őszre is utal. 
A „lila foltok" időnként megtörik ezt az összhangot. 

A múlt nemcsak A szegény kisgyermek panaszaiban szerepel — majdnem 
mindegyik versében találunk olyan részeket, amelyek Szabadkához 
kötődnek. Szabadka a költő  gyermekkorának színhelye, habár nem mond-
ható, hogy e két dolog mindig együtt jelenik meg nála. 

A századelő  Szabadkája gazdaságát illetően az akkori Magyarország 
„legpolgáribb" része volt. A mez őváros úgy élt a köztudatban, minta bor és 
a búza termő  vidéke. Az ország legvegyesebb települése volt ez, számtalan 
nemzet élt itt együtt. Mégis művészietlen, sivár volta és mozdulatlan, „splee-
nes" légköre miatt rengeteg öngyilkosság történt ezen a vidéken. A hagyo-
mánytalanságot, unalmat, a város elmaradott álvallásosságát nehezen visel-
te el egy feltörekv ő, Kosztolányihoz hasonló lélek. Éppen ezért próbálta meg 
leírni a valóságot, elvetni a köztudatban él ő  bácskai képet. Nem is a „tájat" 
bírálta, hanem az álló, tespedt légkört, amely itt uralkodott. Err ől így ír az 
Élet című  folyóirat 1910. szeptember 18-án kelt számában: „Hervadóban a 
bácskai pipacs. Valaha ezt a mezei virágot illesztették budapesti írók a 
bácskai címerbe. A vidám és egyszerű  pipacsot, amely egy mezei idillre, egy 
duhaj kurjantásra vagy az iszákos ember vörös orrára emlékeztet Most 
azonban, hogy itt vagyok Bácska fővárosában, a bor és a kedély fészkében, 
csak szomorúságot és kedélytelenséget érzek, és szeretném megírni az ellen-
kezőjét mindannak, amit eddig tereferéltek a hetedhét országra szóló mu-
zsikáról és a bácskai boldogságról. Ebben a nyárrá forrott őszben hétszere-
sen szomorú minden. A piactéren egy balkáni ember sárga és édes varázsitalt 
mér a lerongyolt népségnek. Minő  leverő  ez a rác pompa. Ezerszínű  ruhában 
páváskodnak az aszfalton a bunyevác lányok, görnyedve a selyem, a bár-
sony, a színes pántlikák súlya alatt, minta felpántlikázott áldozati állatok, és 
gyönyörködnek a napban, az életben és magukban... Estefelé pedig egy-
szerre elszürkül ez a cifra város. A városháza tornya részegen ferdül az égbe. 
Jajveszékelő  lamentációk zokognak végig az elpihent házakon. Valahol szü-
retre döngetik a dongákat. Csak egy elhagyott szláv puszta lehet ilyen 
elhagyott. A csend, a szürkeség, az álom takarja el. Az alföldi por... Az 
éjszakában piroslanak a kocsmaablakok, röhögnek a malacbandák, és ré-
szeggé gárgyult trombiták horkolnak, de azért — ki ne érezné? — mindez nem 
vígság, hanem valami nekikeseredett, dekadensen ideges rezgése a mester-
ségesen fűtött agyaknak és szíveknek. A bacilus működik. Ha pedig jobban 
kinyitjátok a szemeteket, és a gyógyszertárak receptjeibe is belepillanttok, 
megtudhatjátok, hogy itt utálatos, modern nyavalyák pusztítanak. Ez a 
város beteg és szomorú." 
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Kosztolányi tájszemlélete nem ilyen egyszerű  és egyoldalú. Ha a hazai  
táj gyermekkorát idézi a költő, egyfajta furcsa nosztalgiával ír az itteni  

jelenségekről. Tehát a múlt nem puszta tényként jelenik meg m űveiben,  
hanem párosul a pillanatnyi érzéssel.  

Bergson is ezt a jelenséget tárja elénkAz emlékezés a m űvészi alkotásban című  
tanulmányában, mert ilyen értelemben nemcsak pusztán az emlékek azok,  
amelyeket a költő  elénk tár: „Valami egészen új — objektíve — nincs az emlékezés  
adta (újra intuált) képben, hanem átformált régi kép az, a »déjá vu < jellegével.  

Ami egészen új van benne, az az érzelem, ami az emlékezés aktusával együtt já.  

s amely érzelmet az emlékezés adta képpel együtt, egyszerre intuálok Ez az  

érzelem kompakt egészet alkot az emlékezés adta képpel: egyetlen lelkiállapo-
tot... Adva van tehát egy tartalmilag régi elem; amúlt intuícióinak emléke, s egy  

új: a jelenemnek érzelme: s e két elem egyetlen organizmussá n ő." Kosztolányi-
nál is végigvezethető  e párhuzam; talán ezért ír hol emelkedett hangnemben,  

hol csalódottan, semmitmondóan.  
Eddigi tapasztalata, életanyaga legtöbbször idealizálódik benne, ami a  

környékhez fűződő  érzelmi kötődés következménye. Az ilyen jelleg ű , 

kettősség, a múlt iránti nosztalgia adja meg Kosztolányi egyéniségét. Szerin-
te az ember csak abban a korban lát igazán tisztán és őszintén. A gyermek a  
dolgokat saját valóságában érzékeli, nem veszi észre a köztük lévő  kapcso-
latot. Felnőttkorban az ember bármire történ ő  rálátását befolyásolja az eddi-
gi tapasztalat, ami által olyan érzelmeket, gondolatokat is megérthet, ame-
lyeket soha nem élt át. Erről ír Az üzlet pszichológiája című  cikkében, amely az  
Elet 1909. augusztus 1-jei számában jelent meg: „Meglátogattam a szül őhá-
zamat, ahol nyolc évig éltem egyfolytában. S amint néztem a régi háztet őt,  
a sárga téglás udvart, a pincegádort, melynek hajlata egykor az Ararát  

bércének tetszett, egészen visszaszálltam a gyermekkor távolságába. Bele-
erőszakoltam magamat, s újra visszatértek azok az érzelmek, melyek egy  
évtized előtt dobogtatták a szívem. S mennyi kincset találtam benne! Mennyi  

szikrázó s kápráztató érzelmet. Nincs azaz Ephraim Mikhael, Henri Régnier,  

Jean-Arthur Rimbaud, ki különb érzelemárnyalatokat tud produkálni. Hogy  

fogtam. fel akkor a napkeltét, az esthajnalt. Milyen egyszer űen, milyen  
kifejezhetetlenül." Ha felidézzük verseit, megfigyelhetjük bennük is á múlt  

vonásait, de egyben a pillanatnyi hangulatot kiváltó érzelem sajátos „hang-
nemét", amely sokszor ugyanarra a dologra vonatkoztatva eltér ő  is lehet:  

Most ~a.pal%csi ~ó úgy fén.~liic, mint áz ólom, : Y  

és a  beléndeken s a  vđd' f đrkasbogyókori`  
alsTik a'féri.y.':  

Ah, jól Siess . Szíved ` 	~ys er x t 	šal adj  
ha hosszan bolygasž á cii llbetüs Sxafiadkán  
s nem értenek.  

(Csárh Gézának)  

A versben a Palicsi-tó ólmosságára, torz fényére utal a költ ő; úgy festi  
le, mint egy elhagyatottságában félig kiszáradt mocsártengert. Elégikus  
hangulatot kelt benne a látvány. A körülötte lév ő  pusztaságot még nehezeb- 
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ben viseli el. A szíve mindannyiszor megszakad, ha erre jár. Az alföldi 
lustaságban nem lát mást teremni, mint vad bozótot, amely tétlenségében 
még nem tudott kivirágozni... Míg máskor a táj szépségére utal: 

Kis iskolánk, amelybe a harang 
oly édesen beszélt, akár a lant 

Lombok, virágok és színes kavics 
a sínek mellett Hullámos Palics. 

Hold, nyári bál, rakéta, kéjes ég 
s a szélbe — karcsú lányok — jegenyék. 

(A bús férfi panaszai) 

Itt is a Palicsi-tóról ír, mégis milyen játékosan, milyen lágyan hangzik ez 
a szintagma: „hullámos Palics". A sorok közt a vágyódó attitűd érződik, 
Kosztolányi vágyódása a múlt és a gyerekkor iránt. A nosztalgia színessé, 
értéktelítetté teszi a hétköznapi jelenségeket. A lombok, virágok és a színes 
kavics motívuma azt sugallja, hogy a költő  szemében szépnek tűnt e táj 
egyszerűsége. De nemcsak szépnek találta, hanem szerette is. A hold, a nyári 
bál, a rakéta máshol is megtalálható; mégis ezt a holdat pillantotta meg 
először, ezek a nyári bálak idéződtek fel emlékezetében, a kéjes ég is így él 
gondolataiban. Kosztolányi nem feledte a bácskai mulatozásokat sem, de ezt 
nem vigadásként értékelte, hanem az állandó nyomorúság és tunyaság 
feletti győzelemnek tartotta: 

Ez a beteg, boros, bús, lomha Bácska. 

Itt félve jár az úri kisgyerek. 
Mérges virágok, nyiszlett emberek. 
Egy távol torony ferde lángolásba. 
Méreggel mart, fehér, virágos orcák. 

(...) 

Most reszketek. Azt mondják, hogy mulatnak. 
Sipít a síp, csörömpöl minden ablak, 
boros az asztal, véresek a kések, 
az ördög is fölpántlikázva lumpol, 
festett leányok lesnek a zsalukból, 
s én meghalok, ha egyszer odanézek 

(A szegény kisgyermek panaszai) 

Emlékeiben Bácska és az itt uralkodó légkör a züllöttség megtestesít ője. 
Itt az emberek is olyanok, minta vidék: betegek, borúsak, búsak és lomhák. 
Lelkük arcukon tükröződik; ezek „méreggel mart, fehér, virágos orcák". 
Maga a pokol, ahol még „az ördög is felpántlikázva lumpol". Egy kívülálló-
nak iszonyú látvány, míg az itt él őnek mulatság a boros asztal, véres kés és 
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a festett leányok harmóniája. A bácskaiak vad mulatozásaik során ezekkel 
az eszközökkel próbálnak mesterséges élményt el őidézni. Ezt a magatartást 
Kosztolányi a táj jelentéktelenségével, eredménytelenségével magyarázza: 

Legelők vannak erre. 
Legelők. 
Ispánházak, kalyibák. 
Pálinkamérés. 
Pajták, istállók. 
És újra legelők. 

Aztán álmos, közönyös emberek. 
Csirkék, tehenek, bivalyok, 
Disznók. 

Csak a fák szépek nappal, 
mik mindenütt szépek. 

A Vidék nappal, éjszaka című  versében milyen közönnyel ír err ől a tájról! 
Szinte felsorolásnak, halmozásnak t űnik az egész. A sivárságot és unalmat 
ismétléssel érzékelteti; itt nincs más, csak legel ők és újra legel ők. És „álmos, 
közönyös emberek"... Csupa olyan motívumokat ragad meg — pl. a fákat, 
amelyek a táj megszokott és általános elemei —, amelyek már toposszá váltak. 

Kosztolányinál a kiábrándultság sokszor szánalomba csap át, ami nem 
a tragikus hangvételben, hanem egyszerű  tényekben, sokatmondó képek-
ben nyilvánul meg. Fáj neki szül ővárosa minden egyes rezzenése vagy 
pillanatnyi aléltsága, ezt fejezi ki A bús férfi pánaszazban is: 

Jaj, barna, csúnya bútorok... 
gipsz-szobrok... sírva bódorog 
itt az a régi gyermek. 

Mi volt valaha tiszta rend, 
énnekem fáj és bárha szent, 
hiszem most őrületnek. 

Szóltok: „Képzeld csak, édesem, 
multkor meggyszósz volt, édesen, 
mint valaha, hat éve." 

Olykor mulatság, Anna-bál, 
a kis tó tündérfényben áll, 
ladik hasítja rengve. 
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Ha látom is, nem látom én, 
odaviszem az átkom én, 
és fáj a zaja-csendje. 

(...) 

A holdat látom égni még, 
s a régi még, a régi még, 
a régi-régi hold még. 

A versből kitűnik, hogy a költő  kívülállóként szemléli a vidékét; ő  már 
nem tud lelkesedni azokért az egyszerű, tradicionális dolgokért, amelyekért 
az itt élő  emberek élnek: „...és bárha szent, / hiszem most őrületnek..." De 
nem tud teljesen elszakadni ettől a tétlen, bús, bácskai világtól — gyermek-
kora ide köti —, ezért múlhatatlanul fáj minden „zaja-csendje" a városnak. 
Ezen a vidéken még alkalom sem adódik arra, hogy valami is történjék. Nincs 
esemény, mert az emberek elvesznek a hétköznapi dolgokban. Kosztolányi 
olykor ironikus hangvétel ű  is: „...múltkor meggyszósz volt, édesen, / mint 
valaha, hat éve." 

Nagy hangsúlyt fektet a tárgyak felnagyítására is. Ilyen helyen csak 
„sírva bódorog" egy érzékeny lelkület ű  gyerek Az úri nép is „ködben jár" 
és „alkalmazkodik a lomhasághoz". Kosztolányi szánalmában el őször ki 
szeretne menteni mindenkit ebb ől a tétlen világból, de végül rájön, hogy 
nincs rá ereje. Ezért nosztalgikusan fejezi be a gondolatot; tudatosul benne 
az a tény, hogy ő  már sohasem lesz olyan, mint hajdanán. Csupán a holdat 
látja égni még, minden más „ide kötődő  fény" kialudt számára. Az ittmara-
dottaknak meg nem marad más hátra, mint hogy nézzék, hogyan vágtat el 
a vonat, „mint messzi sors új és új állomásra". 

Mindezek ellenére Kosztolányi hálát is érez Szabadka iránt, hiszen 
alkotásainak ez az élményréteg a leggazdagabb forrása, amit ki is fejt A bús 
férfi panaszaiban: 

Mert vén Szabadka, áldalak, 
mit hosszú, bús évek alatt 
hittem sorsnak, hazának, 

te álom voltál és regény, 
poros hársfája „A szegény 
kisgyermek panaszá"-nak. 

A Negyven pillanatkép verseiben is nagy hangsúlyt fektet a hazai táj 
leírására. Impresszionista módon csak egy mozzanatot ragad meg; színezé-
sével, részletességével kifejti saját vonzalmát: 

A pitvaron a tengeri 
nevet a nap piros tüzére, 
de sárga aranyát elveri 
a paprikák piros füzére. 

217 



Száll-száll a lelkem kerget őzve 
a mustszagú, világos őszbe, 
mint szélbe zörgő  papiros, 
fölötte a halál és az élet 
a sárga és piros. 

(19. Késő  ősz a ludasi pusztán) 

Mindig fel tudja idézni magában az itt lév ő, mustszagú őszt; a sárga és 
piros színek az élet és halál jelképei. Kosztolányi játékossága is kit űnik, 
gondolatai céltalanul kószálnak a ludasi pusztán. Az egész jelenséget a 
szélben csörgő  papiroshoz hasonlítja, amely majd egyszer földet ér és vég-
legesen elnémul. Ezen a tájon otthon érzi magát. Látásmódja szelídséget, 
közvetlenséget sugall. A költő  feloldódik a pillanatnyi benyomásban, élet és 
halál között lebeg, mint a kisgyerek, akinek még egyik létformához sincs 
köze igazán. Ha sokszor taszította is, elmenekülni nem tudott ett ől a lég-
körtől, a „régi átok" újra és újra visszatér. Kosztolányi bizonyos módon 
vágyik is rá, szüksége van erre a bús, bácskai lomhaságra: 

Mióta vágyakoztam már rátok 
s most végre-végre visszatértem ím. 
Cigányzene, holdfény, bor, régi átok, 
ábrándozó lányok, nyájas családok, 
ti mérgeim. 

(17. Vidék) 

Mikor hiányát érzi a bácskai „életformának", megnyugszik, mert úgy 
gondolja, belülről még semmit sem változott. Fiatalkori világának megtalá-
lása által lehetővé válik az, hogy újra átélje a gyermekkor lázas világát. Ezt 
a jelenséget a költ ő  a méreghez hasonlítja; a hatás csak egy röpke pillanatig 
tart, a többi hosszú perc az ember önmagával, öregedésével és halálával való 
szembesülésének az ideje... Sokszor oltalmat talál ezen a vidéken; szinte 
megtisztul, miután átéli az itteni nyugalmat, a „halk regélést". Kosztolányi 
magatartásának a táplálója ez a légkör, ezért sohasem nehéz újra visszaillesz-
kedni. Csupán egy-két lépésre van szükség, hogy az ember letérjen az 
aszfaltról, a társadalom által kialakított-útról, és sajátos, egyéni világában 
találja magát: 

Egy-két lépés, elfogy az aszfalt 	t } 

és a mező  
terít a földre gazdag aszfalt: 

Itt csönd van. E diófa bólvng 
s halkan regél 
az avar és a sárguló lomb. 

(Séta a városon kívül, vidéken) 

Egyes verseiben hangsúlyozza, hogy a spleenes, eseménytelen vidéken 
minden más, és minden jelentéktelenebb. Kosztolányi nosztalgiája azonban 
felébreszti az itteni színek, hangok iránti vonzódását: 
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Eszembe jut, hogy ültem néha éjjel 
virrasztva álmosan az őszi széllel. 
Eszembe jut a bor, a málna íze, 
a hosszú-hosszú téli esték, 
a hó fehérje, cseresznye pirossa... 

(A bús férfi panaszai) 

Mindezek a jelenségek magukban hordozzák a bácskai világ egy-egy 
töredékét minden szépségével és fáj dalmával együtt, amit igazán csak az tud 
megérteni, aki ezen a tájon született. Kosztolányinál számos ilyen jelenség 
motívumként szerepel. A hold, a holdfény, a csillag leírása a csillagvilág-mo-
tívummal kapcsolatos. Szauder József szerint „a távolba t űnt gyermekkort 
és ifjúságot" jelképezik, azt a világot, amelyt ől az ember élete folyamán csak 
távolodhat. Az égbolt nemegyszer a vidéki élet utolsó menedékét jelképezi. 
Sokszor a tóval hozza kapcsolatba, mert a tó — mint földi jelenség — a 
valóságot, az ég pedig az álomvilágot képviseli. A gyermek szemében egy e 
két dolog: 

A tó, a tó! az eleven poézis, 
fölötte az ég — s összefoly a két víz — 
egymásbaolvad — tág gyerekszemekkel 
föl-fölmeredve nézem néma reggel. 

(A szegény kisgyermek panaszai) 

A fa motívuma is sokszor vidéki vonatkozású, a hársfa és a jegenye 
szülőföldjére emlékeztetik: „Jaj, az enyém volt-e a régi hársfa, / amelyre a 
vidéki aláfolyt..." (Mint) A fa Kosztolányinál a két világ, a valóság és az álom 
közti kapcsolatot szimbolizálja, amelyek az „egekbe lustán nyújtózkodnak 
át". Az erdő  végtelen fasora a halhatatlanság jelképe. A fák magányosságot 
sugallnak, sokszor az író érzelemvilágában is ez uralkodott. 

A szülőföldj ével kapcsolatos motívumai közé tartozik a bor is. Számos 
versében hivatkozik az itthoni ízekre, míg máskor az itteni emberek egyedüli 
vigadásának tekinti a borral teli mámoros éjjeleket. 

Több versében előfordul az ősz leírása is. A piros és sárga nemcsak 
hangulatfestő  jelzőként szerepel verseiben, hanem az elmúlás, a halál meg-
testesítője is. Az őszhöz általában a termés képe fűzhető. A tengeri, a paprika, 
a búzatenger, a napraforgó leírása bizonyítják Kosztolányi természethez 
való vonzódását: 

A napraforgó; mint őrült, 
röpül a pusztán egymaga, 
a tébolyító napsugárban 
kibomlik csenevész haja... 

(A szegény kisgyermek panaszai) 

A puszta, a legelő, a mező  említése a táj egyhangúságára, mozdulatlan 
légkörére utal. Egyik versében „a vulkanikus, szörny ű  róná"-hoz hasonlítja 
a költő. A vadvirágos táj, a pipacs, a kék mezei világ leírása hangulatfest ő  
elem alkotásaiban. Ezt a tájat még a bogáncs, vad farkasbogyó és a beléndek 
uralja. Ezt a kies világot így ragadja meg a költ ő: „...pár sárguló levél-rongy, 
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kúsza bogáncs, /ment és siratta a bús fuvalom." (A vendég) A virág az alföldi 
ember jelképe. A „mérges virág" mint megszemélyesítés bels ő  világukra utal. 
A „méreggel mart fehér, virágos orcák" tökéletesen ábrázolják tunyaságukat 
és részegségüket. 

A tárgyak leírásának fontos szerepet tulajdonít Kosztolányi. A gyermek 
számára még elérhetetlennek t űnnek, mert a puszta valóságot tükrözik. Az 
ember csak később jön rá, hogy a tárgyaknak csupán a képzel őerő  és az 
emlékek tudnak lelket adni. Kosztolányinál is már mint emlék fogalmazódik 
meg a tárgyi valóság, és általuk összehasonlítja a múltat és a jelent: 

...Ódon, ónémet, cifra óra... 

Arany cirádás, pici tükrén 
még mosolyog a rég letűnt fény, 
de már nem úgy, mint hajdanán, 

(A szegény kisgyermek panaszai) 

A tárgyak egyre fontosabbá válnak az író számára, átértékel ődik je-
lentőségük. Pilinszky, Mándy, Nemes Nagy Ágnes tárgyi világára asszociál-
hatunk. A fák, a gyümölcs, a vadvirág, a bor, a tárgyak és a többi jellegzetes 
kép alkalmazása Kosztolányi vonzódását fejezi ki irántuk. Ezek a motívu-
mok az itteni légkörrel kapcsolatosak, ezért elmondhatjuk, hogy az író a 
múlt, a gyermekkor világának kérdéseit szóképek, illetve költ ői képek segít-
ségével fejezte ki. 

Végső  soron Kosztolányi nem vetette meg ezt a tájat, habár a tudatában 
volt, hogy ez nem más, mint a „beteg, borús, bús, lomha Bácska", ahol saját 
tétlenségükben vesznek el sokszor az emberek, ahonnan nehéz „kitörni". 
Teljes egészében ő  sem tud elszakadni, mert élete meghatározó részét itt élte 
le — a legfontosabb korszakot, gyermekkorát, amelyet mindig újra próbált 
keresni, ha erre járt... Ez a vidék, ha önmagában tehetetlen is, mindig 
segítségére sietett és ők együttes erővel újra feltárták a gondtalanság titkait. 
Kosztolányi művészete rejlik ebben, s ezért lelke mélyén szerette Szabadkát, 
a Palicsi-tavat, a ludasiTusztát... Itthon különös hangulat kerítette hatalmá-
ba, egyfajta szomorúan édes élethangulat; egyszer ű, jelentéktelen dolgok 
tették ezt, csupán azért, mert itthoniak voltak... Mint amikor a világot látott 
költözőmadár visszatér elhagyatott, rozoga fészkéhez. Nem kíván mást, csak 
újra belekapaszkodni a régibe, megtalálni az elfelejtett álmok utolsó gondo-
latát és lázasan folytatni őket... 

Ugyanúgy folytatni lehetetlen, csupán a nosztalgia elvont világában 
kaphatunk egy torz hasonmást az egészr ől. Ezekben a képekben, furcsa 
illúziókban kielégül a költő  is és bárki más, hiszen a gyermekkori valóság 
érzékelésmódja nem tud elviselni akkora terhet, mint amekkora egy pálya-
útját megjárt, „ őszben lévő" ember terhe. Err ől így vall a költő : „Én változtam 
meg e pár esztend ő  alatt, gyökeresen. Képzeletem belülr ől kifelé fordult, 
észrevettem a valóságot, mely addig nemigen érdekelt. Szegényedés ez vagy 
gazdagodás? Nem tudom. Úgy látszik, ez az élet rendje. Vesztettem valamit 
és kaptam helyette valamit. Semmi esetre sem cserélném el azonban mai 
tudásomat gyermekkori lázaimért. Akkor rajongva bámultam az élettelen 
silányságot, de nem láttam meg a köztük mozgó életet. Így a díszlet egyre 
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halványabb, a színház egyre unalmasabb, a könyv egyre semmitmondóbb, 
de az ami él, az ember, a fűszál, a virág egyre érdekesebb. Fakul a festék, de 
az ég mindig kékebb." (Rónay László: Kosztolányi Dezs ő. 190-191.) 

Az érett Kosztolányi az él ő  valósággal és lélekelemzéssel foglalkozik 
műveiben, és elveti a csúfolt tárgyakhoz való ragaszkodást, a bácskai szoká-
sokat. Mégis oly szépen írA szegény kisgyermek panasza iban ezekről a tárgyak-
ról (az ódon óráról, az üvegharangról, a porcelánról). De nem is a tárgyak 
leírására összpontosít, hanem a hozzájuk f űződő  érzelmekre és az emberek-
re. Az emlékezés életet lehel a tárgykba, és vonzóvá vagy taszítóvá teszi őket 
számunkra. 

Ezek szerint elmondhatjuk, hogy Kosztolányi költ ői magatartásának 
meghatározó elemei nemcsak a sajátos halálképpel való szembesülés, a 
semmi megfogalmazása, illetve a játékország, hanem a múlt felidézése is, 
amely csak szülőföldjéhez köthető . Halála előtt, a jaspersi „határszituáció-
ban" pedig ezt a viszonyt újra boncolgatja, átértékeli. 

Egyszer megfogalmazta ezt Babits Mihálynak írott levelében is: 
„...Heracleitos mondja: az ember sorsa az ember jelleme; de hol van az 

ember sorsa: a múltban! 
Létünk minden gyökérszála oda kapaszkodik, nevelésünk onnan kap-

tuk, első  benyomásainkat onnan szereztük. Nem tudom miért, de én fanati-
kusa lettem az eltűnt időnek. Gondolatok és hangulatok bántanak. Mindég 
arról álmodok, hogy gyerek vagyok s oly érzelmeket érzek ilyenkor, amelye-
ket kifejezni sohase tudok, de mindég vigaszt merítek bel őlük. Félő  tiszte-
lettel meredek mindenre, ami otthonról j ő; ez szent, gondolom magamban, 
hisz a semmiségek, melyek már elmúltak, a múlt igénytelen tárgyai és 
eseményei, alkottak engemet, ők az én isteneim." (1904. november 20.) 

Ezek után joggal mondhatjuk, hogy Kosztolányi kettős tájszemlélete 
nem ütközik ellentmondásba. Két látószögb ől tárja elénk a valóságot. Egy 
furcsa valóságot, amelyet nem az értelem formált, hanem az emlék, az 
érzelem alakított ki. Élményanyagát e környék helyi színeinek segítségével 
fejezte ki. Nincs még egy olyan költő, aki ennyire finoman, közvetlenül írt 
volna azokról a valóságelemekr ől, amelyek gyermekkorát formálták. Még 
ha későbbi, „józan" szemmel nézve kiábrándultságot is okoz számára és 
számunkra az itthoni légkör, néha visszatérni, feltárni a múlt kapuit meg-
tisztulást jelentett Kosztolányi számára. Ezek a kötelékek oldják fel a Kosz-
tolányi-paradoxont. 

A tanulmánypályázat második díjas munkája. (A zs űri az első  díjat nem osztotta 
ki.) A szerző  a szabadkai gimnázium III. osztályos tanulója. 
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CSÁSZÁR ILDIKÓ 

KOSZTOLÁNYI ZSENGÉI • 

Kosztolányi városában élni, nap mint nap sétálni az ő  lábnyomait őrző  
utcákon, látni a századel őt idéző  utcai lámpákat és épületeket, keresni az 
Üllői úti fák sárszegi megfelel őit. Ez a tudat „kötelezi" az embert. Talán arra, 
hogy tollat ragadjon és írjon. Írjon egy határszituációban a szül őföldjéről és 
ennek szellemét megörökítő  művészéről. 

SZÍNES ZSENGÉK ÉS A KOSZTOLÁNYI-TŰZ 

„Ablakomba rózsát rak a reggel." 

Elemzésem alapjául a Kosztolányi Dezs ő  Összes versei című  kiadvány 
szólgált. (A szöveget Réz Pál gondoztta. Szépirodalmi Könyvkiadó, Buda-
pest,1984.) E könyv második kötete tartalmazza a már összegy űjtott zsengék 
sorát, bár Dér Zoltán Szülőföld és költ ője című  kötete (Életjel, 1985) az összes 
verseket még kettővel gyarapítja, melyek keletkezési ideje 1901, tehát joggal 
illik rájuk a „zsenge" megjelölés. 

Az évszámokkal kapcsolatban merülhet fel bennünk a kérdés: vajon 
csoportosíthatók-e ily módon az ifjúkori versek, vagyis bármilyen írói, költ ői 
korszak záró-nyitó határ nélkül? Az összes versek zsengéi és hátrahagyott 
versei az 1890-től 1909-ig terjedő  időszak műveit ölelik fel, ámbár Kosztolá-
nyi első  verseskötete, a Négy fal között már ezekben az években, 1907-ben • 
megjelenik és A szegény kisgyermek panaszai sem sokat várat magára. Emiatt 
némely versre inkább illik a hátrahagyott m ű, mintsem a zsenge megjelölés. 
Másrészt viszont néhány zsengének is nevezhet ő  alkotás megírási ideje 
alapján ebbe a korszakba illik, de szerepel a költ ő  valamelyik kötetében, 
tehát nem része a fent említett csoportosításnak igy van ez a Fecskelány-sze-
relem hevében létrejött versekkel is, például a Boszorkányos este megírásának 
ideje 1908, s csak jóval később, 1912-ben jelenik meg a Mágia című  kötetben. 

Néha két vagy több mű  is született ugyanazon témával. Kosztolányinak 
voltak kedvenc versötletei, így gyakran felhasználta őket; például a magya-
rok eredete és az őshaza kérdése sokat foglalkoztatta. Naplójába 1900. de-
cember 13-án ezt írta: „Azt is forgattam eszemben, hogy tán jó volna egy 
haténekes eposzt írni a régi magyarok ázsiai életér ől. Árpáddal végződnék. 
Az előszó már kész: 

Álmodtam, álmodtam, 
távol Ázsiáról, 
messze Ázsiáról, 
ragyogó napfényben, 
dicsőségben fürdő  
magyarok honáról." 

Az eposzból 1900-1901-ben nyolc verszakos költemény lett, az el őszó-
ból pedig a mű  kerete, majd 1907-ben magyar szonett: 

222 



Álmodtam én is fényes Ázsiáról, 
hol harcra fú a vágtató magyar, 
aranymezőkön jártam messze, távol, 
hol hőssebet piros virág takar." 

A zsengék, az ifjúkorban íródott irodalmi alkotások külön fejezetet 
képeznek minden író életében. Általuk nyerhetünk betekintést az els ő  
szárnypróbálgatásokba, ez vezet el a „forrásokig". E verseken keresztül az 
5-től 24 éves Kosztolányit, a szerelmi t űztől sebzett ajkú, hősi forradalmak 
hevében égő  költőt kellene látnunk. Látni azt, amit ő  látott, érzékelni, érezni 
mindazt a szépet és mélyet és tisztát, melyb ől egy hatalmas vár állt össze; 
amelyet csak nézni tud és tudott az ember, s elalélni benne. A költészetben. 
Figyelni azokat az els ő  lépéseket, melyek Anyika porcelántörékenységű  
mosolyaiból, az igazgató - a matematika-, fizika-, gyorsírástanár - Apuska 
szigorából tev ődött össze és lett naggyá. Homo aestheticusszá. 

Most a kis iskolásfiú képe villan fel. Dide, Didécske, ugye emlékszel? 
1891, öt kemény év van mögötted, szemed átlát a képen. 

Ennyi idő, amikor rímekben tör fel benne a félelem. Dr. Kosztolányi 
Árpád így írja le az esetet: „Egyszer magunk voltunk otthona szobában. Már 
erősen sötétedett, az ablakra er ősen kékes fény borult. Tűzvészt kellett 
játszanunk, s egyszerre torka szakadtából elkezdett kiabálni: Jaj, jaj, t űz van, 
meghalunk, magunk vagyunk, kék az ablakunk! Itt a jövend ő  költő  a sötét-
ben kéklő  ablakban tüzet vélt látnmi, s mindjárt versben mondta el a félelmes 
érzését." (A csönd városa. Forum, Újvidék, 1982. 106-107.) Kosztolányiné a 
vers kiváltó okaként a magánytól való félelmet említi meg: „Már jelképekre 
váltotta az érzéseit. A magányt olyan félelmesnek érezte, mint a t űzvészt, 
amelyben minden elpusztul, és anyja kék szeme helyett az ablaküvegen 
keresztül csak a téli alkony kéksége világított ijedelmesen." (20.) 

Bori Imre egy igen eredeti megállapítást tesz a verssel kapcsolatban: 
„Ígéretes kis vers ez, ígéretesebb, mint a kés őbbi kamaszversei lesznek. 
Mindösszte három sor, de a képzelet tisztán, hibátlanul és merészen vet 
bukfencet. Egészen szabadon asszociál." (Bori Imre: Kosztolányi Dezs ő. 5.) 
Való igaz: ilyen merész és értékes képzettársításról alig-alig tanúskodnak 
későbbi versei. 

Emlékszel, tarka sálvolt a.nyakadban. Ez egykike azon kevés fotóg-
ráfiának,.mely mosollyal az.árcodori, kapott lencsevégre, Mindig js imádtad 
a színeket,, játszottál velük, éltél: és hittél bennük. ©k tudták csak igazán 
derűre fákíšztani, . Farkásszenlet nézel velünk. Az , emberekben, mondd', 
hiszel-e?  

Az.el's& alkottában inegjelOnő  kék sírta zöld'tintával író költő  egész 
munkásságát átszövi. E nemes, merev, méltóságot parané solő, hideg, de 
egyben nagyon előkelő  színhez a költő  számos hasonlatot rendel hozzá. Kék 
az afrikai ég, a tavasz, a halál, az édesanya és a testvér szeme. Err ől ír a Kék 
gyász című  novellájában is 1911-ben: „Kisöcsém alig élt huszonnégy órát. 
Szemei kinyíltak a tavaszra, és meghalt. Szemei is kékek voltak, mint a 
tavasz." Ebben a novellában gyűjtötte össze Kosztolányi a kék hasonlatokat, 
melyek elmaradhatatlan alkotói legtöbb versének. 
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1933/34-ben Naplójában vall a kék szemr ől és általa e szín szeretetér ől: 
„De a legnagyobb csoda az, hogy van kék szem. Az ég egy darabja, mely 
sohase felleges. Fekete téli napokon is kék. Jaj de imádom a tompa (nem éles), 
szelíd, zavaros, kék szemet. Ez a legszebb a világon." (Napló. 67.) 

Gyermekkori ragaszkodása a kék színhez és az ebb ől fakadó élmények 
áttevődtek és beleszűrődtek későbbi költeményeibe is. 

(A ZSENGÉK KÉKJE) 

— és e színhez kapcsolódó képei érdekes folytonosságot mutatnak: 

ÉG (ÉJ) 

„Elfogyni, égni hajt az ősi törvény, 
a láng a kéklő  égben eltűnik," 

(Venus mystica) 
„Szemünk meredt, a múltba réved, 
ragyog a kék-sugáros ég," 

(Tavasz-elő) 
„— A fáknak árnya mély, 
világoskék az éj." 

(Notturno) 

FÜST (HOMÁLY) 

„Fázva a kékülő  homályban," 
(Reggel felé) 

„S egyszerre, mint egy másvilági látvány, 
röppensz be s nyájasan nézel reám, 
a kékderengésű  fülkének árnyán —" 

(Úton) 
„Az ablakot kinyitják s rajt ezüstl ő  
magasba lengő, kék sugáru füst j ő," 

(Délután) 

TŰZ 

„A gyertyalángunk ellohad, 
füstölve pattan rajt a szikra 
s kékes, kialvó lángot ad." 

(Karácsonyi dal) 

PARÁZS 

„A kályha gyomrán kék parázs szunyókál" 
(Egy verses regényb ől) 
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(EGY VERSES REGÉNYBŐL) 

A füst, a kék füst adja meg a kapcsolatot ég és föld között, kohéziót 
teremt. Kosztolányi az égnek különleges jelentést tulajdonít, az égbolt gyer-
mekének tartja magát. Látomásszerű  verseiben (lásd a Hajnali részegség 
költőjét is!) minden cselekedetét az égb ől ellenőrzése alatt hajtja végre, a 
születés, a gyermekkor és a halál is e magasztos fogalomhoz kapcsolódik: 

Szerettelek mindég, fönséges égbolt! 
Bölcsőmben is már gyermeked valék 
s csipkém redőin a szűztiszta kék folt 
azt hirdeté, hogy gazdag lesz a lét. 

Szép vagy, magasztos vagy mindenkoron 
Te född be kék selymeddel a porom." 

(Egy verses regényb ől) 

(STÍLUSJEGYEK A ZSENGÉKBEN) 

A kék szín gyakori alkalmazása impresszionista hatást is mutat. A kéket, 
a kékesszürkét (Kosztolányi jégvirágos ablaka is szürke még), az összefolyó 
pasztellszíneket az impresszionista fest ők (főképp Monet) alkalmazzák szí-
vesen, majd ez megfigyelhet ő  az irodalomban is. 

Kosztolányi zsengéi rengeteg szóképet és szimbólumot tartalmaznak, 
de megtalálhatók közöttük más stílusirányzatok hatása alatt született versek 
is. Egyik impresszionista művének keletkezéséről vall Kosztolányi Naplójá-
nak 1900. október 27-én: „Oly szép, oly fenséges id ő  van. Valóban megbán-
tam, hogy megírtam azt a verset, amely így kezd ődik: 

Híves őszi este 
fázik mindenem, 
temetőben, temetőben, 
ott az én helyem." 

Kosztolányi impresszionista elemei a színek, ízek, hangok, szagok. 
Megfoghatatlan dolgok, fogalmak, mégis hozzánk közel álló, érzékelhet ő  
összetett „egységek". A verseket határozzák meg. Sárgát mond, meleget 
érzünk, fanyar citromot nyelünk, ropogó tüzet látunk, érett gyümölcs illa-
tával telítődünk. Kéket, mérgeskéket mond, végtelenben, az űrben járunk, 
dermesztő  hideg vesz körül bennünket, keserű  falattól szorul össze torkunk, 
levegőt, szárazat nyelünk. Vissza, vissza a t űzbe! A pirosba, sárgába, a 
cukorba, mézbe, az illatozó virágba, a tavaszba, a nyárba. Eltorzulnak az 
alakok, a farmok. Lila, fekete, szürke, sárga, kék cikázik mindenütt, színek, 
melyek sohasem állnak össze egységes egésszé, hogy megfejtsék a versek 
lényegét és felbecsülhetetlen értékét. Szertelen magányba burkolódznak, 
ízekkel, szagokkal, hangokkal övezve várnak. Ragyognak. 

— Mondd, mi volt a legszebb a gyermekkorodban? Színes tintákkal 
játszani? Azt a portrét is zöld színnel szignáltad. Már nem mosolyogtál. 
Szemed tükréből próbálom kiolvasni, vajon akkor mire gondoltál. 
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Kosztolányi ragaszkodik a kékhez, de a többi színnel távolságtartó, 
főképp a pirossal szemben. 

(A ;VÖRÖS SZERELEM" ÉS A KOSZTOLÁNYI-TŰZ) 

E szín három vonatkozásban jelenik meg: 
1. A hősi múltat az 1848/49-es forradalomnak és követ őinek dicséretét 

vörösben láttatja. Kosztolányi Ágoston révén, aki részt vett a szabad-
ságharcban Bem tábornok katonájaként, a 48-as hagyomány élt a családban. 
Különösen az ifjú költőre volt ez nagy hatással, gyermekkori verseinek 
csaknem egyharmada ezt a témát dolgozza fel. A költeményekre jellemz ő  az 
ódai szárnyalás, a fennkölt, ünnepélyes, néha patetikusba hajló hangvétel 
és a magasztos kijelentések alkalmazása. Az embert nagyítja fel, így ilyen 
témájú művei az expresszionizmushoz állnak közel. Némely versében a 
sarjadó költői én is feltűnik. 

A harc piros, mint a vér: 

„csatáról csatára vinném zászlótokat, 
pirosló véremmel védném Hazátokat!" 

(O, búrok, ha én most csak húszéves lennék...) 

Erről a négysoros verséről ír Naplójába 1901. január 11-én: „Beszélgettek 
sok dologról, többek közt a búrokról is. 0, ti lelkem fiai, ti képe szegény 
hazámnak! Győztök ismét, szolgahad rakásra bukik el őttetek, s ti győze-
lemről győzelemre viszitek egyszerű  zászlótokat. A fiatalság istene nem fog 
elhagyni! Végtelen isten! Ne hadd el őket! Ó, ha én most húszéves lennék, 
búrok közé örömest elmennék!" (Kosztolányiné. 66.) 

Íme a költői példák: 

„A rét piros lesz, s újra vérhabos, 

Távolban egy nép harc-mezőre lép, 
halljátok ezt, ti árva magyarok?..." 

(Egy forradalomhírre — 1905) 

A harc piros, minta tűz: 

„ragyogó ruhában volt apraja-nagyja, 
de szivünk nem lángolt, 

mint akkor a szerény, de mégis mosolygó 
Szabadság napjakot" 
(Kapca-ünnep) 

Ezzel a verssel zárja Kosztolányi ifjúkori naplóját, és még két sort 
mellékel hozzá. Mintha ez a mű  korszakhatárt jelentenek életében, 16 éves, 
nagyfiú már: 

„Szakadjon vége naplómnak e fájdalmas akkorddal 
Igazat írtam, ahogy éreztem!!!" 

(Kosztolányimé. 84.) 



2. A szecesszió jegyében íródoítt verseit piros homály fedi. Jellemz ő  
.ájuk a túlfűtött hangulat, A vörös Esztit idéző  feszült erotika árad belőlük 

"Sáppaszt, fulaszt, győtör 
a vérpiros gyönyör, 
a szenvedély." 

(A fekete asszonyhoz) 

"Véres játéka voltál a gonosznak, 
mindig fekete ördögök kínoznak, 
éjfélhadú, éjfélszemű  leányok" 

(Alom a sz őkékről) 

A vörös szerelemről szóló versek elégikus hatásúak, a szenvedést, a bút 
rják le, a halált sugallják 

„Piros fátyollal kösd be a szemem, 
piros bort önts, piros a mámor, 
piros ajkaddal csókolj esztelen., 

Legyen miénk a véres, édes óra, 
izzék a testünk vérvörös ruháktól, 
ma én leszek a bánatok bakója. 

Szálljunk a lángoló, piros ködön, 
ha lábunk a halálba táncol, 
oly őrjítő  lesz a piros öröm." 

(Piros) 

A versek állandó velejárója aMágia-művekből ismert tűz-motívum is. A 
osztolányi-tűz a lány tartozéka, illetve adománya: 

„Tusázni vágyok hosszú kínos éjjel 
az éjszakák kóbor rémivel, 
hogy rám tekintsen egy lány tűzszemével, 
oszlassa búmat, mint a semmit el." 

Vagy a lánytól eró a tűz 

. ;;Kc‘óllj.ái túl»;  
titeleaátes,'xérfOrrahi, 
kac'aj'a a halálba  ftz" 

(A ~ ű  női  

Az ifjú költő  szerelmi tűzre  vágyik: 
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„Ó, Lidiám, rohanj vadul karomba, 
ne hagyj megfagyni ily egykedvüleg, 
szivem, e vészharang, zúg kongva-bongva 
— Tüzet, tüzet!” 

(A fekete asszonyhoz) 

3. Némely versében a Naptól ered ő  tűz is megjelenik: „Icarus a tüzes 
naphoz futott" — hja Kosztolányi légi magasságokra gondolva, majd a földre 
visszatérve: 

„Szomjú a föld, izzó az űr fenn 
és a harangszó lomha, fáradt, 
inogva, lassan, csendben árad, 
a kert meredten ég a tűzben." 

(Dél) 

(A „RILKEI" ŐSZ) 

A képi megközelítés a Juhász Ferenc-i élettisztaság-motívumra asszoci-
ál. Kosztolányi kedves színe a sárga, mára szegény kisgyermek is ezt állítja: 
„Legszebb a sárga." „Sárga, nyugodt ősz, orgona" — hja később, 1933/34-ben 
Naplójába. Azt, hogy az ősz sárga, már zsengéiben is megfogalmazta: 

„Sárga őszi reggel 
álmatag szemekkel 
nézlek tégedet" 

(Sírvirágok) 

A sárga és piros ősz jelen van Kosztolányi köteteiben egész élete során 
is. Az ősz nemcsak a halál, az elmúlás toposza, a költő  más jelentésekkel is 
megtölti. Megszemélyesíti a „rilkei" gyümölcshozót, emberi tulajdonságok-
kal ruházza fel: 

;$ amint egy őszi nap nehéz beteg lett, 
leült a földre dús szőlője mellett," 

(A bölcs halála) 

A sárga szín nemcsak az őszjelzője, gyakran felbukkan a tűz, a láng vagy 
a nap kapcsán, sőt a költő  zöld szemű, sárga hajú lány után áhítozik. 
Kosztolányinak a sárga szín, a melegség, a Nap, a napfény a lételeme. 

(„S AKARSZ, AKARSZ-E JÁTSZANI HALÁLT?") 

A fehér szín is gyakori alkotója verseinek. Két vonatkozásban t űnik fel: 
1. A halállal, a temetővel kapcsolatban már ifjúkori műveinek állandó 

jellemzője: 
„Föléjük pedig szürke ezüstfátyolt von a por, Sárszeg gyilkos pora, mely 

megtizedelte az itteni gyermekeket, s a feln őtteket korai halállal sújtotta." 
(Pacsirta) 
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Kosztolányi Szabadkát a halál városának tartotta. E regény is valós 
tényeket említ, a temetkezési vállalatok népes hadát mutatja be, a f őutcán és 
más kisebb utcákban. Nyomasztó emlékek voltak ezek számára, melyek 
később, pesti tartózkodása és külföldi útjai során vissza-visszatértek. A 
szabadkai séták során sokszor láthatták a városi lakók a virágzó temetkezési 
vállalatok tulajdonosait, akik az üzletekben ücsörögve, olvasva és kötve 
várták az újabb szerencsétlenül járt családok képvisel őit. Kosztolányi a 
nagymértékű  elhalálozás okaként a gyermekhalandóságot, a járványokat és 
az öngyilkosságokat sorolja fel. Rengeteg a sárszegi temetés. 

A fehér temetés sokszor megjelenik m űveiben: 

„És bámulunk könnyezve, lángragyúlva... 
Olyan gyötrelmesédes, oly mesés 
ez a fehér, mosolygó temetés." 

(Fehér temetés) 

Mesés temetés, igen furcsa jelz őket alkalmazt a költő. Mint ahogy a 
gyermeknek minden új dolog élményt jelent, ugyanúgy a 23 éves ifjúnak is, 
jóllehet már túl van minden ilyen jellegű  eseményen. 

Talán az élet értelmén töprengve megnyugszik annak tudatában, hogy 
ami élettel kezdődik, az halállal fog végződni. Fehér halállal. 

„Megyünk, megyünk, nem tudva merre, 
habozva, sírva, égve, merve 
s fehéren és holtig gyötörve 
belébukunk egy hűs gödörbe." 

(Vándorúton) 

Kosztolányi mindig a halálról ír — állítják írótársai, s állítja ő  is. De azzal, 
hogy a halállal foglalkozik, tulajdonképpen az életet viszi verseibe. 

„Talán azért nem értenek engem teljesen a magyar földön, hol a »na-
gyok« mindig politikusok is (Petőfi, Ady stb.). Nekem az egyetlen mondani-
valóm, bármily kis tárgyat is sikerül megragadnom, az, hogy meghalok 
Végtelenül lenézem azokat az írókat, kiknek más mondanivalójuk is van: 
társadalmi problémák, a férfi és a n ő  viszonya, fajok harca stb. stb. Emelyeg 
a gyomrom, hogyha korlátoltságukra gondolok. 

Milyen fölösleges munkát vélgeznek szegények, s milyen büszkék rá." 
Kosztolányi nem volt szerény jellemű  ember, s eme tulajdonsága már 

gyermekkorában is kiütközött. Önképz őköri összezördülések, sértődések, 
vélemények elismert írókról pro és contra, fennhéjázó szavak Ilyen fennkölt 
stílusban íródott episztolája Csendes Alice-hoz, a színház népszer ű  naivájá-
hoz, aki iránti szerelme ihlette a mű  megírására. Költői magasságokban 
szárnyal: „Elragad a Pegazus s tovavisz a hegy tetejére." Életérzésekt ől 
kifosztottnak, fáradtnak, lomhának érzi magát: „A jó daktilusok nem akar-
nak jőni a versbe", ám a szerelmet kegyesen, hihetetlen áldozatkészséggel 
fogadja: 

„Zengnek az erdők, zúgnak a tengerek, ámde ezekbe 
Angyali arcod leng körülem, oh bájos Alicem." 
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2. A fehér szín az archoz is kapcsolódik, majd ezáltal a halálhoz, de egy 
másik versében a méltóságot jelenti: 

„Előkelő  és hallgatag vagy, 
arcod fehér, mint a viasz," 

(A fekete asszonyhoz) 

— Emlékszel, édes Desiré, arra a fényképre 1907-b ől? A Budapesti Napló 
szerkesztőségében készült, Csáth támaszkodik a melletted lév ő  székre. Már 
akkor is a legnagyobb voltál közöttük. Bús, nagy szemeiddel, mondd, mit 
kémleltél? 

(A ZSENGÉK BÚS KÖLTŐJE) 

Az ifjúkori művek szinte nélkülözhetetlen kelléke a bú folyton vissza-
térő  motívuma. Kosztolányi a bús jelzőt alkalmazza leginkább. Méltán me-
rülhet fel most bennünk a kérdés, miért fertőzi meg a szomorúság szorongó 
érzése a költő  gyermekkorát. Talán azért, mert állandó betegeskedései gon-
datlan évek helyett megannyi bajt zúdítottak a már amúgy is érzékeny és 
szíve mélyéig anyás gyermek fejére. És családjára. Mindezek ellenére nem 
szeretem a szegény és bús hasonlatot a költ ő  megjelölésére. Nem fedi töké-
letesen a valóságot. Mégis e költ ői póz, avagy a mélyen érzett hasonlat 
egysíkú ábrázolást von maga után. Kosztolányi, a szegény kisgyerek 

„Karnyújtásnyira a kor átlóin 
ó már-már érintettük egymást 
szegény két kisgyerek Szabadkán" 

(Acs Károly: Hommage) 

A Kosztolányi család nem volt szegény, de nem is volt túl gazdag. Ha 
azonban nem az ily módon értelmezett szegénységre gondolunk, hanem a 
lelki világot próbáljuk megragadni, ismét sziklafalba, szül ői gondoskodás-
ból, könnyekből épített várfalba ütközünk. A leglíraibb költ ők egyikét vá-
doljuk érzelmi szegénységgel? Kosztolányinál a bú egy nyugalmat árasztó 
lelkiállapot. Nagyon kényelmesen érzi magát benne, s nem tesz, s nemis akar 
tenni ellene. A bús jelzővel alkotott szerkezetek egy része az emberhez 
kapcsolódik, a megfogható dolgokhoz: 

„Reám meredsz nagy bús szemeddel," (A fekete asszonyhoz), „felszállok, 
elfeledem bús arcolmat." (Egy verses regényb ől), „verj bús szivem s ne kérdd, 
ne kérdd — miért?" (Ének a szívemhez), „Meddő, bús asszonyok kulcsolják így 
a kezüket." (Terméketlen percek). És az elvontabb dolgokhoz: „A lelkem egy 
bús rabmadár;' (Rab lelkem). Arany János Összel című  versében hasonlóan ír: 

„Híves, borongó őszi nap; 
Beült hozzám áz únalom: 
Mint a madár, ki bús, ki rab, 
Hallgat, komor, fázik dalom." 

Kosztolányinál a rab madár toposza más értelmezést nyer, ő  nem az 
unalomra alkalmazza. 
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A bús emberből fakadó vágy az embert tükrözi, tehát a vágy is csak bús 
lehet: 

„Hűs, rettegéses érzés vonz a nőhöz, 
egy bús vágy, mit mindenki titkon őröz." 

(Venus mystica) 

Kitágítja a hasonlatot hősi, nemzeti érzésekkel, a jelzős szerkezet más 
mondanivalóval telik meg: 

„Nem bánt-e ez a léha nép itt, 
a bús magyar, a céda lány," 

(Reggel felé) 

Az embert övező  környezet is bús: 

„s zokogtam sok bús éjjelen." 
(A költészethez) 

„És este-reggel 
a bús szelekkel 
süvölt a pengém érc-zaja." 

(A nyílvessz ő  dala) 

A bús, álmodozó hold romantikus képet sejtet: 

„s vágtattunk a sűrű  ködben . . 
a fehér bús teli holddal..." 

(Válás) 

— A szüreti mulatság pillanatfelvételét látom. Emlékszel még? Szemed a 
távolba révedt, de látószögedbe Brenner Etelka alakja játszott bele. 

(IFJÚKORI FELLOBBANÁSOK, SZERELMEK, SZERETET) 

„A Naplónak gyakran visszatérő  alakjai az »utcai nők« és a velük 
kapcsolatos képek. »Azt tervezte, ír róluk egy nagy könyvet Sokszor jött 
haza még élete utolsó éveiben is egy-egy kedves, furcsa mondásukat, moz-
dulatukat idézve« — írja Kosztolányiné férje életér ől szóló könyvében. Hol 
szánalommal, hol nosztalgiával, hol kíváncsi figyelemmel, de mindig el őíté-
let nélkül ír róluk. Szinte szociográfiai h űséggel elemzi környezetüket, s 
ugyanúgy saját lehetőségeiken belül vizsgálja, jellemzi őket, mint más alak-
jait." (Napló. 9.) 

Már ifjúkorában is megjelennek az éji n ők ihlette művek Nemcsak 
róluk ír verset, hanem alakjuk más témájú művekbe is beleszűrődik 

„A zagyva zajban egy ledér lány 
mártírokkal ölelkezik, 
hitvány hülyék gúnyból szavalják 
Petőfi fenkölt verseit" 

(Fekete farsang) 
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Az éji nők Kosztolányi egy korszakának állandó szerepl ői. Önéletrajzá-
ban — mely csak a legszükségesebb tudnivalókat tartalmazza — megemlíti 
őket: 

„Önképzőkör. (Palicsi bálok) 
Kislány. (romantika) 
Utcai nők romantikája." 

(Napló) 

„Minden nőbe szerelmes vagyok mellettem, minden szobalányba, ápo-
lónőbe, nappaliba és éjjelibe, minden műtősnőbe. Ó, e női karok között 
alélve élni! Ki ölelget egészen, és napokig csak tétlenkedem, kéjelgek benne" 
— írja Kosztolányi a szantóriumban 1934. január 21-én. Huszonegy évesen 
pedig ezt állítja: 

„Ó, hogy gyűlölöm én a nőket, 
mert ellenem cselt cselre n őttek, (?) 
de él egy nő, kitől baj, átok 
nem szállt reám, akit szerettem, 
aki szeret most is szünetlen: 
érette mindnek megbocsájtok 
s a vétkezőt is áldanám; 
e nő: anyám." 

Az édesanya a „mindene". Kosztolányiné az óriási Anyika-szeretetr ől 
tanúskodó levelet közöl: 

„Édes jó Anyám, Jóság! 
Lelkem egész melegével fordulok ma hozzád, jóságos Anyám! Gyer-

meki szívem tefeléd ver ma, ajkain teérted mond ma imát, te jó! Szeretetem 
egész nagyságában felimádkozom a Mindenhatóhoz, szívem minden porci-
kájával áldást esdve fejedre, te fáradhatatlan! Az megérti egész lányem 
lelkendezését, csak neked mondhatom meg, hogy mi vagy nekem, te áldott!" 
(Kosztolányiné. 92.) 

Anyika levele is csupa szeretet: 
„Kedves Didukám! 
...Ez a nap az a melyen meg született az — az ember aki a társadalomnak 

máris oly nagy élvezetett és gyönyört nyujt az ő  nagy tudásával és munká-
ságával, és mégha a jó Isten erőt egészséget és munka kedvet ád, hogy akkor 
még milyen világhírü lesz »az én kedves fiam kiben nékem kedvem tellik őt 
hallgassátok« mondja a Biblia, és mondom én is.!!" (A Kosztolányi család 
levelezéséb ől. 13.) 

Gyermekkori versei sokféle szerelmet írnak le, hirtelen lobbanót, gyor-
san kimúlót, halálos-fájdalmast, keserűt, édeset, keserédeset. 

„1901. márc. 17. Érzem, hogy szerelmes vagyok, órák hosszat el-eljárok 
suhogó szoknyája után, minden elejtett szava eltörölhetetlenül vés ődik 
lelkembe." 
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„Cigánylány, cigánylány! 
Elraboltad eszemet, 
s felgyujtottad szép szemeddel 
hervatag lelkemet!” 

Ezt a szerelmet 1901. március 21-re már elt űntnek tekinti naplójában: 
„Mily szép volt a cigánylány!" (Kosztolányiné. 78.) mondattal zárja le érzel-
mét. 

A nagydiák, a hatodikos gimnazista, 1900 táján Brenner Etelkába, Lá-
bass Juciba, egy vaskeresked ő  feleségébe, Szandába szerelmes. A Szanda-
vers a költői őszinteség példája. Kosztolányi a n őt égi magasságokba helyezi, 
áldottnak nevezi, rózsák közé képzeli el. A lány maga a jóság. 

(A ZENE ÉS A ZSENGÉK KAPCSOLATA) 

A zene a Kosztolányi-versek visszatér ő  motívuma. Lányi Hedvig 1908. 
február 12-én naplójába írja: „Csodálatos élményr ől kell beszámolnom: az 
első  filharmonikus hangversenyről. Apának rengeteg izgalmába, fáradságá-
ba került, míg a társaságot összehozta... A prológot, amit Dide írt, síri 
csöndben hallgatta az els őtétített nézőtér." (Fecskelány. 37.) 

A prológ kicsiny zenetörténeti összefoglaló. A költ ő  igyekszik egy-egy 
híres zeneszerző  művészetének és műveinek lényegét megragadni, majd ezt 
versbe sűríteni. 

A műveiben a bús dal mint jelz ős szerkezet is megjelenik: „Hogy elsi-
rassam csendesen / a zokogó szeptemberi es őt / egy bús, haldokló dalban", 
de néha a városi neszek is számára andalító dalként hatnak: „és a zörgés, 
durva csörgés nekem édesded zene, / altató, szelíd zene." A neszek a zenét 
alkotják. A léthez szükséges zenét. A hiányzót. 

(A ZSENGÉK ÉS A VIRÁGOK) 

Érdekes dolog, hogy gyermekkori verseit a költ ő  szinte „virágban fü-
röszti"; ez a későbbi műveire nem lesz jellemző. A versek majdhogynem 
kizárólagos virága a rózsa. Néhol bukkan fel csak elvétve az orgona vagy a 
viola. A rózsa az éj virága: „az éj virága csendesen lehervad,/ mint egy sötét, 
nagy rózsa...", a nőhöz kötődik: „Szeretlek, terméketlen asszony —/ te, a sötét 
éj rózsaszála." 

Az éj virágát Kosztolányi ablakába rakta a reggel. E kijelentés egész 
gyermeki költészetét magába foglalja. Az ablak: kitárulkozás a világ felé, az 
ismeretlen dolgok kiapadhatatlan forrása. 

A rózsák: a romantikus lelkivilágú („bús, .néma rózsák"), anyaimádó 
költő  toposzai, a szépség, a szerelem („rózsás tilos") jelképei. 

Az őszirózsák a költőt zaklató kérdésekre utalnak, a temetőkhöz vezet-
nek bennünket, a halálról árulkodnak „Most nyíl az őszi rózsa, / a sír 
fehér..." (Sfrvirágok) 

A reggel: az új ideje, a nyitás pillanata, rácsodálkozás a világra. Fény, 
meleg. Nap. Valami megfogalmazódik az emberben. 
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(A VERSSZERKESZTÉSRŐL) 

Kosztolányi a rímember. 
Mindegyik verse pontos szerkesztésr ől tesz tanúbizonyságot. Szinte 

játszik az összecsengő  szavakkal, itt páros, ott kereszt-, amott még két páros 
rím. 

(A HITRŐL) 

Kosztolányi a hívő . 
Kosztolányiné emlékezik: „Lenézte a messiásvárókat, és nem kedvelte 

a messiásokat sem, „a keleti vajákosokat", de imádta a katolikus szellemet, 
az egyetemes, az általános, a bölcs és megbocsátó katolicizmust, mely „min-
den emberi lehetőséget magába zár, és mégis minden ajtót nyitva hagy" 
(Kosztolányiné. 87.). A vallási ünnepekről megemlékező  versei igen felszí-
nesek, nem törődik a mélységekkel: 

„Tömjén is gomolygott magas oszlopokban 
a borongós égre, 

három pap könyörgött áldást az egekb ől 
e nap emlékére," 
(Kapca-ünnep) 

Az eseményeket, a fontos mozzanatokat írja le, azokat, melyek megra-
gadják költői képzeletét. 

(A KOSZTOLÁNYI-LEGENDÁRÓL) 

„S ha szomorú is, 
örök érvényű  ítélet, 
hogy mint minden, 
a Kosztolányi-legenda is 
elhalványuljon 
s végül is egyszer 
elszunnyadjon, 
mint minden tűz, 
amit a véges 
emlékezet táplál..." 

(Zákány Antal: Kosztolányira emlékezve) 

Meddig fogunk emlékezni Kosztolányira? Meddig fogjuk tudni s be-
csülni művészetét? Érezni, átélni azt a szépséget, amelyet ő  teremtett meg, 
amellyel életünket magyarázta? 

„Kosztolányi a durván leegyszer űsített látszatvalóságból segít visszata-
lálni a saját életünkbe, a mindennapjaink eredeti teljességébe, ahol mérhet ő  
adatoknak, megfogalmazható tényeknek, vagyis mindannak, amir ől azt hisz-
szük, hogy e világban történik, velünk vagy körülöttünk, igen csekély a 
fontossága." (Ottlik Géza: Próza. 282.) 
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Kosztolányi szembe mert nézni a sorssal, filozófiát, létértelmezést talált 
és írt róla. „Kosztolányi tehát nem mester - írja Esterházy -, Kosztolányi a 
bátyánk. (...) De ne kerteljünk: a báty az, aki mindent tud. Ismeri az életet, 
(...)" Mi a tudás töredékével is megelégszünk. 

„s ha volt szépség 
a Kosztolányi-tűzben, 
amely belevillant 
e sötét tájba," akkor a t űznek élnie kell. 

„Bár beletaposna 
a sima hóba, 
hogy a bukszusok között 
ott maradjon a nyoma." 

(Balogh István: Kosztolányi kertje) 

S nem kell a télre várni, hogy a hóban újra felfedezzük őt, csak a jeleket 
kell tudni... Megfejteni. 
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A tanulmánypályázat harmadik díjas munkáj a. Szerz ője a szabadkai gimnázium 
végzős növendéke. 
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PETRIK EMESE 

BESZÉLGETÉSEM KOSZTOLÁNYI DEZSŐVEL 

A még álmos égen egészen felébredt a nap. Átnyilallt rézsút sugaraival a 
széles utcát szegélyez ő  gesztenyefák lombkoronáján. Barnára festett kerítés 
mellett ballagtam, melyre bodza hajlik nehéz illatú virágait kínálva. Még 
most is kijár az egyik deszka. Bebújtam a résen ugyanúgy, mint gyermekko-
romban. Most is olyan varázserővel csábított a kert, melynek közepén egy 
vén diófára hinta van felkötve. Körös-körül virágban állott a gyümölcsös. A 
bemeszelt barackfák, ringlófák fehérlettek. Cseresznyefák görnyedeztek 
ünnepi ruhájukban, melyet bő, fehér szoknyaként terítettek szét. 

Ugy éreztem, hogy a hatalmas gesztenyefa a város ódon, kicsipkézett 
épületei fölé nőtt, és nála csak az égbe nyúló városházatorony magasabb. 
Felültem a hintára és a magasba repültem. Láttam, hogyan fürdik szül ővá-
rosom a napfényben. Milyen sok kedves élmény köt ide! Láttam a korzót, 
hol első  lépéseimet tettem, a színház hat karcsú oszlopát, hol oly édes volt 
az első  csók, a könyvtár bejáratánál az izmos kapuőröket... Gondolatban 
fölmentem a gimnázium lépcs őin... Itt minden tárgy mesél nekem valamit. 
Ezt egy városban sem érezném így. Egy lökést éreztem, s hintám a gyü-
mölcsfák koronája fölé repült. Mögöttem személyesen ott állt ő: Kosztolányi 
Dezső . Őt is emlékei csalogatták e helyre. Leültünk a kerti padra. Hátunk 
mögött a lombok susogása hallatszott s a tavaszi virágillat el őcsalta a haza-
látogató költő  bensőséges érzelmeit. Szülőföldjéről beszélt: 

— Míg te röptödben a levegőtengerben fürödtél, én a termékeny anya-
föld langyát éreztem lábam alatt. Az anyaföldét, melynek méhe folyvást szül 
és temet. Az embernyelven fecsegő  bokrokat hallgattam, melyek érkezésem-
kor fogadnak, és a búsan integet ő  lombokat, melyek kísérnek, ha utam 
elvezet. — A vidék a csodák földje. Aki itt n ő  fel, annak tágabb a szeme, mint 
azoknak, akik egy nyugodt, bölcsen berendezett f ővárosban kapják az 
élettől a keresztséget. Engem ebben a magyar kisvárosban rejl ő  titokzatos-
ság, a vidéki emberben rejl ő  misztikum zaklatott írásra, és csak annyiban 
érzem magam írónak, amennyiben a vidékben munkáló erőtől kaptam erőt. 

— Örömmel tölt el, hogy a szülőföldhöz való vonzódásunk közös vonás 
— szóltam. —Lám az anyaföld nem csak az egyszer ű  halandók számára fontos, 
hanem a költőnek is forrásvidéke. A Szabadka környéki kora őszről ezek a 
verssorok csengenek a fülembe: 

A pitvaron a tengeri 
nevet a nap piros tüzére, 
de sárga árnyát elveri 
a paprikák piros füzére. 
Száll-száll a lelkem kergetőzve 
a mustszagú, világos őszbe, 
mint szélbe csörgő  papiros, 
fölötte a halál és élet 
a sárga és piros. 

(Késő  ősz a ludasi pusztán) 
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Olvastam, hogy kisgyermek korában sokat szenvedett. Tízéves koráig 
szinte folyamatosan betegeskedett. Érzékeny, képzel ődő  gyerek volt. Igaz 
ez? 

Nagyon megkínzott az asztmám. Naponta többször is megismétl ődött 
köhögési rohamom, ami fuldoklással járt együtt. Mindennapos vendég volt 
nálunk a jó öreg Wiíhelm doktor. Szinte családtagnak számított. 

A doktor bácsi. 
Áldott aranyember. 

Világító, nyugodt szemei kékek. 
Komoly szigorral lép be a szobába, 
szemébe nézek és csöppet se félek. 
Borzongva érzem biztos újjait, 
ha kis, sovány bordáimon kopog. 
Ősz bajusza a fagytól zuzmarás, 
hideg kezén arany gyűrűsorok. 

(A doktor bácsi) 

Az akkori magas gyermekhalandóság Szabadkán gy űjtötte be legtöbb 
áldozatát. A gyász fekete színes a gyászmenetek látványa bizton hozzájárult 
korai halálhangulatomhoz és meghatározó módon belejátszott egész életem-
be. 

Tízéves koromban azután különös módon éppen egy újabb betegség — 
súlyos tüdő- és mellhártyagyulladás — m űvelt velem csodát. Több napi 
eszméletlen fekvés után teljesen meggyógyultam. 

Időközben bővül az önök családja, két testvére születik, s a szül ővá-
rosban, Szabadkán élnek a nagyszül ők meg az oldalági rokonok is. Ágoston 
nevű  apai nagyapjához — aki 48-as honvédszázados volt hajdanán — különö-
sen érzékeny szálak fűzik. Hogyan él önben a nagyapa emléke? 

Életem küszöbén daliás nagyapám üdvrivalgással üdvözölt. Kitárt 
karokkal az örömtől hahotázva ezt kiáltozta: „Unokám született! Fiúuno-
kám!" Olyan életkedv volt benne, és keménység is, melyb ől apámnak már 
valamivel kevesebb jutott, nekem pedig még annyi sem. Rajongó, tréfás, 
pattogó volt. Indulatos, de nem szigorú, mint apám. Apámat jobban tisztel-
tem, nagyapámat közelebb éreztem magamhoz, nem féltem t őle. Apám 

Olyan tudós, erős, akár az Isten. 
Ha nála aluszom és a homályon 
lidérceket idézek, szinte várom, 
mikor zörget rablókéz a kilincsen, 
hogy összetörje és vadul lel ője... 

Úgy szeretem s félek vacogva t őle... 
(Akárcsak egy kormos szénéget ő...) 

Egy aggastyán, aki az életb ől kifelé sétál, közelebb álla kisgyermekhez, 
aki az életbe indul, mint a feln őtt. 
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Át-átszöktem lakásába, ahol engem bámultak és szembedicsértek. Az 
italokat és ételeket nála más íz űeknek éreztem. Még az ágy is egész más volt. 
Kitüntetésnek éreztem, ha ott ebédelhettem, de f őképp, ha alhattam a széles 
kereveten s hallgattam, amint Pet őfi Sándorról beszélt, aki őrnagy volt Bem 
hadosztályában. 

Emlékszem, egy tavaszi napon, amikor öcsémmel és húgommal künn 
játszottam a kertben, kézen fogott bennünket, bevezetett a tisztaszobába, 
mely teljesen el volt sötétítve. Fekete posztóval takart asztalkán gyertyák 
lobogtak. Letérdepeltetett bennünket s arra kért, sose feledjük, hogy azon a 
napon halt meg messze idegenben Kossuth Lajos. 

Negyedfél éves koromban Ágoston nagyapa tanított írni-olvasni. 
Először a nyomtatott S-t tanultam meg egy S alakú kiflir ől. A többi nyomta-
tott betűt piros és fehér cukorkákból raktam ki a sz őnyegre. 

Jutalmul megehettem a kiflit is és a cukorkát is, ezzel példázva, hogy az 
irodalom esetleg tápláló is lehet és édes is. 

— Mikor kezdődött barátsága a könyvekkel? 
— Mindjárt be kell vallanom valamit. Én tizenöt éves koromig — Pet őfi 

összes költeményeit kivéve — úgyszólván semmit sem olvastam. Nem szeret-
ném, ha ezt a kijelentésemet egy író hivalkodásának tartanád, aki vadvirág 
voltát hangsúlyozza. Nyomban bevallhatom azt is, hogy ezután annál töb-
bet és annál mohóbban olvastam. De abban a fogékony korban, amikor a 
többi gyermek az indiántörténeteket, Vernét és Jókait falja, engem a tanulás, 
versírás és a játékok lefoglaltak és kielégítették képzeletemet. Ezért m űvelt-
ségemben mindmáig pótolhatatlan hézagok mutatkoznak, mert ezekkel az 
írókkal c.ak később ismerkedtem meg. 

— De ez az ismerkedés annál mélyebb, alaposabb, mondhatnám „végze-
tes" lett, hiszen ön íróvá nő tt — szerintem annak is született. Önt méltatói a 
legműveltebb tudósköltők sorában emlegetik. A Nyugat nagy filozófus 
költőnemzedékéhez tartozónak tartják, kinek igen nagy és széles kör ű  
műveltsége van, aki az évezredek örökítette versformakészletet mesteri 
módon kezeli s nyelvtechnikája is bravúros. Én is élvezem, csodálom költ ői 
csúcsot jelentő  verseit, regényeit, novelláit. Lebilincsel ők és tanulságosak 
újságcikkei, esszéi is. Sokan bámulnak nagy nyelvtudásán (hét nyelvet 
beszél!) és kötetszámra ontott m űfordításai olvastán. Bocsásson meg, ennyit 
szerénykedése ellenére is el kellett mondanom. — Kicsit megdöbbentett 
előbbi őszinte vallomása. Kíváncsivá tett: vajon hogyan kapott kedvet az 
olvasáshoz? Hogyan fedezte fel az irodalmat? 

— Akkor kaptam kedvet az olvasáshoz, amikor Schopenhauer úr, Tolsztoj 
gróf úr önállónak hyilvánított. Méltónak arra, hogy meggyónja nekem 
legbensőbb titkait, bizalmasává fogadjon s az olvasás lovagjává üssön. 

Sohasem felejtem ezt a napot, mert el nem múló élmény, hogyan fedez-
tem fel azt az irodalmat, azt a gyermekirodalmat, amely nekem való. Zivata-
ros, sötét nyári délután volt. Unatkoztam és ásítoztam. Édesapám könyv-
tárában kutakodva egy vékony, feketébe kötött könyvet leltem, melynek 
ez volt a címe: Az élet semmiségeir ől és gyötrelmeiről. Írta Schopenhauer 
Arthur. Lapozgatni kezdtem. Elolvastam egy mondatot, aztán egy másikat; 
a szöveg egyre beljebb csalogatott, s föl se keltem mindaddig, míg az egész 
kötetet el nem olvastam. Aztán pirosra gyulladt füllel, izgatottan és boldo-
gan šétálni mentem, egyedül. Fogalmam se volt, kicsi '1a az a Schopenhauer 
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Arthur. Neve akkor nem sokkal többet mondott nekem, mint Sperber Artúré, 
a szemközti fűszeresünké. Azt azonban éreztem, hogy els ő  komoly könyvem 
szerzője valami rendkívül okos ember lehet s végtelenül meg voltam tisztel-
ve, hogy szóba állt velem, a gyermekkel. 

Második olvasmányom Mouret abbé vétke, Zola regénye. Ez a szerelmi 
tündérvilágba vezetett el. Harmadik olvasmányom Iljics Iván halála, Tolsztoj 
elbeszélése. Ezek a könyvek győztek meg arról, hogy érdemes olvasni, írni 
és élni. Ezek ráztak fel közönyömb ől, s ösztönöztek, hogy megismerjek 
minden keserűt és édeset, amit az emberi szellem alkotott. 

Miután az „olvasás lovagj a" lett, lázas, tevékeny esztend ő  következett. 
Osztálytársával, Fenyves Ferenccel újságot szerkesztett, gyorsírást tanult, 
naplót kezdett írni. Nyelvet tanult és fordított. Irodalmi dolgozatai dicsére-
tesek Hirtelen ugrással a legjobb tanulók közé került abban a gimnázium-
ban, ahol édesapja tanár, kés őbb igazgató. Milyen érzés lehetett apja keze alatt 
gimnáziumba járni? 

Amint láttam őt nap nap után az iskolábam, a diákjai között, akik 
tisztelték tudásáért, de igyekeztek kipécézni gyöngéit,s egyáltalán nem 
kímélték meg abírálatoktól, egyre jobban feléje hajlottam. Ugyszólván egésž :, 
kamaszkorom azzal telt el, hogy féltettem őt. Féltékenyen vigyáztam apuska 
méltóságára. Nem akartam hanyagságommal támadó felületet adni. Apa 
igazgatói állása túlfeszített munkára ösztönzött. Meghaltam volna szégye-
nemben, ha nem lettem volna els ő  abban az iskolában, ahol apám volt a 
legelső . 

Tanár az én apám. Ha jár a vidéki 
városban, gyermekek köszöntik ősz fejét, 
kicsinyek és nagyok, régi tanítványok, 
elmúlt életükre emlékezve, lassan 
leveszik kalapjuk. 

(Tanár az én apám) 

Mi, mai fiatalok, szívesen tevékenykedünk az önképz őkörben. Ott 
tudunk jobban elmélyedni az irodalomban, ott próbáljuk bontogatni írói 
szárnyainkat. Kérem beszéljen hajdani önképz őköri éveiről! 

— Ezek voltak azok az évek, mikor képességeimet már nemcsak éreztem, 
hanem ismertem is; lemértem hatását grammokra, s őt milligrammokra. Tu-
datában voltam anyanyelvem varázsának. Magyarul beszélek, gondolko-
zom, írok. Ez nem külséséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint 
a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, er ős-e 
vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcaiban, 
metafizikai rejtélyként. Szükségesnek éreztem a megmérettetést. Nagy sze-
retettel és kedvvel dolgoztam a Széchenyi irodalmi munkásságának szentelt 
pályatételen. Nagyon biztató érzés volt a díjat elnyernem hetedikesek, 
nyolcadikosok elől. Első  nyomtatásban megjelent versem a Budapesti Nap-
lóban egy másfajta megmérettetés sikerét jelentette számomra. 

Igen, ismerem ezt a versét. Szomorú vers... 
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Ó, mennyi ábránd háborítja 
e szép, e csöndes életet. 

Tündérruhákba jönnek, aztán 
ellengenek szivünk felett. 

Egy szép mosoly, egy kézszorítás 
illatlehellő  fák alatt... 

És vége lesz a bús regének: 
egy sír, mi abból megmarad. 
(Egy sír) 

Ma egy tizenhat éves diák inkább szerelmi verset írna... Ön kezdett ől 
fogva borúlátó lelki alkat volt. Naplójában ezt hja 1900. november 4-én: 
„Olyan kietlen előttem a világ, olyan semmi a földi lét... Gondolkoztam 
sokat mindenről... Mi a szerelem? Uzérkedés, az emberi természet kívánal-
ma. Nincs ezen a földön semmi ideális nekem..." Mintegy harminc évvel 
később meg ezt: „Engem igazán mindig csak egy dolog érdekelt: a halált. 
Más nem. Azóta vagyok ember, mióta nagyapámat láttan holtan, tízéves 
koromban, akit talán legjobban szerettem ekkor... Az a roppant különbség, 
mely élő  és halott között van... hogy valamit tennem kell. Én verseket 
kezdtem írni..." 

Én mindíg temetek. 
Temetem a tegnapomat, - 
s azt, ami most van, a fénykarikát, mi 
táncol a tollamon, míg szivem szavára 
eleven lehemmel lélekzem e verset. 
Temetem a jót, a rosszat, örökké, 
régi ruháimat, régi világomat, 
fiam játékait, pólyáját, mit a moly 
rág a padlás zugán, elhangzott szavakat, 
élőket, holtakat, 
vissza sose térő, még élő  lázakat, 
mindent, ami rohan, illan körülöttem. 
Annyi bánatom van, amennyi örömem. 
Annyi halottam van, ahány pillanatom. 
Kertemben nyílnak, hervadnak a rózsák. 
Én mindíg temetek. 

(Én mindíg temetek) 

- Igen... Ahalál gondolata minden napomat gyászossá és ünnepélyessé 
teszi. Ugy érzem, ha nem lenne halál, m űvészet se lenne. Minden betűm a 
halál mélységéből sarjad. Az én virágaim gyökerükkel a sírokba nyúlnak. A 
halállal való foglalkozás alapja művészetemnek. Ebb ől a sötét alapból tör el ő  
eleven színekben az élethez való kapcsolatom. 
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— Kosztolányi Dezs ő  és a nyelv. Ön oly varázslatosan tud a nyelvvel 
„játszani", mint senki más. Micsoda iróniája a sorsnak, hogy a nyelvhaszná-
lattal kapcsolatban adódott diákkorában konfliktusa nyelvtanárával, ami 
miatt eltanácsolták a gimnáziumból. Vagy talán éppen ez az eset er ősbítette 
odafigyelését és nyelvi tisztánlátását... 

„Oly titoknak fogom föl a nyelvet, mint a természetet, mint tulajdon 
életemet. Mégis kedvem kerekedik, hogy egyes csip-csup jelenségeit szem-
ügyr- e; - , mint ahogy olykor kisujjamat szemlélem vagy körmöm fehér 
vo . káit, a titok egy-egy érzékelhet ő  szemerkéjét." 

Szeretném tudni, hogyan sikerült olyan tökélyre jutnia a nyelvhaszná- 
latb 

— Szeretem anyanyelvem. Csak anyanyelvemen lehetek igazán én. En-
nek mélységes mélyéb ől buzognak föl az öntudatlan sikolyok, a versek Itt 
megfeledkezem arról, hogy beszélek, írok. Itt a szavakról olyan régi emlé-
keim vannak, mint magukról a tárgyakról. Itta fogalmak s azok jelei végze-
tesen, elválaszthatatlanul összeolvadtak. A késr ől tudom, hogy culter, cou-
teau, Messer, knife, coltello, navaja. Ha azonban valaki nagyon akarná, 
elhitethetné velem, hogy tévedek. De a késr ől senki se hitetheti el velem, 
hogy nem kés. 

Szerencsés vagyok, hogy anyanyelvem teljes birtokában n őttem fel. Az 
első  hét év az, mikor a gyermek szemlél ődik, érzékei útján egy életre való 
benyomást gyűjt, játékos boldogsággal árnyalja az ítéleteit. Kapjunk ki egy 
szót a sok közül, példáulk ezt: gyenge. Ezt a tág megkülönböztetést csakha-
mar szegényesnek éreztem, s kis festéktálcámról minden esetben új színt 
kerestem. Igy lett az erőtlen karó gyenge, a tavaszi levél zsenge, a könnyű  
ruhácska vagy a szellő  lenge, a tengő  fa csenevész, a düledező  ház rozoga, 
az üvegpohár törékeny, a beteges gyermek vézna vagy satnya, a téved ő  
ember gyarló, az erélytelen táplálék silány vagy hitvány vagy gyatra stb. Az 
azonban, aki már kiskorában tudja, hogy a gyenge schwach is meg faible is, 
könnyen lemond a fáradságos, izgató keresésről. Őneki minden gyenge. 
Nem kutatja a rokon kifejezések finomságát. Az idegen alakok kiszorítják az 
anyanyelv kincsét. Csak bizonyos mennyiség ű  szót fogad magába az emberi 
agyvelő, a többit, mint terhet, kilöki. 

A természet csak egyetlen édesanyát adott nekünk, csak egyetlen édes 
anyanyelvet. A soknyelvű  gyermeket műtejen nevelik fel s mostoha anya-
nyelvet kapnak 

Goethe azt írja, hogy aki nem ismer idegen nyelveket, az az anyanyelvét 
sem ismerheti tökéletesen. Ez igaz. Csak tükörb ől pillanthatjuk meg tulajdon 
arcunkat, s akkor tudjuk meg, kik vagyunk, ha látjuk, miben különbözünk 
másoktól. De aki már az anyanyelvét sem ismeri, az ember sem lehet. Nem-
zetközi ember nincsen. Az ősi rendet nem lehet kijátszani. Véres verejtékkel 
megtanulhatjuk a többi nyelvet is, de csak tökéletesen ismert anyanyelvünk 
alapján. 

Ha más nyelvet beszélek, mindig kissé elfogódott leszek, de egyene-
sebb. Meg vagyok fosztva attól, hogy a szók közötti csönddel, az ezredik 
árnyalattal hassak. Általában azt tapasztaltam, hogy a kellemes dolgokat 
anyanyelvemen tudom inkább közölni, de a kellemetlen dolgok könnyeb- 
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ben mennek más nyelven. Szerelmet vallani az anyanyelvemen óhajtok, de 
szakítani idegen nyelven. Verset írni magyarul, de kritikát lehetőleg portu-
gálul. 

— Kedves Kosztolányi Dezső, vallana-e arról, hogyan születik meg egy-egy 
verse, regénye? 

Ez a kérdés érdekes. Nem tudom, hogyan keletkezik a vers, de azt 
tudom, hogy nem születik. Nem születik és nem születhet úgy, hogy valaki 
valamit meg akar írni. Azért hangsúlyozom ezt, mert az a közhiedelem, hogy 
az írónak rendszerint van vaslamilyen témája, egy ötlete, például a tavaszról, 
s miután ezt előre megfontolt szándékkal megvizsgálta, kiérlelte lelkében, s 
döntött a kidolgozás módjáról is, nekiül, és annak rendje-módja szerint 
megírja versnek. 

A költő, mikor írni kezd, nem látja világosan témáját, célját, mondani-
valóját. Amennyiben megpillantaná ezt az értelem és öntudat fényében, 
föltétlenül megszegődne a kedve, abbahagyná írását Úgy érezné, hogy 
azzal, amit tud, már nem érdemes foglalkoznia. Homályban van a mű, 
termékeny homályban. Ebb ől a homályból küszködik a fény felé. Az az út, 
amelyet megtesz, az a tusa, melyet vív, maga az alkotás. Az alkotót el őzőleg 
többnyire elfogja egy tétova, de ellenállhatatlan vágy, hogy írjon valamit. Ez 
a vágy egyelőre még tárgytalan, de rendkívül tartalmas és ígér ő. Tolla 
önmagától kezd mozogni. Szókat hall oly készen, mintha már réges-rég 
érctáblákra vésték volna, és képek tűnnek eléje oly élesen és szilárdan, hogy 
hozzá képest a valóság halvány és szétfolyó. 

Sajátos vallomás. Köszönöm, hogy beavatott költ ői titkába. Ezek után 
könnyebb lesz majd megfejtenem verseinek rejtélyeit 

A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, 
akarsz-e mindig, mindig játszani, 
akarsz-e együtt a sötétbe menni, 
gyerekszívvel fontosnak látszani, 
nagykomolyan az asztalfőre ülni, 
borból-vízből mértékkel tölteni, 
gyöngyöt dobálni, semminek örülni, 
sóhajtva rossz ruhákat ölteni? 

(Akarsz-e játszani) 

Valami kézzelfoghatót mégis elmondanék egyik kötetem születésér ől. 
Sohasem terveztem például, holgy majd megírom egy vidéki, korán érett, 
ideges gyermek életét, azt a versfüzetemet, mely úgy látszik, végleg nevem-
hez kapcsolódik. Olyan gyermekkorom volt, mint mindenki másnak, hason-
ló életkörülmények között, nem mélyebb, nem furcsább. Érezni is csak 
annyit érezhettem, mint akárki. Élményeimet elraktároztam, s azok sokáig 
dermedten szunnyadtak bennem. Egyszer, mikor Budapesten egyetemre 
jártam, meglátogatott édesapám. Nekem kellett őt kikísérnem a hajnali vo-
nathoz. Miután elváltam tőle a pályaudvaron, föltettem magamban, hogy 
lefekszem és kialszom magamat Almosán bandukoltam az utcákon, melye-
ket még nemigen láttam ily szokatlanul fakó, hajnali világításban. Csodála-
tosnak tetszett az egész világ. Ekkor zendültek meg bennem A szegény 
kisgyermek panaszai-nak kezd ő  sorai: Mint aki a sínek közé esett... Lehet, 
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hogy azért, mert az imént síneket láttam, de lehet, hogy nem is azért Alig 
vártam, hogy hazaérjek Fölrohantam a lépcs őn, s ott, az Ullői-úti diákka-
szárnya udvari szobájában egymás után firkáltam le a ciklus költeményeit 
Négy-ötöt aznap, s két hét alatt befejeztem az egészet, úgyhogy évek múlva, 
a különböző  kiadások során egyetlenen sem változtattam. 

Csöndesen vetik az ágyat, 
és a párna 
barna árnya 
a fehér ajtóra bágyad. 
Félszeg árnyék-figurák, 
mind kevélyek és furák. 
Egyik a felhőkbe nyargal, 
másik hadonáz a karddal 
és a párnát egyre rakjuk, 
ferdül-fordul az alakjuk, 
melyet szorgos fény kimintáz. 
Panoráma, esti színház. 

(A kis mécs) 

— Fárasztó lehet az író dolga. Alakjaival együtt átérzi az emberi lelkek 
kalandjait Együtt szenved a szenved őkkel, osztozik szorongásaikban. Mi-
lyen megrendító a csúfságáról ismert lány, Pacsirta története, aki idegborzo-
ló kudarcok sorát éli át; a szelíd, engedelmes Édes Anna gyilkossá válásának 
tragédiája; az Aranysárkány Novák tanárának embertelen megaláztatása és 
kiszolgáltatottsága. 

Az író meglesi a szereplőket életük egy-egy állomásán, majd maga is 
velük együtt utazik. Mindannyian a testvérei lesznek 

„Mit mondhatnék én, a költő, akinek az az egyetlen értékem, hogy 
megrekedtem a csecsem őkori fejlődési fokon, s abból élek, hogy a feln őtteket 
gyermekségemmel szórakoztatom, s olykor — éppen a neveletlenségemnél 
fogva — olyasmit merek kimondani, amit ők — éppen a jólneveltségüknél 
fogva — már ki sem mernek mondani?" 

— Bevallom, amikor a költő  teremt, gyötrődik, de ez nem áldozathozatal, 
hanem életszükségletének kielégítése. A kifejezés gyötrelme és öröme 
együtt jár. 

A költő  „sokat és állandóan dolgozik, gyakran kétségek között, önma-
gát emésztve-pusztítva, lemondva erről-arról, álmatlanul, az ágyból kiugor-
va, föl-följegyezve egy mondatfoszlányt, belebetegedve izgalmába, de cse-
rébe olyan kielégülést kap, melyet ő  maga is többre tart minden nyugalom-
nál, gazdagságnál és jólétnél". 

— Mit tanácsol nekünk, mai irodalomkedvelő  fiataloknak? 
— Alakítsatok minél több komoly, de eleve és fürge irodalmi társaságot, 

mely igazán szívén viseli a magyar nyelv ügyét. Olvassátok azokat az 
írásokat, amelyekben a magyar szó úgy tündököl, mint az acél, a t űz és a 
bársony! Szeressétek ezt a gyönyörű  nyelvet önmagáért. Ne csak közlőesz-
közt lássatok benne, melyen veszekedni lehet és kérvényeket írni. Szeressé-
tek a szavakat önmagukért! A nyelv szeretete és m űvelése mindenki számára 
nem csak elérhető, de kötelesség is. 
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Az írásról: Tanítványaimmal el őször is szöveget olvastatnék. Versenyre 
szólítanám őket, hogy bírálgassák, dúlják föl, marcangolják szét. Díjakat 
tűznék ki azoknak, akik az értelem és érzés kára nélkül ki tudnak bel őle 
hagyni. Nem azt jutalmaznám, aki egy tetszet ős jelzőt talál ki, vagy egy kerek 
mondatot hoz össze, hanem azt, aki kigyomlál egy henye jelzőt, egy sületlen 
mondatot. Ha tőlem függne, az iskolában ezt el őbb tanítanám, mint a fogal-
mazást. Végre az alkotás is ezzel kezd ődik. Elhagyunk valamit, amit mellé-
kesnek tartunk, és kiemelünk valamit, ami fontos. Nincs nagyobb m űvészet 
a törlésnél! Aki tudja, hogy mit ne mondjon, az már félig-meddig tudja, hogy 
mit mondjon, 

A hinta üresen, mozdulatlanul állott. Megköszöntem a költőnek, hogy 
szóba állt velem. Igazán megtisztelt ezzel. Elköszöntünk egymástól. 

Megkerülte a terbélyes diófát s lassan eltávozott. Mégis velem maradt: 
gondolataimban, művei által. Bármikor beszélgethetek vele. Itt él, éljen itt 
közöttünk! Mindenkié ő, de a miénk, szabadkaiaké kicsit jobban, mint 
másoké — úgy érzem. Alkotóművészete a távoli nagyvárosban bontakozott 
ki, de ez a kisváros a kiindulópontja. Ez a város Kosztolányi Szabadkája. 

Az irodalmi pályázat kiemelt els ő  díjjal jutalmazott munkája. Szerz ője az újvi-
déki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékének harmadéves 
hallgatója. 

Eszmecsere a Fecskelány tablója előtt 
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Száz éve született Szenteleky -Kornél 

VAJDA GÁBOR 

A FEHÉR SAS NYOMÁBAN 
KORTÁRSAK ÉS AZ UTÓKOR SZENTELEKYR ŐL (3.) 

A FŐMŰVEK HELYETT TÚLÉRTÉKELT KESERG Ő  SZERELEM 

Bori Imre mindenesetre már ekkor, 1973-ban, az Üzenet említett számá-
ban hozzálát az általa els őként (jórészt Herceg Jánost követve) megrajzolt 
Szenteleky-portrévázlat elmélyítéséhez. A Hét cím ű  lapban kallódó, első  
nagyobb terjedelmű  Szenteleky-művet, a Kesergő  szerelem című  regényt veszi 
górcső  alá, eltekintve a fiatal író egyéb ekkori cikkeinek sokaságától. Az 
irodalomtörténész ma is elfogadható módon látja Lengvárynak (a fiatal 
Szentelekynek) a problémavilágát, a kritikus azonban kevésbé. Ez azt jelenti: 
Bori Imre szellemtörténeti alapon egy fejl ődésvonal első  jelentős állomását 
tiszteli e műben, s esze ágában sincs, hogy err ől az alkotásról mint önértékről 
is beszéljen. (Nyilván ennek a körülménynek lett tragikomikus következmé-
nye az a tény, hogy ez a regény, egyéb ifjúkori zsengékkel egyetemben, 
másfél évtizeddel később kiadásra került, akkor, amikor a levelezés és az Isola 
Bella még mindig a központi és a magánkönyvtárakban szunnyad.) Ha 
azonban a nagyságrend nem is, az összetétel ebb ől a szempontból is jól 
belátható. A Krúdy-hatás, a biedermeier érzelmek, a világirodalmi ösztön-
zések, az önmegvalósítást akadályozó melankólia, a képzeletben való kielé-
gülés valóban a legfontosabb érint ők, ha e regényt akarjuk bemutatni. A túl 
bőséges idézés is érthető, hiszen e mű  még a szakemberek előtt is, egészen 
1988-ig, félig-meddig ismeretlen volt. 

Kifogásaink a szociologizáló beütések ellen lehetnek. Bori ugyanis azt 
állítja, hogy „a Lengváryt elfogó »furcsa szomorúság« nem pusztán hangulat 
már, hanem társadalmi töltése van, hiszen a félig feudális, félig kapitalizált 
magyar társadalomban keresi helyét egy polgárrá válni nem tudó egyéniség, 
ahol helye nem lehet, s hol nincs cselekvésének tere sem, mert a cselekvés 
fogalma is időközben megváltozott". (Bori lejjebb enged állításának merev-
ségéből: „... mint ahogy egzisztenciáját nehéz lenne meghatározni annak 
bizonytalan és megfoghatatlan jellege miatt..., csak a legnagyobb általános-
ságban emlegethetjük társadalmi közegeként a magyar dzsentrit, melynek 
fia.") Aligha láthatunk bele társadalmi töltést Lengváry „furcsa szomorú-
ság"-ába, hiszen Szenteleky hőse a szerelembe esése el őtt olyan rokokó 
jellegű  szabadossággal élt, mint amilyenre általában hajlamosak (f őleg a 
színházi élettel foglalkozó) újságírók, függetlenül attól, hogy á XIX. század 
második felében vagy a XX. század közepén élnek. 

Egészen más kérdés az, hogy Lengváry (nem már, hanem még) részben, 
objektíve a lezüllő  nemességnek a megtestesítője. Azért csupán részben, 
mert a lejtőn való megállás óhaja, a megkapaszkodás görcsös szándéka 
egészen rendhagyó módon, mindenféle társadalmi töltés nélkül jelentkezik. 
S ez annál fontosabb, minthogy a regény a derék polgárrá válás meghiúsító 
kísérleteiről szól, amit különben Bori is elismer [„Lengváry (és a regény) 
valóságköre... egészen kis sugarú, benne a cselekvésnek szinte nincs is 

245 



helyük"). Így aztán kizárólag lélektani és „stílus"-töltés ű  regényről beszél-
hetünk a Kesergő  szerelem esetében, mivel egy nagymértékben gátlásos (ezt 
Bori is hangsúlyozza), mazochista fél őrült áll a középpontjában. Vajon a 
végső, váratlan helyzetben való meghökkent ő  döntése alapján rokonítható-
e Esti Kornéllal? Úgy gondolom: nem. Lengváry ugyanis alkatilag terhelt, 
gyöngesége, gyávasága és határozatlansága miatt botladozó m űvészfigura. 
O egyszerűen testi-lelki betegsége miatt életképtelen, s mindebb ől csak 
keveset vall be önmagának. Szemben az összehasonlíthatatlanul illúziótla-
nabb Esti Kornéllal, egy átgondoltan abszurd világszemlélet, a kor színvo-
nalán álló életbölcselet kivetítésével. A végkifejlet nem teszi Esti Kornélra 
emlékeztető  démonikus alakká a szív emberét, hiszen ő  ez alkalommal is 
(miként mindig korábban) a kisebb ellenállást választja, egyszer űen mene-
kül az elől, aminek megoldása meghaladja önmegvalósításra képtelen, sznob 
ködökben szédelgő  egyéniségét. 

A regény befejezésében csak egy bizonyos: Lengváry Alfréd végérvé-
nyesen hátat fordított az általa megvetett vagy legalábbis nem méltányolt 
vidék által felkínált boldogságnak. (Ot ugyanis beteges arisztokratizmusa, 
de még inkább a tehetetlensége a normális életöröm ellenségévé tette.) Ám 
semmi jele annak, hogy ezzel nem csupán pillanatnyilag tért át az új (való-
jában a régi, a bohém) életformára, hanem hogy lesz is majd testi-lelki ereje 
a választott úthoz. A műben ugyanis semmi jele a biedermeier eszményb ől 
való kiábrándulásnak, a kölcsönös szerelmen alapuló családi életr ől való 
lemondásnak. A szökéssel viszont Lengváry csak Litkovszky Vandáéktól 
távolodott el végérvényesen, budapesti szerelmét ől, Margittól korántsem. 
Sőt, a fonnyadó színésznőhöz való csatlakozás a korábban érzéketlen válasz-
tott (Margit) megbüntetésének, szükségszer ű  bűnhődésének is tekinthet ő . 
A regényben azonban erre sincs célzás, ezért a legcélszer űbb a kézzelfogható 
tényt hangsúlyoznunk. Eszerint a még mindig bizonytalan jellem ű  Leng-
váry visszasüllyed korábbi meghasonlottságába, kiköt őbe kínos lassúsággal 
sodródó hányatottságába. Hogy miért? Azért, mert neveltetése, alkata és 
egészsége csupán látszatérték űvé fokozza le a szerelmeiről való nagystílű  
lemondását, radikális és szuverén döntését. 

Herceg Jánosnak erről egészen más a véleménye. Ő  úgy gondolja: 
„Lengváry szerkeszt ő ... elmegy erről a vidékről, mert úgy érzi, kötelesség 
szólítja, valójában azonban a veszélyt ől fél, a sártól és a paprikástól, a 
tespedéstől, amely elnyeléssel fenyegeti." (Szenteleky szerepe. 1940. In: Nyíló 
idő. 

 
Ujvidék, 1991.) Ha szem el ő tt tartjuk, hogy Lengváry Alfréd a budapesti 

csalódását követ ően korántsem az újjászületés reményében, hanem mene-
külve és sodortatva, barátja noszogatásának engedve jött a számára ismeret-
len Délvidékre (Z. városba, vagyis Zomborba, Szenteleky gyermekkorának 
színterére), s hogy itt az emberek között csak egy lánnyal, a tárgyi környe-
zetet illetően pedig csupán a természettel, a fákkal és a virágokkal barátko-
zott meg igazán, akkora menekülésének legkézenfekv őbb oka, a határozat-
lanság mögött, valóban a vidéki életmód elleni tiltakozás is munkálhat. 
Ennek azonban nincs kimutatható nyoma a m űben. Szenteleky m űvészete 
közel sincs annyira érett, hogy ilyen mélypszichológiai összefüggéseket is 
érzékeltessen. 
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Bori Imre ezzel szemben az „írói szándék fölött diadalmaskodó »való-
ság« munkáját" említi, amikor a vidéki élet megjelenítését a budapesti szín-
térnek az ábrázolásával veti egybe. Az el őbbivel kapcsolatban elmosódó 
pasztellszínekről, az utóbbi vonatkozásában viszont már kidolgozott rajzok-
ról beszél. Állítását két kés őbbi irodalomtörténeti összefoglalójában, er ősen 
sarkítva, a következőképpen ismétli meg: „Pasztelles, álomszerű  pesti képek 
és éles, részletes vidéki rajzok teszik érdekessé ezt a meseszövésében még 
bizonytalan, ifjúkori Szenteleky-m űvet." (Irodalmunk évszázadai. 1975., A ju-
goszláviai magyar irodalom rövid története. 1982.) Valóban van különbség a két 
miliő  bemutatása között, ám az nem túl jelent ős. Egyrészt a pesti alakok 
között viszonylag jól kidolgozott polgártípust is találunk Linder doktor 
személyében, másrészt viszont a vidékiek inkább csak a küls ő  s legfeljebb az 
általános társadalmi vonásaik szerint szerepelnek: impresszionista felületes-
séggel. A budapesti Tallóy Margitnak is árnyaltabb a képe, mint a vidéki 
Litkovszky Vandáé. Nem a „valóság" gy őz itt tehát átmenetileg, hanem a 
szerelem, amely Vanda személyében egy id őre felszabadítja Lengváry mé-
lyen lefojtott jó ösztönét, az egészséges életvágyat. Ez utóbbi nem szegül 
szembe a vidéki emberi viszonyokkal, de nem is rajong értük jobban, mint 
azért a családiasságért, amely Budapesten Tallóyéknál fogadta volna, ha 
kisebbrendűségét legyőzve meghódította volna Margitot. 

Egyszóval — s ebben Bori Imrének tökéletesen igaza van — „sokkal több 
probléma fogalmazódik meg a Kesergő  szerelem lapjain, mint amennyit a 
kisregény lírai ihletése elbír". Ezt Herceg János már 1940-ben (az el őbb 
említett tanulmányában) a következ őképpen látja: „Bácska csodálatos misz-
tikuma nem bontakozik ki könyvében. Azt sem érezni, ami tulajdonképpen 
naggyá és végzetszerűvé teszi ezt a vidéket, mint az ország viharsarkát, ahol 
a gondtalanság, a jólét álarca mögött, az együgyű  nemtörődömség vastag 
levegőjében, iszonyú dráma folyt és folyik azóta is." Herceg értékelése fél 
évszázaddal később is meggyőző. A romantikus hatást tartja alapvet őnek a 
regény keletkezésében, amely a „magyar irodalmi szecesszió szellem-
idézése". (A szépség varázslatában. Híd, 1989. 1. sz. In: Nyíló idő.) Fontos 
számára az (ön)iróniát nélkülöző  önéletrajziság, a nagy eszményeknek (Leo-
pardinak, Wilde-nak és Krúdynak) az önállótlan követése. S az is, hogy ez a 
— már a maga korában divatjamúlt — regény „ábrándosan szép elbeszél ői 
kvalitásaival olvasói sikerre is számíthat" — ma is. Ennél azonban Herceg 
szerint jóval fontosabb, hogy „irodalmi köreinkben izgalmat kelthet, hiszen 
mi már egy másféle Szentelekyt ismertünk el vezérnek és honfoglalónak, 
miután késhegyig menő  viták, sőt politikai inszinuációk után sikerült felsza-
badítanunk az átok alól, úgyhogy negyed századdal ezel őtt még írásainak 
két kötetét is kiadhattuk, máig sem tisztázott szempontok szerint tüzetes 
válogatás után. A háború alatt megjelent kötetek hívebben mutatják be a 
hatalmas történelmi korfordulón átesett, művészi ízlésében is alaposan meg-
változott Szenteleky Kornélt, épp ezért ideje lenne a teljes, amúgy sem túl 
terjedelmes életművet megjelentetni, hogy közel kerülve hozzá, el ődjének 
ismeije el a fiatalabb nemzedék is, mindenki, aki ezen a tájon magyarul akar 
írni!"Talán ezzel a rejtett ingerültséggel, sürget ő  szándékkal magyarázható 
az írás második részének feltűnően vörös Szenteleky-képe. Valószín űleg 
azonban az is közrejátszik a meghökkent ő  egyoldalúságban, hogy Herceg 
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János egyre inkább az emlékeiből idézi meg a harcos mestert, aki viszont — a 
rá jellemző  alkalmazkodó készséggel — baloldali könyveket ajánlott hajdan 
a kommunista hírében álló ifjú írónak. 

A BALOLDALISÁG TÚLHANGSÚLYOZÁSÁNAK OKAI 

Aligha tehetünk tehét szemrehányást Herceg Jánosnak Szenteleky szo-
cializmus iránti vonzódása túlhangsúlyozásáért abban az időben, amikor a 
kinyilvánított kisebbségpártiság még nagyobb tabunak látszott, mint 1983-
ban, amikor Herceg a Távlatok című  jegyzetgyűjteményében ismét leírta: 
„Taine a maga elméletével politikai paraván volt az ő  számára, amely mögé a 
kisebbségi író elbújtathatta nyíltan ki nem mondható mondanivalója célját 
és értelmét." (31.) E mondanivaló Szenteleky tanítása szerint — s ezt Herceg 
János több helyen is elmondta — az általános emberinek a fedezetével, de a 
kisebbségben élő  magyarság nemzeti-kulturális problémájának kifejezésé-
vel kaphatott művészi formát. Herceg szóban forgó 1989-es írása err ől, 
nyilván az érintett okokból következ ően, megfeledkezik, ami az Isola Bella 
leszűkített értelmezéséb ől még inkább kitűnik. A hajdani mestert pártfogoló 
emlékező  a lényeget hallgatja el, azt tudniillik, hogy nem az „illegális párt-
munkát végző  lány" vezette szerelmesét az „álom... és az utópia új világa" 
felé, hanem fordítva: Szabolcs szeretetelv űsége győzedelmeskedett az osz-
tályharcon alapuló jóhiszemű  erőszakkoncepción. 

Vajon mi készteti Herceg Jánost 1989-ben, hogy ily módon igyekezzen 
bebizonyítani: mestere nem volt „vérszegény polgári író", nem képviselt 
osztályok és pártok fölötti kisebbségközpontú szemléletet? S őt „egy új 
társadalmi rend eljövetelének igézetét nyíltan vállalni kívánta", tehát a mi 
szocialista világunknak, haladó ifjúságunknak igenis szüksége van rá. Her-
ceg túlzásának gyökere a körülményeket illet ően abban van, hogy a jugo-
szláviai magyar irodalom, az Új Symposion els ő  nemzedékével kezd ődően 
hátat fordított a Szenteleky Kornél által képviselt irodalmiságnak, az értel-
miség mindig lehetséges vidéki tragédiájaként értelmezve azt. Nem tartva 
igényt arra sem, ami — Németh László min őség-szocializmusának megfe-
lelőjeként — valóban kihámozható a szabadkőműves Szenteleky műveiből, s 
ami nélkül a szocialista társadalomra óhatatlanul pusztulás vár. 

Valóságismeretünk és küls ő  lehetőségeink akkor még naiv optimizmus-
sal telítettek voltak, ezért az Új Symposion kozmopolitizmusának kritikai 
hangadói a kultúra teljességét más irányban igyekeztek birtokba venni, mint 
Szenteleky. Egy ideig nem érezték magukat másodrangú állampolgároknak, 
vagy ha valamiképpen észlelték is a megkülönböztetés jeleit, bíztak a viszo-
nyok további javulásában. Ezért, jóllehet világirodalmi tájékozódási igé-
nyük figyelemre méltó, a vidékünkről elvágyódó Szenteleky sem lehetett 
példamutató számukra, hiszen fiatalos kedélyük és az uralkodó dogmák 
egyaránt helytállásra, harcosságra ösztönözték őket. Megváltoztatni igye-
keztek a valóságot, nem pedig finnyáskodva kitérni el őle, vagy pedig öná-
mító módon megalkudni vele. E mögött a ma már hitelesnek aligha mond-
ható magatartás mögött egy igencsak (id őtlenül) hiteles ember állt: Sinkó 
Ervin, aki a végre hazataláltnak évekig tartó örömében, s a Zágrábból 
időnként tájunkra látogatónak korlátoltságával, aligha tudhatott sokat ami 
életünk mélyrétegeir ől. 
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Így aztán egyáltalán nem véletlen, hogy tanítványa, Bosnyák István, a 
neki írt dolgozatában (amelyet azonban csak másfél évtizeddel kés őbb, 
vagyis 1980-ban a Szóakció első  kötetében publikált) szintén viszonylag 
mereven viszonyul a vajdasági irodalom alapítójához. Az általunk már em-
lített Havas-cikknek ad igazat, nemcsak a Szenteleky jóváhagyásával elbur-
jánzó dilettantizmus ellenében, hanem a couleur locale elméletével, a vajda-
sági vagy a kisebbségi lélek létezésével szemben is. Bosnyák a nemzedéké-
nek és a történelmi korszaknak a nevében beszél, amikor azt hiszi: a m űvész 
szempontjából a világ bármely táján csak felvilágosult vagy el őítéletekkel 
terhelt ember, haladó vagy reakciós osztály, megvalósítandó emberiségi (s 
ennek alárendelten: nemzeti) cél és m űvészi típusokat teremtő  ihlet van. A 
szociológia dominál e szemléletben, szemben a pszichológiával. Ennek nem 
vulgarizálás, hanem leegyszer űsítés a- következménye. Mert amit Bosnyák 
Szenteleky pálfordulásának társadalmi és művelődéspolitikai feltételeiről 
mond, az pontos, csak nem elég. Az átváltás bels ő, az egész életművet 
mozgató rugói ugyanis így homályban maradnak. Kritikusunk e szemléletet 
1973-ban, a Kalangya-értekezleten is érvényesnek tartja (Kérdések a Kalangya 
Szenteleky-örökségér ől. HITK, 21. sz.). Azzal a különbséggel, hogy itt már 
Szentelekynek a mások által méltatott érdemeit is elismeri. 

Hasonlóképpen ítéli meg a vezér szerepét Utasi Csaba is. Mindazonáltal 
ő  már kritikusabb a Havas-f éle kozmopolitizmussal szemben, s azt is kutatná, 
mi az, ami az irodalomalapító tevékenységében id őtálló, tehát kamatoztat-
ható érték. Szenteleky vállalkozásának igazi, máig érvényes alibijéig azon-
ban a hatvanas vagy a hetvenes években ő  sem juthat el, hiszen neki is 
viselnie kellett a nagy-jugoszláv szocialista szemellenz őt, az elsősorban 
osztály jellegű  értelmiségi egységfrontnak a jöv őformáló hitterhét. Teljeseb-
ben csak akkor azonosulhat a vezérrel, amikor a doktori disszertációját írva, 
Herceg János Szenteleky-képe által is engedi magát befolyásoltatni. Ennek 
eredményeként meggyőzően állíthatja 1983-ban a sziváci Szenteleky-napo-
kon elhangzott előadásában: „Minthogy Szentelekynek nem adatott meg a 
nyílt küzdelem lehetősége, hallgatni viszont nem tudott, hisz a rendszer 
intézkedései nemcsak emberségében alázták meg őt, de ismételten meg-
kérdőjelezték íróságát is, kisebbségvéd ő  politikai nézeteit kényszer űségből 
esztétikai köntösbe bújtatta. Európának,, az irodalom és m űvészet egyete-
mességének bűvöletében élt, ezt az egyetemesség-eszmét azonban kényte-
len volt pillanatnyi, részleges politikai mozzanatokkal beoltani, minek kö-
vetkeztében esztétikai és ideológiai szempontjai meglehet ősen előnytelenül 
kontaminálódtak." (Egymással perlekedő  álláspontok. 7 Nap, 1983. dec. 30.) 
Hogy miként juthatott el tíz év alatt Utasi Csaba a vezér törekvése igazolá-
sának közelébe, arra akkor jöhetünk rá, ha a Lélekveszt ő  a „vajdasági nembá-
nomság nagy óceánján" című  1973-ban írt tanulmányát (In: Tíz év után. Újvi-
dék,1974) összevetjük annak doktori értekezés részeként átdolgozott válto-
zatával (A Kalangya eszmei irányvétele és irodalompolitikája. In: Irodalmunk és a 
Kalangya. Újvidék, 1984). Míg Utasi 1973-ban a forradalmi koncepciót hiá-
nyolja Szentelekynél alapvető  hibaként, de nem főbenjáró bűnként (tehát 
nagyjából olyan mértékben, mint Juhász Géza már említett, ebben az id őben 
publikált dolgozatában), mondván, hogy Szenteleky „nem látja meg... hogy 
irodalmunk és egész kisebbségünk életét csakis a fennálló társadalmi rend 
megdöntésével lehetne alapvetően megváltoztatni....", addig egy évtized- 
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del később a „fennálló társadalmi rend" „megdöntésé"-vel egyenrangú le-
hetőségként a „gyökeres megreformálás" is felmerül. Ez a liberalizálódás 
akkor is fontos, ha Utasi nem járhatja végig a kínálkozó szellemi utat, vagyis 
nem kutatja fel a vezérnek egy ilyen reformtörekvéshez f űződő  valóságos 
vagy lehetséges kapcsolatait. Ha ezekből nem találhatunk sokat, emiatt 
aligha róhatnánk meg Szentelekyt, hiszen nem volt sem társadalomtudós, 
sem jogász, sem pedig pártember. Ahogyan többször és sokféleképpen leírta: 
a kultúra volt a vezéreszméj e. Ez viszont szorosan összefügg a reformtörek-
vésekkel, azokkal is, amelyek elsősorban a kisebbség önvédelmét szolgálva 
mozgósítanák az írókat és az olvasókat. Arról van szó, hogy a m űveltségnek, 
az erkölcsnek és az ízlésnek a szintemelkedése nélkül sem a jognak a köve-
telésére (az elnyomottaknál), sem pedig a jognak a megadására (az elnyomók 
között) nem lehet számítani. 

Am más vonatkozásban sincs Utasi Csaba túl messze a dogmától. Bos-
nyák Istvánhoz hasonlóan a dialektika módszerét erőlteti, amikor Bori Im-
rének A jugoszláviai magyar irodalom története című  könyvére hivatkozva a 
szépléleknek a Levél D. J. baráétomhoz a „vajdasági magyar irodalom"-ról című  
közismert vallomásáról azt állítja, hogy az nem önmaga jelentésével (s ennek 
megfelelően Szirmai Károly és Herceg János véleményével), hanem önmaga 
ellentétével azonos, vagyis azzal, amire benne Bori Imre ráérez. Az utóbbi 
szerint ugyanis az elefántcsontoronynak ez az eltökélt vállalása, a vajdasági 
valóságnak ez az undorteljes elutasítása „lényegében nemis tagadás, hanem 
a múltnak és a jelennek a kritikáját hirdeti meg", aminek következtében „a 
kritikai ösztönzések" „a helyzet megváltoztatásának az igényét is méhükben 
hordozzák". Minthogy az időtlen múzsák elkötelezettje pálfordulásának 
külső  és belső  okai egyaránt vannak, a szépírói létben való csalódás 
„mennyiségi" fölhalmozódását kell feltételeznünk a harmincas évek fordu-
lóján a szerkesztő  gyakorlatában kialakult új „min őség" ismeretében. Az 
átváltás azonban, miként Szenteleky legtöbb kritikusa, köztük a legalapo-
sabbak egyike, Utasi Csaba is tudja, nem volt teljes. Vívódásokra került sor, 
s ezért módszertani eklekticizmus, s őt önellentmondás hozza zavarba az 
átgondolt szellemi alap, erkölcsi és esztétikai következetesség után nyomo-
zó kutatókat. Ám az idézett nyílt levélben nyoma-sincs az író bels ő  drámá-
jának. Még egy kevés ráhatás kell, hogy — a nyilvánosság előtt is — felbillenjen 
a távolságtartás látszategyensúlya. 

A Bori Imre és Utasi Csaba által feltételezett hosszan tartó érlel ődési 
folyamat létezése viszont aligha vonható kétségbe. Annál kevésbé, mint-
hogy Dettre Jánosnak a Bácsmegyei Naplóban közölt írásai - közvetve — 
éveken át csábították Szentelekyt arra a szerepre, amelyet kés őbb csak a 
körülmények miatt nem töltött be pontosan úgy, ahogyan azt Dettre — a 
lehető  legnemesebben és legokosabban — elképzelte. Viszont a neveltetésé-
nél fogva és a betegsége következtében er ősen gátlásos széplélek csakis 
Csukának a felkérésére változhatott m űvelődési vezérré, harcos és szere-
tetteljes szerkesztővé. A vezérségre való hajlam imitt-amott a korábbi írása-
iban is feltűnik, de csak az ösztönösség szintjén, s csupán képességként ad 
hírt magáról. S ne feledjük: a szecesszió az életet másodlagosnak tartotta a 
művészettel szemben, amely csak akkor volt igazi, ha h űen követte a válasz-
tottak arisztokratikus formakultúráját. Más szóval: Szenteleky Kornél 
életművében mind a lassú érlel ődési folyamatnak, mind pedig a csodálatos 
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átalakulásnak a mozzanata jelen van. Rá kellett eszmélnie, hogy a két háború 
közötti Vajdaságban kozmopolita-individualista író két súlyos okból nem 
lehet. Az egyik: a nagyszerb politikának már az sem felel meg, ha valaki nem 
szerbül ír. A másik: a sürgető  cselekvés idejében sokkal kisebb értékű  a vers 
vagy a prózai mű  annál, amit művelődésszervezőként közvetlenül adhat Ha 
nincsen az örökmozgó Csuka, nemcsak hogy nem kerülhet sor a széles körű  
gyakorlati cselekvésre, hanem a gondolatoknak az ilyen arányú fejlődése is 
elmarad. Túl gyenge, határozatlan és szellemileg rest (!) volt ahhoz Szent-
eleky, hogy belső  lehetőségeit, ritkán feltörő  vágyait tudatosítsa és — 
amennyire csak lehet — egyenirányítsa. Valójában két nagyszerű  mankó 
(Dettre és Csuka) segítségével indult ő  el szántani a bácskai ugaron. Min-
denki nagy meglepetésére, aki addig csak a fellegjáró írásait ismerte. 

Hogy irodalomtörténészeink egyre szabadabban, tehát mind több in-
duktivitással s egyre kevésbé deduktívan közelednek Szenteleky Kornél 
életművéhez, az elsősorban Bori Imrének a viszonyulásából t űnik ki. Ekkor, 
vagyis a hetvenes évek elején (amikor az Üzenet Szenteleky-száma megjele-
nik, benne Bórinak a terjedelmes és igényes elemzésével a Keserű  szerelemről), 
úgy látszik: monográfia készül irodalmunk hajdani megalapozójáról, az 
évente megkoszorúzott emlékű, szerepében azonban tisztázatlan vezér-
alakjáról. Mindazonáltal hiába igyekszik Bori részletekbe men ően árnyalni 
a széplélek pálfordulásának küls ő  és belső  feltételeit (Aki harcolt az „angyal-
lal". Magyar Szó, 1973. szeptember 8.), a bolsevik ellenforradalom éveiben 
nem tanácsos teljességgel mell őzni a vörös szemüveget. Ez azonban nem 
jelenti azt, mintha Bori els ősorban a baloldali elemeket helyezné el őtérbe 
könyveinek Szentelekyt méltató vagy bemutató fejezeteiben. Nem, az ő  
engedménye az, hogy például az Irodalmi hagyományaink című  antológiájá-
ban, a sokkal értékesebb Isola Bellát mellőzve, a jellegzetesen epigon Kesergő  
szerelemből közöl részletet Igaz, a szerepeltetett szöveg Z.-r ől, vagyis Zom-
borról, a gyermekkornak és a kés őbbi cselekvésnek a színhelyéről ad vázla-
tos képet, ám ennek sekélyessége aligha mérhető  az Isola Bellának a szere-
tetből mint főmotívumból fakadó életrevalóságához, meggy őző  esztétikai 
erejéhez, humanista (kisebbségpárti) programjához. Csak hát a hetvenes 
évek művelődéspolitikája az etikát csupán az osztályharc dogmáival össze-
függésben tűrhette el. Ezért kell irodalomtörténészünknek még 1976-ban is 
a Szentelekyről szóló kétnyelvű  (egyébként leszűkített és egyoldalú váloga-
tású) írásgyűjtemény előszavában ilyen megjegyzést tennie: „Természetesen 
vannak téves nézetei az osztálybékéről, abból a hibás szemléletb ől eredően, 
hogy a jugoszláviai magyarság körében az osztályellentétek kisebbségi stá-
tusának a következményeként nem olyan élesek, mint az ország más vidé-
kein és népei között." (Szenteleky — Senteleki. Újvidék) 

A vajdasági szellemi életnek a bolsevik politika általi ellen őrzöttsége a 
nyolcvanas években sem szűnhetett meg. Ezért semmi lényeges sem való-
sulhatott meg Herceg János reményeib ől, Juhász Géza kiadói tervéből és 
Bori Imre monográfusi ambícióiból. Csak a Hungarológiai Intézet biztosított 
annakidején némi támogatást ehhez a munkához, a Forum Könyvkiadó nem 
merte serkenteni az ilyen, esetleg utólag az egzisztenciája ellen irányuló 
munkát. Az Egy fáradt szív szerelmeinek (a Keserg ő  szerelem című  korai Szent-
eleky-regénynek s A Hétben közölt egyéb írásoknak) a kiadása 1988-ban két 
okból is groteszk vállalkozás. Először is azért, mert a szóban forgó szövegek 
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többsége önmagában értéktelen. Csak a későbbi vezér szellemi alakulásának 
mélyebb megértése miatt fontosak. Viszont ha így tekintünk rájuk, akkor 
még negyed századdal ezel őtt, tehát valahol a hatvanas években kellett 
volna napvilágot látniuk. Természetesen azon is vitatkozhatunk, hogy vajon 
ami esztétikailag elmaradott olvasóközönségünknek — akár az egyik, akár a 
másik időpontban — vajon szüksége van-e az ilyen jellegzetesen epigon 
művek kiadására. Ha igen, akkor is csupán egyetlen szempontból: azért, 
hogy a kritikus vagy a tanár a legjellegzetesebb példán elemezhesse az 
epigonizmusnak a lényegét. Erre viszont senki sem gondolt! 

A fiatalkori Szenteleky-írásoknak a kiadása 1988-ban amiatt is groteszk, 
minthogy egyes szövegeket, amiként Bori Imre magyarázza jegyzeteiben, 
túlzott id őhöz kötöttségük miatt ki kellett hagyni. Feleslegesnek tartjuk 
annak bizonygatását, hogy az ifjú „kultúrsznob"-nak a magyar birodalom 
iránti szerelme mennyire természetes, milyen ártatlan és veszélytelen. Ha 
tehát hihetetlenül nagy késéssel kiadásra kerültek ezek az olvasmányélmé-
nyek, a Szenteleky iránti kegyeletnek másféle elbánásban kellett volna ré-
szesíteni őket. 

A kulturális múltunk iránti felemás viszonyulás megszüntetése volt 
célja Hornyik Miklósnak a nyolcvanas években, amikor a Hungarológiai 
Intézetben folytatott kutatásai keretében Szenteleky Kornél ésAMi Irodalmunk 
címen terjedelmes irodalomtörténeti dolgozatot készített. Ebben a filológusi 
alaposságon kívül az dicsérendő, hogy feleleveníti és kiegészíti azt, amit a 
korábbi emlékezők és kutatók a két háború közötti kisebbségi magyar sorsról 
— mint a kulturális igényeket minden tekintetben meghatározó körül-
ményről — mondtak. Hornyik műve akkor is jelentős, ha nem használja fel 
teljes egészében az eddigi kutatásokat, s ha ebb ől kifolyólag túl éles az a 
határvonal, amelyet egyfel ől Szenteleky és munkatársai, másfel ől pedig az 
előzmények (Fenyves Ferenc és a Bácsmegyei Napló) között húz. Dettre 
János publicisztikája nélkül aligha képzelhet ő  el az évekig húzódó széplé-
leknek a felbátorodása és misszióvállalása. 

Végül Mák Ferencet is meg kell említenünk, aki A rejt őzköd ő  öntudat című  
esszéjében (Fényességek titkai. Szabadka, 1990) a lehető  legmélyebben érez rá 
a Szenteleky-opusban évtizedeken át rejtőzködő  problematikára, minden 
vajdasági magyar író tisztázandó feladatára. 

Majdnem fél évszázaddal a második világháború után legfeljebb csak 
az eddig összerakatlan részletek tekintetében tudunk többet a vajdasági 
irodalom legvonzóbb és legkiemelked őbb egyéniségéről. A lényeget illetően 
a homály még mindig oly nagy, hogy — miként láttuk — még a vezér legtehet-
ségesebb és leghitelesebb tanítványának, Herceg Jánosnak sincs megnyug-
tatóan egységes képe hajdani mesterér ől, vagy legalábbis ennek életm űve 
átmentése érdekében a társadalmi rendszer érdekeinek megfelel ő  elemeket 
kénytelen túlhangsúlyozni. 

Jelenleg a történelmi körülmények is arra kényszerítenek bennünket, 
hogy pótoljunk valamennyit az elmúlt évtizedek b űnös mulasztásaiból. 

(Folytatjuk) 
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CSERES TIBOR (1915-1993) KÜLDETÉSE 

A nagy magyar írók mindig egyetemes magyarságban gondolkodtak, s vigyázó 
tekintetüket a határon túl él ő  nemzettársaik sorsán is rajta tartották Így volt 
ezzel Illyés Gyula, Németh László, így van ezzel most Csoóri Sándor is. 

Cseres Tibor, aki hetvennyolc esztend ős korában hunyt el Budapesten, 
közéjük tartozott Bátor, becsületes könyveket írt, köztük a Kárpát-medence 
egyik legproblematikusabb alkotását, a Hideg napokat. Akkor írta meg, mond-
ja róla egyik méltatója, amikor még lehetett hinni, „hogy van értelme, lesz 
foganatja, ha valaki belekezd". Hát nem volt. 

A Gyergyóremetén született Cseres Tibor olyan kiváló alkotásokkal írta 
be magát a magyar regényírás nagykönyvébe, mint a Pesti háztetők, a forma-
ilag is újdonságot hozó Parázna szobrok, az Én, Kossuth Lajos, a Foksányi szoros 
vagy a Vízaknai csaták, de bennünket, délvidéki magyarokat igazán Hideg 
napok című  regénye, Bezdáni ember című  elbeszélése és Vérbosszú Bácskában 
címen közreadott dokumentumkötete rázott meg. 

1960-ban kezdte el írni Cseres Tibor Hideg napok című  regényét, amely az 
újvidéki razzia három borzalmas napjáról szól. Cseres azt hitte: a határ túlolda-
lán, a másik náció soraiban is azok az emberek vannak többségben, akik úgy 
gondolkodnak, hogy végső  ideje tisztázni közös dolgainkat Naiv módon 
abban reménykedett: a túloldalon is akad majd hozzá hasonló tisztességes és 
bátor szerb író, akinek lesz ereje szembenézni a saját népe tagjai által elkövetett 
gaztettekkel. Keservesen kellett csalatkoznia. Amikor „a méltán kívánt válasz" 
sehogy sem következett be, s magának kellett megírnia a Bezdáni embert, a jogos 
megbánás helyett hatalmas fölháborodást vált ki a szerbség körében, a jugo-
szláv partizánszövetség pedig a szerzőt „a köteles hallgatás és a ránk parancsolt 
feledés megtörése miatt" nemkívánatos személynek nyilvánította. 

Cserest ez nyilván mélységesen kiábrándította, ám nem némította el: 
1991-ben megjelent könyvében, a Vérbosszú Bácskában címűben most már az 
író-kutató makacsságával és alaposságával tárja fel a délvidéki magyarság 
ellen elkövetett rémtetteket. 

Könyveiben Cseres Tibor a lehetetlent kísértette meg: önvizsgálatra akarta 
késztetni azokat, akik erre képtelenek. Példa nélkül való kivételnek számít 
Aleksandar Tišma, az Újvidéken él ő  kiemelkedő  szerb prózaíró, aki legalább 
reagált a hívó szóra. Cseres Vérbosszú Bácskában című  könyvéről a Napló 1991. 
július 24-i számában a megtorlás okait vizsgálva a következ őket állapítja meg: 
„Az egyik ok kétségkívül a katonai igazgatás bevezetése volt Bánátban, Bács-
kában és Baranyában, amely lehetetlenné tette a polgári vezetés létrejöttét és a 
betelepülőknek (akik nem ismerték a helyi körülményeket), fanatikusoknak, 
szadistáknak gyakran fegyvert és hatalmat adott a kezébe, hogy bosszút állhas-
sanak... Így estek áldozatul a legkevésbé vétkesek... Nem terhelte őket senki 
halála, mégis halálra ítélték őket, mert magyarok voltak... El kellett veszniük... 
Egyetlen bácskai vagy vajdasági történész nem akadt Cseres el őtt, aki... feldol-
gozta volna a magyarok tömeges kiirtásának a történetét, ami ezen a vidéken a 
népek közös életének a feltétele kellett és kell hogy legyen."  

Némi elégtétel volt ez a vallomás a kiábrándult Cseres Tibor számára, 
némi elégtétel és reménysugár a vajdasági magyarság számára is. 

DUDÁS Károly 
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ÉGTÁJ  

MAGYAR LÁSZLÓ 

A „SZENT ELŐD" PALICSON 
LEVÉLTÁRI ADALÉK VAJDA JÁNOS SZABADKAI KAPCSOLATAIHOZ 

Vajda János (1827-1897), a XIX. század második felének kiemelked ő  magyar 
lírikusa, Ady Endre költészetének el őfutára. Irodalmi pályája az 1840-es 
években keződött, s Pesten 1848-ban már a márciusi ifjúság vezet ői közé 
tartozott. Részt vett a forradalmi eseményekben, majd 1853-tól, lemondva 
hivataláról, az irodalomnak és a publicisztikának élt. Szerelmi költészetében 
új hangot ütött meg, elítélte az önkényuralom nemesi társadalmát, s miután 
görcsösen ragaszkodott a 48-as eszmékhez, mell őzte őt a hivatalos társada-
lom. Mi több: politikai és irodalompolitikai elvei miatt üldözték, hajsza 
indult ellene, ezért zárkózottá vált. Pesszimizmusa abból eredt, hogy a 
dualizmus rendszerében a polgárosodásért vívott magányos harcát sokszor 
reménytelennek érezte. 1  Költészetének igazi értékét a XX. század elején Ady 
Endre ismerte fel, aki„ lelke atyjának, szent elődjének, nagy rokonának” 
nevezte Vajda Jánost . 2  Vajda „életműve nemcsak összeköt ő  Petőfi és Ady 
költészete között — de elválasztó is: a magyar líra két nagy korszakának 
áramlatai közül magányosan kiemelked ő  sziklapart". 3  

A kiváló költő, író és publicista szabadkai kapcsolatai az 1880-as évek 
elejétől jegyezhetők.4  Vajda Jánost haláláig szoros baráti szálak f űztékMilan 
Milosavljević  ügyvédhez és országgyűlési képviselőhöz, valamint Milkó 
Izidor ügyvédhez és íróhoz. Többször járt városunkban és környékén, err ől 
több dokumentum is tanúskodik. Ugyanis, akárcsak Milosavljevi ć, szenve-
délyes vadász volt és kirándulási élményeit, emlékeit nem egy munkájában 
örökítette meg. A zárkózott természet ű  költőnek az észak-bácskai város a 
magányos szigetet, a biztos menedéket és egyben a szellemi vigaszt jelentet-
te. A Vasárnapi Újság 1883. évi 5. számában Vajda János Ludas, Vért ő  meg 
Radenovác címmel megkapóan ecseteli Palics környékének természeti szép-
ségeit, miközben nem palástolja feltör ő  érzelmeit sem. Természetesen ér-
deklődéssel, figyelte Szabadkának és környékének társadalmi jelenségeit is. 
A város és lakossága iránt többször kifejezésre juttatja mély rokonszenvét. S 
miután itt több szlláv ajkú lakossal köt barátságot, örömmel újságolja, hogy 
szerb értelmiségi barátai nagy érdekl ődést tanúsítanak a magyar irodalom 
és művészet iránt 5 1886-ban palicsi tartózkodása idején egy ismeretség után 
szimpátiával tudósít a bunyevác népr ől is (Szabadkai Hírlap, 1886. október 
17.). Vajda Palicson lábbaját kézelteti, de nem feledkezik meg a környék 
természeti szépségének ismertetésér ől sem, miközben a fürdőhellyel kap-
csolatban megjegyzi: „mozgalmasabb, élénkebb, mint némely híres cseh 
fürdő  — világváros." 

A költő  Milosavljević  révén ismerte meg Milkó Izidor írót, aki ugyan-
csak kivette részét Vajda m űveinek népszerűsítéséből. Baráti levelezésükb ől 
a palicsi tartózkodások néhány egyéb részletére is következtethetünk. Nem- 



csak a vadászkirándulások, a lábbaj orvoslása vonzotta a költ őt e tájra; 
hanem nemegyszer nyugtalan élete és anyagi gondjai el ől is Palicsfürdőre 
menekült, hogy barátainak a körében találjon megnyugvást és segítséget. 6  

Vajda János a palicsi iszapkúrát néha elhanyagolta; ilyenkor ismét je-
lentkezett lábbaja. 1885. június 27-i levelében egyebek között azt is jelenti 
Milkó Izidornak, hogy éppen ezért a nyár folyamán ismét felkeresi Palicsot. 
A Szabadkai Hírlap 1886. május 30-i számában röviden értesíti olvasóit: 
„Vajda János hírneves költ őnk — mint biztos forrásból értesültünk — jöv ő  
hónap közepén Palicsra utazik, ahol több hétig szándékozik üdülni. Szíve-
sen látjuk" 

A városi hatóság id őközben kivételes kedvezményben részesítette Vaj-
da Jánost: egyszter s mindenkorra Palicson ingyenlakást ajánlott fel részére. 
A költő  dr. Milkó Izidorhoz intézett 1888. június—júliusi levelében ezzel 
kapcsolatban aggályait fejezi ki: „Még eddig sehol se voltam, de most már 
nincs maradás: kiűz a bűz és e héten legfölebb (!) csütörtökön valamerre 
elbujdosom. De hová? Ez a nagy kérdés. Palityról éppen a mai napokban 
olvasok elrettentő  dolgokat, — hogy ott mekkora a zaj... Kivilágos virradatig. 
Nincs üres szoba... Igaz-e vagy csak megengedett reklám? S egyáltalán most 
már ha adnának is egy szobát díjtalan, nem járna-e ez kárral a városra, és ill ő  
lenne-e elfogadnom?..." 7  

Mielőtt Vajda János palicsi kapcsolatainak levéltári vonatkozásairól 
tudósítanánk, hadd szóljunk röviden a fürd őhely akkori állapotáról, Palics 
látogatottságáról, a víz gyógyerejér ől, épületeiről, parkjáról. 

Miután 1869-ben Szeged és Szabadka között vasútvonal létesült, sok-
szorosára emelkedett Palics fürdővendégeinek a száma. Az 1870-es években 
ezenkívül a vasútigazgatóság „kéjvonat"-ot, azaz fürd ővonatot indított. A 
levéltári forrásokból kitűnik, hogy a fürdőhelyet igen távoli helyekről is 
rendszeresen látogatják Ugyanis a Palicsi-tó gyógyerejét már a XVIII. század 
végétől ismerik, de a fürdőhely kiépítése csak az 1850-es években veszi 
kezdetét. A fürdőintézethez az 1880-as években már 14 létesítmény tartozik, 
amelyek közül ma csak néhány maradt fenn. Karvázy Pál városi mérnök 
1888-ban készített térképe egyebek között az alábbi épületeket tünteti fel: 
emeletes főépület, étterem, vendéglős lakház, felső  és alsó nádas lakház, 
melegfürdő, férfi és női hidegfürdő  stb. A palicsi fürdőintézetet 37 hold 
kiterjedésű  kertben, az Alföld legdíszesebbnek mondott parkjában létesítet-
ték, amelynek szomszédságában körös-körül díszes nyaralók, villák vannak 
Tervezőik a bécsi és budapesti hagyományokat örökítették meg olyképpen, 
hogy Palicsnak még ma is egyedülálló varázsa van. A polgárosodás izmoso-
dásával tehát egyre inkább felvirágzik a fürd őhely, a fürdővendégek össze-
tétele igen sokszínű. Amikor tehát Vajda János Palicsot látogatni kezdte, azt 
a Monarchia egyik ismert üdül őhelyeként tartják számon. 

A Szabadkai Történelmi Levéltárban végzett kitartó kutatásunk ered-
ménye két eredeti Vajda János-levél, $  amelyet a költő  Szigethy József gazda-
sági tanácsoshoz címzett: 

„Igen tisztelt tanácsos Úr! 
Már egy ízben voltam szerencsés élvezni a palitsi fürd őben Szabadka 

város vendégszeretetét. Taval és harmad éve Milkó úr szintén arról értesített, 
hogy hasonló kedvezményben részesülhetek, csak ebbéli szándékom fel ől 
eleve tudósítsam t. tanácsos urat. Ez ajánlat folytán bátorkodom ezuttal m. 
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Vajda János 1889-ben palicsi tartózkodásával kapcsolatban két levelet intézett  

Szigethy József tanácsoshoz. Az első, június 25-én kelt levél  

, 
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t. tanácsos Urat, Kegyeskednék röviden tudósítani, vajon a fönebbi intézke-
dések nem változtak e s egyáltalán a helyi körülmények megengednék e, 
hogy néhány hetet a palitsi fürd őben tölthessek? Mult években is mindig 
azon aggodalom tartott vissza, hogy az évad el őhaladt szakában a helyisé-
gek el lehetnek foglalva. Azt hiszem Milkó úr jelenleg nincs otthon, azért 
bátorkodom bár ismeretlenben t. tanácsos urhoz fordulni kérelemmel. 

Bocsánatot kérve a bátorságért, melyet veszek, magamat ohajtott jó 
indulatába ajánlva, vagyok 

Mélyen tisztelt tanácsos urnak 

alázatos szolgája 
Vajda János 

Budapesten, Június 25. 1889. 
Vámház-kör-út, 2." 

A költő  másik (keltezetlen?) levele így hangzik: 
„Mélyen tisztelt Uram! 
Kedves és örvendetes tudósítása — per varios casus — csak ma jutott 

kezemhöz. Ugyanis még mult hóban a trencséni fürdőbe utaztam, azalatt 
előbbi lakásom Haltér 7' sz. alá tevődött át — megérkezve a Margitszigetre 
költöztem — de azért nem baj, mert szándékom ugyis az volt, hogy vagy az 
évad elején vagy a végén menjek, mikor már üres lakásokra számíthatok. 
Hogy mely napon érkezem, nem tudom bizton megállapítani, de talán már 
nemis szükséges, miután már inkább attól tartok, hogy a fürd ő  talán nagyon 
is elhagyott lesz. Remélem, találok üres szobát. 

Mindenesetre mélyen le vagyok kötelezve szíves közbenjárásáért és 
magamat ugy a nemes, hazafias, nagylelk ű  tanácsnak, mint Önnek ohajtok 
nagybecsű  pártfogásába ajánlva vagyok 

őszinte tisztel ője 
Vajda János 

Margitsziget, Nagy Szálloda. 22. 7." 

Mint látjuk, Vajda János ismét Palicsra óhajt leutazni, de nem tudjuk, hogy 
Szigethy József tanácsnok erről miért értesíti csak tíz hónappal kés őbb a sza-
badkai városi tanácsot Ugyanis az el őző  levélből nem derül ki egyértelműen, 
hogy a végén olvasható szám dátum-e, vagy pedig a szállodaszoba száma. 

„Tekintetes Tanács! 
Vajda János — hazánk jeles költője — két ízben élvezte a város áldozatkész-

ségét ingyenes lakás és fürd ő  ajánitatván részére a Palicsfürdőintézetben. A 
legközelebbi alkalommal nem ugyan hivatalos folyamodványban, de hozzám 
intézett magánlevelében ujólag kifejezte azon kérelmét, hogy a város nemes-
lelkűségét ujólag igénybe ohajtja venni. Azon indítvánnyal járulok tehát a tek 
Tanács elé: miszerint Vajda János részére a jelen fürd ő  évad alkalmával az általa 
igénybe venni ohajtott időtartalomra ingyenes lakást és fürdőt ajánljon fel. 

Szabadkán,1890 april 14 

Szigethy József 
tanácsnok" 
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A városi tanács nem sokkal kés őbb úgy határoz, hogy a „nagy költő" 
részére a palicsi emeletes épületben egy szobát és „szabadon választandó 
Fürdő t díjmentesen felajánl". 9  Hogy az író élt-e ezzel a lehetőséggel, arra a 
levéltárban semmilyen adatot nem találtunk. Itt f űzzük hozzá, hogy az 
említett emeletes épületet (most Park Szálló) Scultety János jeles szabadkai 
építész tervei alapján 1860-ban hozták tet ő  alá. A hatósági döntésből kicsen-
dül, hogy e szállodában Vajda már a korábbi években is megszállt. Majd a 
levéltári adatok arra utalnak, hogy „koszorús költ őnk" 1894. augusztus 
11-én ismét Palicsra látogatott. 10  Ezután az idős Vajda János szabadkai kap-
zsolata lassan megszakad, s amikor 1897 januárjában elhunyt, a Fejér várme-
yei Vaálon (ahol a költő  gyermekkorában egy erdei lakban nevelkedett) 

'elállítandó emlékszobára a szabadkai közgy űlés ötven koronát szavazott 
neg. 11  Vaál regényes vidéke Vajda írói m űködését döntően meghatározta, 
gyekezett a világ zaj ától elvonultan élni, talán azért is vonzotta ő t annyira 
Szabadka környéki természet és a néhány kedves barát; a város, amely 

:elkarolta őt, amikor legnagyobb mellőzöttségben élt évtizedeken át. 

JEGYZETEK 

Új magyar lexikon. 6. kötet. Budapest, 1962. 587. 
Vajda János válogatott versei. Válogatta Kuczka Péter. Budapest, 1958. 193. 
Sőtér István: Romantika és realizmus. Budapest, 1956. 297. 
Lásd erről bővebben: Lakatos Gizella: Vajda János szabadkai kapcsolatai (a 

ovábbiakban: Lakatos: i. m.). Üzenet, 1975. augusztus, 8. szám. 576-582. 
Lakatos: i. m. 577-578. 
Lakatos: i. m. 578. 
Lakatos: i. m. 581. 
Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiakban: Levéltár), 4299/tan. 1890. 
Levéltár, uo. 

0. Levéltár, 1179/eln. 1894. 
Levéltár, Városi tanács II. 314/1897. 

Az irodalmi est szereplői 

259 



DUDÁS KÁROLY 

MAGYAR ÜNNEPI JÁTÉKOK 

1945. augusztus 11-én, az AVNOJ 3. ülésén hagyják jóvá Vaj daság Szerbiához 
való csatlakozását. Az azóta eltelt közel fél évszázad tapasztalatai alapján meg-
állapíthatjuk: Vajdaság és a Vajdaságban él ő  magyarság sorsa megpecsételődött 
Annak ellenére, hogy az 1945. december elején közzétett alkotmánytervezet 13. 
szakasza balkáni fellengzősséggel kimondta: „A nemzeti kisebbségek a Jugo-
szláv Szövetségi Népköztársaságban saját kulturális fejl ődésük és szabad 
nyelvhasználatuk minden jogát és védelmét élvezik" A megbízható garanciák 
hiányában és a törvényszegéseket szankcionáló intézkedések elmaradása miatt 
mindez — főként a későbbiek során — holt papír, üres szóvirág maradt 

Pedig a kezdet még igen biztató: Vajdaságban mindjárt a háború befe-
jezése után sorra alakulnak a m űvelődési egyesületek, csoportok és szövet-
ségek, Szabadkán megalakul a vajdasági Magyar Színház, napi- és hetilapok 
indulnak, már 1945 októberében újra megjelenik a vajdasági magyarság 
háború előtti neves baloldali folyóirata, a Híd, amely az els ő  időszakban a 
Vajdasági Magyar Kultúrszövetség szemléjeként az általános kulturális 
programok megvalósításán buzgólkodik: vállalja az írástudatlanság elleni 
harc megszervezését, a műkedvelő  színjátszás újjáélesztését, a m űvelődési 
egyesületek munkájának egybefogását, a magyar nyelv ű  oktatás megszer-
vezését. Az 1947-es januári szám közli a Kultúrszövetség állásfoglalását, 
amely szerint a Hídnak „tartalmában és formájában közelebb kell jutnia 
dolgozó népünkhöz, annak kérdéseihez és annak nyelvéhez, kifejezési for-
máihoz és színvonalához". 

Nagybecskereken már 1945. május 10-én MagyarKözm űvelődési Közösség 
alakul, július 22-én pedig létrejön a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség, a délvi-
déki magyarság mindmáig egyik legjelentősebb művelődési orgánuma, amely 
gondosan egybefogta művelődési életünk minden ágát és területét 

„A vajdasági magyarság kultúráját akarjuk a legszélesebb alapokon, s a 
legtágabb horizontok felé kiépíteni", fogalmazta meg a Kultúrszövetség kiált-
ványa, „egész népünket az egyetemes magyar és emberi haladás irányába 
állítani, s egy kis nép ezen nagy feladatának becsülettel és hűséggel megfelelni." 

— Az alakuló közgyűlést fényes külsőségek között a F őbizottság tanácster-
mében tartottuk a kormány elnökének, Aleksandar Ševi ćnek és Spasoje 
Čobanskinak, a kulturális ügyosztály főnökének jelenlétében — emlékezik Her-
ceg János a Magyar Szó Magyarok Vajdaságban 1990. márciusi különszámában. 

— Šević  néhány melegen hangzó magyar mondattal köszöntötte a köz-
gyűlést, mivel ahhoz a régi szerb értelmiségi réteghez tartozott, amelynek 
az együttélés folyamán bőven volt alkalma megismerni és tiszteletben tarta-
ni a magyarság szellemi színvonalát 

„Egy nemzetiség művelődésének templomát építitek..." — mondta hibát-
lan magyarsággal —, s aztán szerb nyelven folytatva a demokratikus eszmékben 
fogant új Jugoszlávia törekvéseit méltatta, s minden itt él ő  nép egyenjogúsági 
jogára figyelmeztetett, amelyért annyi vért hullattak az ország népei. 

„A felszabadulás évétől kezdődik az örökölt elmaradottság felszámolá-
sa",hja erről a korszakról dr. Szeli István A magyar kultúra útjai Jugoszláviában 
(1983) c. könyvében: „...a tömegek kultúrájának szocialista átalakulására 



irányuló alapvető  törekvések első  szakasza, amely az írástudatlanság felszá-
molására, az anyanyelvű  oktatás zavartalanságának biztosítására, a magyar 
nyelvű  sajtó folytonosságának szavatolására, az alsófokú anyanyelvi oktatás 
kádereinek kiképzésére, a kulturális tömegszervezetek (egyesületek, m ű-
kedvelő  színjátszó csoportok, munkásdalárdák, népegyetemek, népkönyv-
tárak stb.) megalakítására és megszervezésére irányult." 

Az elmúlt évtizedek és a jelen tapasztalatain okulva hajlamosak vagyunk 
ezzel kapcsolatban elfogadni Domonkos László értékelését, aki a Magyarok a 
Délvidéken (1992) c. könyvében kertelés nélkül kimondja: „Ekkoriban — jó né-
hány évig — e téren is az történt, amire már más jelenségek kapcsán utaltunk: a 
Délvidéket ismét megkapó szerb vezetés els ő  dolga a lehető  legmutatósabban 
rendezni a kirakatot. A háború után, az új békeszerz ődés megkötéséig, esetleg 
azután is egy darabig, részint reprezentálni kell, részint óvatosan figyelni, mert 
a világégést követő  eufóriában a demokráciát, az egyenjogúságot meg hasonló 
fogalmakat előszeretettel emlegetik az emberek." 

Ennek a kirakatnak a szerves része volt az a nagyszabású rendezvény 
is, amelyet 1952 nyarán tartottak Palicson: a Magyar Unnepi Játékok. El őtte 
sem, azóta sem sikerült ilyen látványos felvonulást szerveznie a vajdasági 
magyarságnak. Pedig ekkor már megkezd ődött az első  korszak eredménye-
inek kemény kézzel való leépítése, s épp ezt volt hivatva leplezni és cáfolni 
a színpompás palicsi seregszemle, másrészt pedig az elért eredmények fel-
vonultatásával meg kellett mutatni országnak-világnak, els ősorban „a rom-
lottságukban tobzódó budapesti csatlósoknak" és más szovjetbarát komin-
formistáknak, hogy lám, Tito Jugoszláviájában ilyen szabadon és boldogan 
él a magyarság, ilyen magas színvonalon ápolhatja kultúráját, mai szerb 
szóhasználattal élve: több jogot élvez, mint a kisebbségek bárhol a világon. 

A szemle alkalmából Magyar Ünnepi Játékok címmel gazdagon illusztrált 
kiadvány jelent meg, amely els ősorban szintén a fenti célt szolgálta, ám 
amely ezzel együtt is a háborút követ ő  évek vajdasági magyar művelődési 
életének megkerülhetetlen dokumentumgy űjteménye. Egy-egy terület 
eredményeit jeles alkotók, m űvelődési dolgozók, közéleti személyiségek 
foglalják össze, egyebek között Olajos Mihály, Herceg János, Majtényi Mi-
hály, Sulhóf József, Laták István, Kolozsi Tibor, B. Szabó György, Bodrits 
István... Szembetűnő  viszont, hogy azok, akik a Kultúrszövetséget útjára 
bocsátották és megszűnéséig irányították, már nincsenek sehol. Dr. Hock 
Rezső, dr. Kovács Kálmán, Kongó Tivadar, dr. Várady Imre, Strelitzky Dénes 
és a többiek nevét még csak nem is említi a kiadvány. 

A Vajdasági Magyar Kultúrszövetség megteremtésér ől és „önkéntes 
alapon történő  megszűnéséről" a Szabadkán élő  Kongó Tivadar egykori 
szervezőtitkár, aki a hetvenes években a Jugoszláviai Magyar Nyelvművelő  
Egyesület egyik vezetőjeként még egyszer átélt egy ilyen „önkéntes alapon 
történő  megszűnést", a következ őket mondja: 

— Az időben a jugoszláv nemzetiségi politika még a nemzetek feletti 
marxizmus elvein alapult, amely azt vallotta, hogy a nemzetek és nemzeti-
ségek egyenrangúak. Az is elfogadott nézet volt, hogy az anyanemzett ől 
elszakított nemzeti kisebbségek új hazájukhoz csak akkor köt ődnek, ha ott 
biztosítják számukra az egyenlőséget és az akadálytalan fejlődést. 
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A fenti gondolatoktól indíttatva egy öntudatos magyar értelmiségi 
csoport nekifogott a széthullott jugoszláviai magyarm űvelődési élet fellen-
dítéséhez és újjászervezéséhez. 

Ennek eredményeként még 1945 nyarán — egy szélesebb fronton kiala-
kuló kulturális önszervez ődési mozgalom megindítása érdekében — Szabad-
kán megalakult a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség. Az elnökség a helyzet 
felmérése és a munkatervek elkészítése után legf őbb feladatául a jugoszlá-
viai magyar művelődési élet újjászervezését, fejlesztését és irányítását t űzte 
ki. Az első  és legfontosabb feladat magyarlakta városaink és falvaink kultúr-
egyesületeinek megalakítása vagy újjászervezése volt... 

A munka jó irányba indult. Az elnökség felhívására sorra jelentkeztek 
Vajdaságból és az ország szórványtelepüléseir ől is a segíteni vágyó kultúr-
munkások. 

A Szövetség 1947 januárjában összehívott, a jugoszláviai magyarság 
egészét megmozgató népes közgy űlésén megválasztotta Kultúrtanácsát és 
szakbizottságait. Megjelölte kultúregyesületeinek gócpontjait. Rövid id ő  
alatt hatvankét egyesületet sikerült beszerveznünk, s a szakbizottságok is 
eredményesen működtek... 

Érdekes belelapozni a Kongó Tivadar tulajdonában lev ő, megbarnult 
papirosú jegyzőkönyvbe, ebbe a páratlan érték ű  dokumentumba, amely 
„felvétetett a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség Tanácsának ötödik ülésér ől 
Noviszádon, 1947. január hó 5-én". 

„Jelen vannak: Brindza Károly, Gál László, dr. Hock Rezs ő, dr. Gyetvai 
Károly, Hedrich József, Kek Zsigmond, Kongó Tivadar, Laták István, Löbl 
Árpád, Kizur Eta, dr. Kovács Kálmán, dr. Kunszabó György, Márton Rózsa, 
Nagy József, Nagy Sándor, Pálfi Teréz, dr. Strelitzky Dénes, dr. Steinfeld 
Sándor, Szabó Ida és Sóti Ferenc. 

Arégi tanács elnöksége nevében dr Hock Rezső  9 órakor megnyitj a az ülést.. . 
Új elnökséget választanak, elnöke dr. Kovács Kálmán, f ő titkára dr. Hock 

Rezső ... 
Kek Zsigmond referál az írástudási mozgalomról, mint a vajdasági 

magyar kultúrmunka legelső  feladatáról. Ma ez az érdemleges kultúrmunka, 
ma az írástudási bizottság a kultúrkörök legfontosabb bizottsága. Ha ezen a 
téren nem ér el eredményeket a Szövetség, a Tanács és a Kultúrkörök, akkor 
eltévesztettük hivatásunkat és nem egy szocializmus felé haladó népállam 
kutúrmunkáját végezzük. (...) 

Az elhagyatott könyvékből és a most bészerzéš alatt lev ő  új könyvekből a 
Szövetség egy év alatt 12 vándorkönyvtárat állít össze..., négy ván đorkönyv-
tárat ez év február hó 15-ig kötelesek eljuttatni a következ ő  központokba: 
Szabadka, Zentá, Újvidék és Becskerek...A vándorkönyvtáraknak egy év alatt 
—lehetőleg — be kell járniuk a körzetükhöz tartozó tanyacsoportokat. (...) 

Népszínházunk működéséről és a műkedvelő  színjátszásról Laták Ist-
ván referál. Népszínházunk a kezd ő  nehézségeken túl van és komoly el őadá-
sokkal lepi meg a közönséget. A vidéki szereplések azonban eddig nagy 
nehézségekbe és anyagi kockázatba is kerültek a színháznak. A szezont 
Szabadkán végigjátszva, a nagyobb hidegek megsz űnésével indul körútra, 
és hogy az utat megkönnyítse, a színház autóbuszt kíván vásárolni, amely 
könnyen látogathat el a kisebb falvakba is... 
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Nagy Sándor azt kifogásolja, hogy a színház majd kétéves m űködése  
alatt Bánátba nem látogatott ki. Kéri, hogy ebben a szezonban egy hosszabb  

bánáti utat feltétlenül tegyen meg, mert ezen intézmény m űködésére Bánát-
nak még Bácskánál is nagyobb szüksége van...  

Laták István a népi színjátszásról és m űkedvelésről szólva ismertette az  
Amatőrszínjátszók Szövetségének megalakulását. (...)  

Dr. Hock Rezső  a Szövetség közgyűlésén részletes javaslatban ismerte-
tett magyar néprajzi múzeum felállításának teend őiről számol be. Egy folk-
lór-anyagkutató bizottság azonnali kijelölését kéri, mely m űködésének ter-
vezetét a legapróbb részletekig kiolgozza és 1947. január 31-ig a néprajzi  

múzeum felállításának ügyében az elnökségnek részletes jelentést ad. (A  

Tanács a központi bizottságot is megalakítja, magát a múzeumot azonban,  

amelyre pedig igen nagy szüksége lett volna, igen nagy szüksége lenne a  
vajdasági magyarságnak, nem sikerült létrehoznia.)  

„A szervezés és a megindítandó munka új alapokra fektetésével egyid ő-
ben kulturgócpontokat kívánunk létesíteni, mely gócok működésének hatása  
kiterjed szevezési hálózatához tartozó megállapított körzetre... A Tanács  

kultúrgócoknak nyilvánítja a következ ő  helységeket, illetve azok kultúr-
egyesületeit: Szabadka, Újvidék, Zenta, Zombor, Becskerek, Ó-Becse, Kula,  

Topolya, Nagy Kikinda, Versec, Debelyacsa, Pancsevó, Eszék, Beográd és  

Zágreb. Ezen 15 helységből történnek kiutazások a körzetekhez tartozó  

egyesületek és helységek beszervezésére..."  

Szabadkára Kongó Tivadar „felügyel", Becsére Laták István, Topolyára  

Brindza Károly, Debelyacsára Kek Zsigmond, Eszékre dr. Hock Rezs ő, Belg-
rádra dr. Löbl Arpád, Zágrábra pedig nem más, mint a kiváló fest őművész,  
Hangya András.  

Rendkívüli jelentőségű, hogy a jegyzőkönyv tanúsága szerint olyan  
településeken is megszervezik, illetve meg kívánják szervezni a m űvelődési  
életet, ahol mostanra szinte már nem is maradtak magyarok: Bács, Vajszka,  

Apatin, Kucura, Cservenka, Hódság, Palánka, Kovily, Lok, Káty, Gajdobra,  

Cséb, Mokrin, Nyékince és a többi szerémségi szórvány...  

— A magyar társadalmi és kulturális élet ilyen központosított csúcsszer-
vezetből folytatott irányítását mind hangosabban kifogásolták az uralkodó  

kommunista párt szerb nemzetiségű, leplezetten nacionalista káderei— foly-
tatja visszaemlékezését Kongó Tivadar. — Mind s űrűbben hangoztak el a  
vádak, hogy az ilyen csúcsszervezeti jelleg ű  kisebbségi szervezkedés gettó-
sodáshoz, szeparatizmushoz és nacionalista elferdülésekhez vezet.  

Az első  jó alkalom a Kultúrszövetség felszámolására az 1948-as Tájékoz-
tató Iroda-ellenes intézkedés volt. Példátlanul kemény intézkedéssel az  

Elnökségben, a Tanácsban, de még a szakbizottságokban m űködő  párttago-
kat is nyilatkozattételre kényszerítették. Az aktív kultúrmunkások jó részét  

a Coli otokra hurcolták, a megmaradt párttagokkal pedig kimondatták a  

Kultúrszövetség „önkéntes alapon történ ő  megszűnését." Időközben a vaj-
dasági pártszervezet 1948 nyarán most már újvidéki székhellyel megalakí-
totta a többnemzetiségű  Vajdasági Közművelődési Közösséget és annak  
Magyar Osztályát, a Kultúrszövetség utódát Ez a pártközpont által irányí-
tott részleg vette át a Kultúrszövetség vagyonát, irattárát és az eddig sikere-.  

sen működő  központi és terepi szervezetek irányítását.  

~ 
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A hatvanhét magyar kultúregyesületben a magyar kulturális örökség 
ápolása helyett a kétnyelv ű  kultúrmunkát szorgalmazták, ugyanakkor a 
szerb egyesületekben a kétnyelv űség, illetve a magyar kulturális örökség 
ápolása szóba sem jöhetett. 

Az ilyen arrogáns, kisebbségellenes intézkedések óhatatlanul a magyar 
művelődési egyesületek tevékenységének hanyatlásához, a szerémségi, bá-
náti és dél-bácskai egyesületek elnéptelenedéséhez és megsz űnéséhez ve-
zettek. Húsz éven át magyar csúcsszervezet megszervezésér ől, de még em-
lítéséről sem lehetett szó. 

Mindennek persze, amit Kongó Tivadar elmondott, és amit a vajdasági 
magyar művelődési életben az idő  tájt tevékenyked ők pontosan tudnak, 
nyoma sincs a palicsi Magyar Ünnepi Játékok kiadványában, s nyoma sem 
volt magán az Ünnepi Játékokon sem. Nem is lehet, nem is lehetett, hiszen 
olyan kiadványról és olyan rendezvényről van szó, „amely a hazai magyar 
fejlődésnek az eredményeit tükrözi a felszabadulás után eltelt jó fél évtized-
ben, s amely egyidej űleg a szocialista kibontakozás, a sajátos útkeresés 
elsőrendű  dokumentuma is, mivel összegezi mindazokat az eredményeket, 
amelyeket a jelzett korszak felmutatott a nemzetiségi fejl ődés minden terü-
letén". (Szeli István: i. m.) 

Sőt, a szerző  ehhez még nyomatékosan hozzáteszi: „A központi irányí-
tású Kultúrszövetég demokratikus szellem ű  átszervezése mintegy három évvel 
ezután — mármint a Kultúrszövetség megalakulása után — kezd ődik, az új 
követelményeknek megfelel ően." (Kiemelések tőlem, D. K.) 

Hasonlóképpen pozitívan ítéli meg az átszervezést (tehette-e más-
képp?!) az Ünnepi Játékok kiadványa is: „Ezerkilencszáznegyvennyolc nya-
rán alakult a kultúregyesületek járási, városi és tartományi szövetsége és 
annak Magyar Osztálya, a Jugoszláviai Magyar Kultúrszövetség utóda. 
Közéletünk általános demokratizálódásakor (kiemelés tőlem, D. K) a Magyar 
Osztály 1950 elején a mai Vajdasági Magyar Kultúrtanáccsá alakult át." 
(Magyar Unnepi Játékok, 1952) 

Hogy milyen volt ez az „általános demokratizálódás", Kongó Tivadar 
már elmondta, s elmondhatják azok is, akik az „általános demokratizálódás" 
eredményeként a hírhedt Kopár szigetre, a Coli otokra kerültek, s onnan 
sikerült élve visszatérniük. 

Részlet a Botlik József, Csorba Béla és Dudás Károly szerz őhármasnak a magyar-
országi Új Mandátum kiadónál őszre megjelenő  könyvéből. 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 108. 

A Lady Windermere legyez őjének tavalyi nagy sikere után az erkölcsös brit 
birodalom mintha mindent megbocsátott volna Oscar Wilde-nak. Ragyogó 
költői szellemessége száz év után elfeledtette egész botrányos életét, amiért 
börtönbe zárták, s A readingi fegyház balladája ki tudja hánydszor éri meg az 
új kiadást. De háta börtönirodalom sikere túlélte a második világháborút, s 
talán Casanova iránt is csak néhány év el őtt vesztette el érdekl ődését a 
világirodalom. Voltak bőven egyéb borzalmak, úgyhogy Szolzsenyicin sem 
az már, aki még harminc év el őtt a szovjet lágerköltészettel ment magabizto-
san a Nobel-díj felé. Talán azért, mert id őközben egy egész világnézet 
számolta fel önmagát, egykori h őseit és áldozatait ugyancsak magá alá 
rántva, úgyhogy az olvasó mára megcsömörlött az ilyen irodalomtól. 

De a szépség és korlátlan szabadság rabja, Oscar Wilde mintha még 
mindig tartani tudná népszerűségét, amely a magyar irodalomban a század-
elő  éveiben érte el tetőfokát. Az említett balladát el őször Tóth Árpád fordí-
totta le, majd Kosztolányi költötte át, miután a fiatal Osvát Ern ő  a most 
százéves Lady Windermere legyez őjének ismertetésével hívta fel magára a 
figyelmet, hogy aztán majd a Nyugat szerkesztője legyen. 

Szóval nálunk korfordulót jelentett az irodalomban Oscar Wilde. A 
mindenekfelett való mívesség igényével hatott, amikor pedig a l'art pour 
l'art napja lemenőben volt, a formai tökély és elegancia viszont nélkülözhe-
tetlennek látszott az írás művészetében. Magyarországon húsz éven át 
Wilde volt a példa, míg hazájában, Nagy-Britanniában sokáig a nevét sem 
illett jobb társaságban kiejteni, mintha örökre el akarták volna felejteni 
egykori tündöklő  jelenlétét. 

Pedig hosszú lófejével és ferde hajlamaival nem lehetett valami vonzó. 
Utóbbi azonban csak kés őbb derült ki, amikor London el őkelő  társadalmi 
krémjéből kiragadva darócban és vasra verve vitték porig megalázva a 
börtönbe. Két évre ítélték a vaskalaposan erkölcsös Albionban olyan b űnért, 
amely a mai világban szégyentelenül vívott ki magának létjogosultságot. 
Pedig mintha Wilde nemis lett volna a természetellenesség igazi rabja. Csak 
mindenáron feltűnést keltő  igyekezetében akart ezzel is dicsekedve elké-
pesztő  lenni. Ugyanakkor a legszebb n ők rajongtak érte, a legel őkelőbb 
szalonoknak volt ünnepelt dandyje, s volt idő, amikor öt színházban játszot-
ták egyszerre kifinomult ízléssel írt darabjait, amelyeket sokáig felejt-
hetetlen szellemes paradoxonjaival tűzdelt tele. Oly nagy tisztelet övezte, 
hogy hihetőnek tűnt az égbekiáltó túlzás is, mely szerint megállta forgalom 
a Trafalgar téren, hogyha konflisában ülve vagy selymesen fényl ő  cilinderé-
ben, elefántcsontgolyós sétapálcájára hanyagul támaszkodva megjelent, 
úgyhogy a Big Ben is megkondult a tiszteletére, olyan gentlemanlike volt. 

Aztán, hogy mindennek vége volt, a börtön rosszabb lett, mint a halál. 
De csak amíg össze nem szedte magát, hogy magába szálljon. Akkor írta meg 
kellő  bűntudattal és keresztény alázattal élete legigazibb könyvét, a De 
profundist. Az ő  börtönélményeiből persze hiányzik az az erkölcsi győzelem, 
amely oly jellemző  a politikai foglyokra kiszabadulásuk után, mintha csak a 
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szenvedés éltette volna bennük a maguk igazát. Wilde felfedezi Jézust, aki 
felé éppen Mária Magdolna közeledik a hét szeret őjének egyikétől kapott 
alabástromamforával, amelyből „illatos kenetet önt Jézus fáradt, poros lábá-
ra, s ezért a pillanatért örökkön örökké ott fog ülni Ruth és Beatrice társasá-
gában a Paradicsom hófehér rózsájának lombozata között". 

Amikor kiszabadult, nem ment vissza egykori sikerei és kudarca szín-
helyére, Londonba, ahol meg sem tűrték volna. Párizsban keresett oltalmat 
és menedéket, s miután megírta a régi angol népdalok modorában balladáját 
a readingi fegyházról, áttért a katolikus hitre, majd negyvennégy éves 
korában csendesen és ismeretlenül meghalt. 

Időbe telt, amíg kifinomult esztétizmusát az irodalmi világ újra élvezni 
tudta, s azt a nemes dekadenciát, amely csak a szépség törvényeit ismerte, s 
figyelmen kívül hagyta az élet egyéb dolgait. 

Több mint tíz év előtt láttam Prágában a kivégzésre váró zsidó gyerekek 
rajzkiállítását, amelyből most a budapesti Nagyvilág közöl néhányat. A 
zsidó múzeumban oly sok volt a rettenetes látnivaló, hogy ez a szörny ű  
részlet meg sem maradt külön az emlékezetemben. Vagy tudat alatt szaba-
dulni akartam tőle. Ahogy talán az egész világ igyekszik elfelejteni a máso-
dik világháború borzalmait, amelyekb ől maradt mára is, ha arányaiban nem 
is ilyen eget verő  sokaságban. Mert az a fájdalmas testvérháború, amely itt 
zajlik a közelünkben, s amelyet oly bűnös tehetetlenséggel néz a világ, 
ugyancsak bővelkedik az emberpusztítás megannyi változatában. Csakhogy 
itt a támadás és védekezés játékszabályai szerint. A hatmillió zsidó áldozat 
viszont se támadni, se védekezni nem tudott, lévén halálos kiszolgáltatott. 

S a tizenötezer terezini gyerekáldozat még sötétebbé teszi a tébolyult 
fajvédelem bűnét. A gyermeki ártatlanság világát érzékeltetve, miel őtt gáz-
kamrákba hurcolták volna őket. A rajzok különben az életet ábrázolják, 
többségükben virággal díszítve, ahogy iskolába menet láthatták, mint a 
tízéves Erika Tausigova rajza tanúsítja, meg Doris Weiserova, akik különben 
német nevük bizonyítása szerint s az anyanyelvükkel gyilkosaik nemzeté-
hez tartoztak. Már csak istenhitükkel járó „születési hibájuk" nem engedte 
a teljes beolvadást. S eközben talán csupán Karel Sattlernek lehettek sötét 
sejtelmei sorsa gyászos beteljesedésér ől, amikor koporsót rajzolt és gyász-
menetet hozzá. A rajzok nagy többsége az élet dicséretének tanúságtétele, 
minthogy a tizenéves gyerekek tudatában még nem jelenik meg a halálféle-
lem érzése. 

Mert német alapossággal szelektálták őket, külön elbánásban részesítve 
a tíztől tizenkét éveseket, míg a kisebbeket valószín űleg anyjukkal együtt 
terelték a gázkamrák felé. Csak a kis Helga Pollakova id ősebb három évvel, 
s az ő  életöröméről már nem a virág tanúskodik, hanem a munka. Ő  a falu 
házait örökíti meg s a szántásra induló parasztot fehér lovával, ahogy 
feltehetően az otthoni környezetben látta. 

A vele egyidős Frantisek Basch nem rajzzal szerepel, hanem verssel, s ki 
tudja, nem a fordító kegyelete folytán szólal-e meg bel őle a várható elmúlás 
letargiája, amikor a rózsával teli kertben sétáló kisfiúról ezt írja: 
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Fiúcska szép, pirinkó, 
mint feslő  rózsabimbó. 
De rózsát csak az ág hajt: 
a kisfiú lehull majd. 

A nyolcvanas évek elején, amikor én Prágában jártam, a csehszlovák 
főváros tele volt német látogatókkal, mint egyébként minden nagyváros, 
ahova a nemzetközi utazási irodák ömlesztve szállítják a turistákat. Hozzám 
egy elegáns fiatal német nő  sodródott a kislányával. A közös döbbenet nem 
engedte, hogy megszólaljunk, némán, legszívesebben azt mondanám: 
bűntudattal jártunk a zsidó emlékek között, amikor Prágában már nem 
voltak zsidók Csak a kislány kérdezte izgalmában hangosan: 

— Und wo sind sie jetzt? 
— Hallgass! — intgette le idegesen a mamája, aki szép, magas n ő  volt, 

combjára feszülő  főzöld selyemnadrágban, mert nyár volt, a napszemüveg 
mögé rejtette a tekintetét, úgyhogy egy pillanatra én is elfelejtettem, hol 
vagyok, s az egész zsidó múzeum vele együtt maradt az emlékezetemben. 

Azt hiszem, csak minálunk nem került sor heves világnézeti vitákra írók 
között a szocialista rendszerváltozás után. Másutt a csalódás váltott ki 
őszinte gyónást, illetve nemegyszer türelmetlen szemrehányást, mint most 
Pavel Kohouttal szemben. Nálunk egyszerűbben intézték el a dolgot, mint-
hogy nem az alsóbb társadalmi rétegekben került sor a változásra, hanem 
fönn az uralkodó körökben, viták nélkül, illetve a Coli otokra szám űzöttek 
ezreivel. Sőt korábban, amikor Dilas fejezte ki csalódását az eszmében, s 
később Dobrica Ćosić. Utóbbi még csak nem is liberálisabb vizekre evezve, 
hanem egyféle költői csábításnak engedve népének történelmi mítoszában 
merült ki válaszra, s őt programra lelve. 

A magyar szellemi életben a baloldalról, a népi írók köreib ől fejezték ki 
csalódásukat olyan prominens literátorok, mint Kovács Imre, a Néma forra-
dalom szerzője, aki úgy vonult emigrációba, hogy híveinek ezrei kiáltották 
kórusban feléje: „Kovács Imre, ne számíts a híveidre!" Szabó Zoltán, A tardi 
helyzet írója ugyancsak a hazátlanságot vállalta a megalkuvás helyett. Illyés 
óvatosabb volt. Vallomása, hogy nem hazudhatott, nem így várta a várva 
várt fordulatot, a jobbra fordulás reményét is kifejezte. Aztán jött az ötven-
hatos forradalom, amelyben már együtt volt az ország egész népe. 

Pavel Kohout jócskán megkésett, s ezt — úgy látszik — nem bocsátották 
meg neki. Ő  aztán, hogy versbe foglalta gyászát, amikor Sztálin meghalt, 
még zavartalanul írta a szocializmus dicséretét zeng ő  drámáit, s csak 1968-
ban, a csehszlovák válság kitörése után tagadta meg korábbi eszméit, mint 
most az ellene fordult vitában olvasom, s akkor is megvárta, amíg 1970-ben 
kizárták a pártból, úgyhogy tíz évvel kés őbb Bécsbe emigrált. 

Én ezt is közvetve tudtam meg, mert különben soha semmit nem olvas-
tam ettől a Kohouttól, róla magáról viszont annál többet, de semmi jót. 
Ahogy a pesti vicc szerint Kádár volta „balsors" megszemélyesít ője a magyar 
himnuszban. Viszont megértem, hogy a második világháború borzalmai 
után tizenhét évesen hinni szeretett volna a szocializmus ígéretében a 
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szabadságra vágyó Csehszlovákiában, akárcsak a nála alig id ősebb Dubček 
és a fiatalabb Václav Havel. Igen, egy egész korosztály várta a boldogító 
szocialista rendszert, be kell vallani, csak aztán a megfelel ő  következtetést is 
levonni. S ez a Kohout, úgy látszik, erre nem volt képes. Most meg már kés ő, 
nem hisznek neki. 

De hát mindenki csalódott. Hogy némi önkritikával bevalljam: jóma-
gam is. Pedig párttag sem voltam, s ízlésem tiltakozott volna dicsérni a 
szocializmust. De ugyanakkor legjobb barátaim küzdöttek a soraiban, s 
ellenük kellett volna fordulnom, ha a rendszer ellen fordulok. Most mégis 
azt olvasom a rólam szóló pályaképben, hogy volt néhány novellám, ame-
lyekből kiérződik a szocrealizmus hasása. Tudat alatt? Vagy véletlenül átszi-
várogva, hogy észre se vettem? Vagy talán az eszméknek is vannak olyan 
közös vonásaik mégis, amelyeket vállalni kell? S így talán ez a szegény 
Kohout sem tekinthető  közönséges konjuktúralovagnak, ahogy kritikusai 
oly könyörtelenül állítják. El is határoztam, hogy megszerzek egyet-mást a 
dolgaiból, német fordításban persze, mert alig hiszem, hogy magyarul mind-
ezek előtt és mindezek után valami is megjelent volna t őle. 

Én a magam részéről — nem tehetek róla! — roppant erőltetettnek érzem 
Lawrence E. Harvey párhuzamát Proust és Samuel Beckett között. Különben 
Proust életművével sok minden történt a megírása óta. Mindenekel őtt az, 
hogy időnként újra meg újra felfedezik. És ez megkésett elégtétel is lehetne 
a költőnek. Mert amikor 1913-ban az elt űnt idő  keresését megszólaltató 
regényfolyamának els ő  kötete megjelent, zavart csend fogadta. Az irodalmi 
kávéházakban mindenki ismerte André Gide lesújtó véleményét az úri 
dilettánsról, aki megengedheti magának, hogy saját kiadásában megjelente-
tett könyvvel álljon ki ismételten a nyilvánosság elé. Nyílt titok volt ugyanis, 
hogy Proust előbb a Nouvelle Revue Fran caise-nek nyújtotta be a kéziratot, 
amelyet aztán Gide-nek adtak ki véleményezésre. Es még sokan emlékeztek 
egyik korábbban írt könyvére, amelyhez Anatole France írt néhány üresen 
kongó ajánló sort, ami rosszabb volt az elmarasztalásnál. Hát mit akar még 
megint? Hiszen már el is felejtették, hogy a világon van! S most már újra itt 
van ez a gazdag műkedvelő, hogy a Faubourg St. Germain dicséretét zengje. 
Meg kellett várni, hogy hat év múlva a második kötet is megjelenjék, s a 
szigorú Gide — korábbi önmagát megcáfolva —világgá kiáltsa, hogy remekm ű  
született. 

Pedig még el sem felejtette senki a háború borzalmait, mégis egyszerre 
tele lett Párizs Proust nevével, hogy a harmincas évek végéig fennen ragyog-
j on a csodálatos elbeszélő  csillaga Európa fölött. Rastko Petrovi ć  sürgönyileg 
közli barátnőjével, mint valami örömhírt, hogy megkapta a teljes Proustot, 
s amíg a gyönyörűségtől magához nem tér, ne várjon tőle hosszabb levelet. 
Németh László meg Proustról szóló terjedelmes tanulmányával indítja el" 
egyszemélyes folyóiratát, a Tanút, mára „min őség forradalma" felé fordulva. 
A haldokló Szenteleky meg azt írja haza mártonhegyi szanatóriumából: „Az 
aprólékosságnak titkos, benső  ökonómiája és furcsa, lenyűgöző  bája meg- 
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magyarázza vagy legalábbis sejteti azt a nagy rajongást, ami majdnem min-
den Proust-olvasót elfog." És sajnálattal teszi hozzá, hogy neki már nem 
marad ideje mind a 14 kötet elolvasására. 

Általános sikert persze csak az irodalmi ínyencek, a vájt fül űek körében 
aratott, amikor már Freud is beleszólt az emberi lélek titkainak vizsgálatába. 
Míg az első  világbáború után, amikor alaposan megrendültek az erkölcsi 
normák, valóságos üdülés lehetett belefeledkezni Proust végtelenbe áradó 
meséjébe, ha az átlagolvasót nem is kötötte le, „mert nem történt benne 
semmi", nélkülözte a kalandregények és háborús történetek izgalmát. 

Aztán jöttek az oroszok, versben, novellában és regényben, egy új világ 
ígéretével polgárjogot szerezve a tendenciának, ha ki is lógott alóla a lóláb, 
nem törődve vele, mert a harc volta fontos, a majdani gy őzelem. Proust meg 
nem is akart a tömegekhez szólni. 

A Proust-szekta pedig, a „beavatottak" zárt köre, hogy ne sznobokat 
mondjunk, tovább szélesedett. A remekm ű  lassan minden európai nyelven 
kereste a maga olvasóit, ha nem is a teljes kiadás. A magyar Proust három 
kötete a már nagybeteg Babits Mihály hathatós támogatásával láto tt napvi-
lágot. Ő  maga, noha még Baumgarten-díjra ajánlotta a fordító Gyergyai 
Albertet, megmaradt az eredetinél, s így írhatta kórházi beszélget őfüzetébe: 
„Nekem könyv csak Proust és Shakespeare kell." 

De mintha az egyszerű  magyar olvasónak sem lett volna Proust egészen 
idegen, hiszen nálunk múltja volt a valóságos világon túlvezet ő  mesének, s 
Krúdy Gyula egész életén át álommá varázsolta történeteiben az életet. 

Jugoszláviában Tin Ujevi ć, a költő  ültette át a mű  első  részét az ötvenes 
évek elején, amikor már minálunk sem volt többé kötelez ő  a szocialista 
realizmus. 

Kolczonay Katalin, az Anyanyelvi Konferencia alelnöke köszönti 
a tudományos értekezlet résztvev őit 
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ALKOTÓM ŰHELY  

KONTRA FERENC 

A NOVELLAÍRÁS IDEJE 
A MAI MAGYAR PRÓZA NÉHÁNY JELLEGZETES VONÁSÁRÓL (2.) 

Nem tudok mit kezdeni azzal a kijelentéssel, hogy „most nincs itt a novellaírás 
ideje". Felvet néhény kézenfekv ő  kérdést: miért, minek jött el nagy hirtelen az 
ideje, és kire nézve kötelező  érvényű  az állítás? Hiszen az irodalom sohasem 
különböztetett meg alkalmas és alkalmatlan id őt Íróembernek a hivatása mel-
lett a helye, vagy átnyergel valami másra, és akkor könnyen ráfoghatjuk, hogy 
elárulta a hivatását, és más lett bel őle. Manapság sokan választják ezt az utat, 
lelkük rajta. Alig palástolhatja alkotói kudarcát, aki csak nyugodalmas szocia-
lizmusok idején tudott valami érdemlegeset produkálni. 

Aligha kell bizonygatni az olvasónak, hogy a midenkori irodalom hosz-
szabb időszakokat töltött a háborúk malmai között, mint békében. Az elmúlt 
két világégés idején a magyar írók, bizony, írtak novellát, regényt, verset, 
drámát, naplót... Nem is akárkik, és nem is akármit. És minden m űfajnak 
mindenkor helye és ideje volt, a csataterekt ől és a lövészárkoktól függetle-
nül. Nemcsak verset lehetett írni ilyen kényelmetlen helyeken tenyérnyi 
füzetlapokra, hanem prózát is. Terjedelmi korlátok miatt nem szoktak a 
szerzők műfajt váltani. A Tiszatáj 1993. februári számában jelent meg Erdélyi 
Béla Kínban-fagyban című  írása, amely 1943. február elsején született Podvissloje-Ve-
liko-Mihajlovka csataterein. Dokumentumértékű, feltehetően ezért nem jelenhetett 
meg korábban, ugyanakkor tudatosan szerkesztett novellaként is olvashatjuk, hiszen 
írója nyilvánvalóan az utókornak szánta; nyelvi készségét nem homályosította el a 
„Szörnyű  háború!" Ágyúdörgésben sem bicsaklott meg a történet íve, intenzitását 
felkiáltójelekkel fokozza A következő  epizód a leglíraibb: „Leírták már többen, hogy 
miképpen következik be, és hogyan megy végbe a fagyhaááL Ám kegyetlen szépsé-
gében csak az tudná szemléletesen és hitelesen papírra vetni, aki azt átélte. Aki így 
távozott az élők sorából... Színes képek sorakoztak a szemhéjak mögött Kedves zene 
szólt, táncoló hetérákbecéztek, ledobálták magukról az áttetsz ő  ingeket, a puha pázsit 
felett úszva játszadoztak velem, öleltek, csókolgattak,, szerelmes dalokat énekeltek 
Karjaikba vetettem magamat Nem is a földön úsztam már, hanem egy másabb világ 
ama régió] ában, hol a magasságból soha nem érzékelt boldogságot páll ítottak enyhe 
szellők, szárnyaikon vittek, vittek soha nem látott fényességek felé." Az alkotások 
utóéletéről is vall a fenti közlés: a második világháború alatt született szépprózára 
leginkább az jellemző, hogy j elentős részüknek évtizedeket kellett várniuk a kiadásra, 
más esetben pedig arra, hogy szélesebb körben ismertté váljanak és integrálódjanak 
a magyar irodalomba. Művek fagyhalála megint autentikus kérdés. 

Iró és lelkiismeret sokat emlegetett viszonyára számos új példát szolgál-
tatnak a jugoszláviai magyar írók munkái. Csak elvétve találkozunk a való-
ságnak radikálisan hátat fordító, l'art pour l'art magatartással, pedig még 
létjogosultsága is lehetne, mondván, hogy úgysem a dobszó menti meg a 
várost, hogy semmiféle művészet nem kiabálhatja túl a csatazajt, és ere-
dendően más a feladata; mert az elefántcsonttorony mentsár is, védekezés 
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és tiltakozás az emberi értékek beszennyezése ellen. Azt tapasztaljuk azonban, 
hogy még azok az írók is a hétköznapközelibb, létbe vágó témákhoz nyúlnak, 
akik korábban más szellemi régiókban érezték inkább otthon magukat. Sem a 
vers, sem a széppróza, sem anapló nem kerüli meg napjainkban az állásfoglalást, 
a sorskérdéseket és a kiábrándulást Nem hiányzanak a gondolatkört érintő  
esszék sem: Aszótár: Noé bárkája a Kilátó 1993. március 27-i számában jelent meg 
Bányai János tollából, a következő, igencsak tanulságos részlet is jól szemlélteti 
a kifejtett metafora komplexitását: „ha van valami dolga a kisebbségi írónak még 
ezen a világon, a katasztrófa küszöbén és a katasztrófában, akkor mi más 
lehetne, mint anyagot szállítani Noé nyilvántartásába, szótárakat, emlékeket, 
neveket, tényeket, adatokat, gondolatokat, álmokat, még miel őtt mindent elbo-
rít a nagy özönvíz csöndje". 

A gyilkolás inundációja valamilyen vonatkozásban minden nemzedék 
számára kitörölhetetlen élménnyé vált. Érdemes szemügyre venni, hogyan 
fogalmazzák meg létérzésüket legfiatalabb prózaíróink. Jódal Kálmán a Kal-
ligram 1992. decemberi számában A TV-híradó második kiadásáról ír: „Jöttek a 
repülőgépek, viszont. Egy törzs, végtagok, fej." Rövid mondataiba nem 
férhet bele a moralizálás, a kromatikus szöszmötölés és a jelenségleírás. 
Kisprózáiban alig találunk jelz őt vagy többszörös összetételt, kerüli a dialó-
gusokat, és tulajdonképpen a történet is apropója csak a bels ő  terek erupci-
ójának. A walter védi szarajevót, szándékosan kisbetűs című  szövegében ol-
vashatjuk a következő  mondatasszociációt: „a bal karom még megvan, a 
jobbat széttépte a gránát, vagy ez akkor volt, amikor lel őtték a trónörököst, 
a szemeim még épek, nem tudom, mi van a szemeimmel, talán még épek, ha 
ritkul is a hajam, szóval." A háborús történetek a konkrét borzalmak 
tetőpontján időtlenekké válnak, és már nem igazán érdekes, hogy pontosan 
mikor történtek, valahol a kollektív tudatban raktározódnak, és azoknak is 
pontos, világos képük lehet az eseményekr ől, akik sohasem tették be a 
lábukat a „sötétkamrába". A háborúk hőse rendszerint az ismeretlen katona, 
ahogyan Biacsi Dávid N. N. történetében, az olvasathoz a kulcsot maga a 
szerző  szolgáltatja az Epilógusban: „N. N. képzelt személy. A történet többi 
szereplőjét talán ismertük is, talán egyiküknek-másikuknak köszönünk is az 
utcán, ha találkozunk velük. Mindenesetre a történet bennünk él, tudatunk 
átélte azt, és azt hisszük, megértettük Nem mondjuk el, hogy a történet 
mikor játszódik. Ám ha szabadna választanunk, legszívesebben az 1908-i 
boszniai annexió, illetve az 1941-45 közötti vagy az 1992-es boszniai polgár-
háború idejére tennénk." Az id őtlenség „megemeli" a történetét, távolabbi 
horizontot kölcsönöz neki, érvényessége más tartományokra is kiterjed. 

A szellemi relativitás elmélete azt is bizonyítja, hogy a háborús törté-
netek nem mindig a háborúról szólnak, és nem minden szövegben kell 
fegyvert keresnünk ahhoz, hogy igazoljuk a hátországnyomasztó légkörét. 
Biacsi Dávid ahhoz is ért; hogy legalább hármat csavarjon a prózán, amihez 
segítségül hívja a stilisztikát, az idézeteket és á szellemtörténetet. A törté-
netról pedig inkább csak mint mellékesr ől beszélhetünk. Biacsi Dávid Farce 
1992-ből című  szövegéről beszélek, amely az Üzenet mostani számának 
szépirodalmi rovatában olvasható. A középpontba állított talált levél — mint 
intellektuális élmény— stílust applikál, amihez a szerz ő  olvasmányélményeit 
hívja segítségül; maga teszi idézőjelbe a történetet azzal, hogy szándékosan 
túlméretezi. Ugy is fogalmazhatnánk,hogy az állevél megírásának célja a sokfelé 
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kitekintő  értelmezhetőség, amely mégis deklarálja saját művelődéstörténeti 
krétakörét A próza igazi leleménye a „szellemi idéz őjel", amit mindjárt a 
címmel nyit, hiszen a szó egyik jelentése maga a m űfaj, amivel célba és 
birtokba vehető  egy évszámmal jelzett időszak, de játékká tehető  az olvasás 
aktusa is, mely során utalásokra bukkanunk, rejtett vagy valós idézeteket 
találunk 

Ugyanitt olvashatjuk Jódal Kálmán megint csak kisbet űs jézus királyát. 
Nála is a műfaj kerül idézőjelbe, de egészen másmilyen el őjellel. Egyflekkes 
novellát írt, aminek természetesen semmi köze az „egypercesekhez", ezúttal 
még csak nem is ironizál. Szimpatikus, hogy jelenünk egyik legmegrázóbb 
novellája egyflekkes, van ebben a „farthingben" valami monumentalitás. 
Amikore a tragédia a fokozhatatlanig tornyosul, akkor mondja ki a főhős a 
címet, a bomba stigmáját, melyben egybefonódik születés és halál. Egy 
hasonló tragédiát leírva Gellért Andor Endre a halál fokozhatatlansága ellen 
azt a kifejezést használta, hogy „Varázsló, segíts!" 

Majoros Sándor novellájából, A tengeri kígyóból, amely a Holmi 1993. 
márciusi számában jelent meg, nem a bravúros történetvezetést emelem ki 
most, hanem a militarista közeg szellemnyomorító hatásának megjelenítését. 
A következő  részlet azért is tanulságosa, mert eddig nagyon kevesen vállal-
koztak arra, hogy elmondják, hogyan érezték magukat a jugoszláv hadse-
regben: „Éppen csak törte a szerbet — odahaza magyarul tanult írni-olvasni —, 
ám ezzel ott, abban a vegyes összetétel ű  közösségben nem illett mente-
getőzni. Társai büszkén hirdették hovatartozásukat, mert a Vardár völ-
gyéből jött legények éppen úgy államalkotó nemzet fiainak számítottak, 
mint akik a Karavankák vidékér ől érkeztek Könnyen megtanulták az »ál-
lamnyelvet«, hisz nem sokban különbözött az övékét ől, és könnyen megba-
rátkoztak egymással, mert egytől egyig bajtársias szellemben tevékenyked ő, 
harcos nemzetekhez tartoztak" Az utolsó villamos, Szathmári István novelláj a 
a Híd január—februári számában alighanem életünk egyik metaforája. Mert 
hiszen holtként is csak úgy emlékezhetünk valamire/valakire, ha élt, ezért 
olyan megrendítő  ebbe az egyetlen mondatba zárt szomorúság: „Ha éjjel 
mászkáltam errefelé, és sütött a hold, kísérteties fényben állt, hisz halott, 
mondogattam, nemis csoda, még csúnyább is lehetne, félelmetesebb, habár 
vannak, akiket megszépít a halál, hallottam ezt, vonzóvá válnak, kicsinosod-
nak, de hagyjuk, hagyjuk, oda kellene mennem hozzá, egészen közel, jött 
mélyről a vágy, sokszor, de azért egy hullával mégsem lehetek együtt, nem 
illik, nem jó, néztem csak messzir ől nagy magányát, villogó, világító testét." 
Lehetne még sokáig sorakoztatni az idézeteket annak illusztrálására, hogyan 
rezonálják soraikban a jelent fiatal prózaíróink, a körkép azonban sohasem 
lenne teljes. Ezúttal inkább egy markánsan el őremutató irányzatra próbál-
tam rámutatni. Azonban folytatni lehetne még még más vonulatokkal. 

Szándékosan fejezem be a novelláról szóló töprengéseim második feje-
zetét Rába György Szerepcserék (megjelent a Liget 1993. tavaszi számában) 
című  novellájának optimistán őszinte indításával, ami nemcsak kitűnő  no-
vellakezdés, hanem könnyedségében benne van annak igénye is, hogy 
kezdődjön valami új, erőszak- és rettegésmentes: „Ne hidd, hogy az er őszak 
éveiben folyton csak rettegtünk. Mi sem vagyunk különbek az állatoknál. 
Ha eldördült a puska, a sértelenül maradt nyúl menekül, lapul, de hamar 
újra ropogtatja a füvet, szeretkezik." 
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OLVASÓNAPLÓ  

AZ EMBERÉLET ÜNNEPI-KÖZNAPI ESEMÉNYEI 

JUNG KÁROLY Köznapok és legendák 
Forum, Újvidék, 1992. 

A népi szokás- és jogrend tanulmányozása; a hiedelem- és eredetmagyarázó mondák 
vagy az ilyen motívumokra utaló szövegtöredékek, tárgyak, rekvizítumok gy űjtése, 
feldolgozása; a népi műveltség kapcsolatainak vizsgálata: mind-mind olyan folklo-
risztikai kérdéskör, mely nem tartozik a néprajzi kutatások közkedvelt területei közé. 
Azok a könyvek, tanulmányok, melyek ezeket a kérdéseket vizsgálják — minthogy 
tudományos hangvételűek inkább, mintsem olvasmányosak, s közzétett anyaguk 
ritkábban népköltészeti jellegű  — nem számíthatnak nagy olvasóközönségre, legfel-
jebb a tudományban jártas személyek, a szakmabeliek elismerését válthatják ki. 
Ugyanakkor e területek kutatása rendkívül nagy hozzáértést követel, míg más téma-
körök, népköltészeti műfajok feldolgozását, illetve gyűjtését kevésbé képzett (amat őr) 
néprajzkutatók is sikerrel végezhetik 

A vajdasági magyar néprajzkutatás legteljesebb néprajzi monográfiái között 
tartják számon Jung Károly több munkáját, így Az emberélet fordulói (1978), Táltosok, 
ördögök, garabonciások (1985), illetve Hiedelemmondák és hiedelmek (1990) című  köteteit. 
A Köznapok és Iegendák című  új tanulmánykötetében a népi kultúra három témakörét 
tanulmányozza: az ember életének szokás- és jogrendjét, a mondai és ráolvasó 
hagyomány újonnan felfedezett értékeit s a népi m űveltség kapcsolatait. Olyan 
kutatási területek ezek, melyekr ől az előbbiekben esett szó. A Köznapok és legendák a 
vajdasági néprajzkutatás jelent ős kiadványa, de olvasóköre szűk, csak az az olvasó 
követheti sikerrel megállapításait és eredményeit, aki maga is jártas valamelyest a 
tudományban, ismeri annak témaköreit. 

A kötet tizenöt tanulmányában Jung Károly másfél évtized kutatási eredményeit 
összegezi. A térség földrajzi adottságaiból következ ően a mai Vajdaság területén élő  
magyarság néphagyománya természetszerúen érintkezett (keveredett) más népek, 
mindenekelőtt a déli szlávság hagyományával, így a kutató elmélyült összehasonlító 
vizsgálatokat végez, s kimutatja az átvételeket, az átfedéseket. 

Az ember élete című  fejezetben az emberélet fordulóival kapcsolatos jogi formákat 
tárgyalja, így a lakodalmi hajnali mosdatás, a móringolás, a házassági szerz ődések és 
hozománylevelek kiállításának szokását, majd a kiházasítatlanok temetésének (a 
halotti korona alkalmazásának) rendjét és a haláljóslás módszereit vizsgálja. 

Az elmúlt század végén a trachomajárvány megfékezése érdekében az Osztrák—
Magyar Monarchia területén minisztériumi rendelettel tiltották be a lakodalmi hajnali 
mosdatás szokását. A rítusról és a betiltó rendelet hatásáról Tömörkény István írt az 
Országos Hírlapban az idő  tájt, s Írását Jung Károly is érdemesnek tartotta idézni: „Van 
egy csúnya szokásuk a pusztaiaknak, ami talán még az ősvallásból maradt meg: hogy 
a lakodalom alkalmával az egész vendégség megmossa az arcát egy tál vízben. Nem 
komoly mosakodás ez, csak olyanfajta, mint a századvégi töröké, aki fölvesz egy 
marék vizet a tenyerébe és lefuttatja a könyökéig. Ennek dacára ez a mosakodás 
fertőzhet, különösen tráchomában. Ez okból eltiltották Száz forintig jár érte bírság. 
Itt van megint egy dolog, amit lehetetlen ellen őrizni, mert hisz akkor minden lako-
dalmas pusztai házba kellene egy rend őz Ennélfogva csinálják" A kutató megállapít-
ja, hogy a rítus leírásával igen sok tanulmányban, forrásmunkában találkozunk, de 
elemzésére, eredetének és funkciójának vizsgálatára már nemigen van példa. A maga 
kutatásai alapján arra a következtetésre jut, hogy „a jus primae noctisnak egykor a 
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déli szlávság körében is ismert és gyakorolt szokása, illetve ennek elt űnése és más 
szokásokkal való felváltása az, ahol a hajnali mosdatás szokásának értelmezése kere-
sendő". 

A fejezet második dolgozata, a Bács-Bodrog vármegyei móringlevelek a Vajdasági 
Levéltárból című  is az elsó éjszaka jogával függ össze. „Ugy látszik tehát, hogy a 
móringolási gyakorlat és a móringlevelek kérdése egyaránt fontos része a népi jog-
szokások kutatásának, valamint a lakodalmi szokásrend kutatásának is. Ha a fentiek 
során kifejtett hipotézisünk igazolható, akkor voltaképpen arról lehet beszélni, hogy 
a móringolás már csupán elnevezésében, illetve elnevezésének eredetében őrizte 
meg azokat a hagyományokat, amelyek egykor a lakodalmi rítushoz, illetve annak 
egyik lényegi mozzanatához, az elháláshoz, valamint az újasszony szüzessége el-
vesztéséért megillető  ajándékhoz kötődik" — hangzik a szerz ő  végkövetkeztetése. A 
házassági szerződések és hozománylevelek a házastársi felek vagyonjogi helyzetét 
szabályozzák Ezt a jogszokást Jung délszláv adatok tükrében vizsgálja. A fejezet 
következő  két tanulmánya az emberélet másik fordulójához, a halál tényéhez 
kötődik. 

A Köznapok és legendék második fejezete a mondai és ráolvasó hagyomány téma-
körét taglaló dolgozatokat fogja össze. A Guntram-monda magyar nyelv ű  válto,  aÍai 
után kutat Jung Károly vidékünkön s végzi el egybevető  vizsgálatukat, aztán egy 
ritka rontóige és egykorú párhuzamai kerülnek megtárgyalásra, majd a szemverés 
elhárításának szövegbeli és tárgyi dokumentumait elemzi, aztán egy eredetmagyará-
zó monda, a „Máriaülte gaz" kérdéskörét vizsgálja. A fejezetzáró tanulmány a kötet 
legérdekesebb leírása. Egy jellegzetesen mai produktum: aktfotó kapcsán szembesül-
hetünk a szerelmi varázslás hajdani módszerével. 

Íme a szerelmi varázslás lényege és szövege: „Ha valamellik lány férhöz akar 
mönni, akkó ezt csináta. Éccaka kimönt, vagy mit tudom én, milyen id őszakba köll 
kimönni, oszt akkó mögfogta a fát, oszt mongya: 

Én rázom a fát, 
Fa rázza a fődet, 
Főd rázza a vizet, 
Víz hozza az én 

Jövendőbelimet! 

(„Fa rázzo a földet, föld rázzo a vizet, víz rázzo az ördögöt". Egy szerelmi varázsló 
eljárás és ráolvasástípus pannón-balkáni összefüggéseinek kérdéséhez. 133.) 

A kötet harmadik fejezete A népi m űveltség kapcsolatai címet kapta. A néprajzku-
tató itta néphiedelem- és mitológiakutatás kapcsán végez komparatív vizsgálatokat, 
a világteremtés dualisztikus legendáinak kérdéséhez kapcsolja saját kutatási eredmé-
nyeit, ír Vuk Karadžić  gyűjtőmódszereiről, Miloš Kobilić  mitikus hős alakját elemzi, 
s a Gül Baba-hagyomány magyar és délszláv vonatkozásait vizsgálja. A tanul-
mányokhoz gazdag jegyzetanyagot kapcsol, végezetül pedig külön fejezetben egé-
szíti ki az eredményeket újabb adatokkal, pótlásokkal. 

A Köznapok és legendák a vajdasági magyar néprajzkutatás jelent ős kötete, már 
csak azért is, mert a néphagyomány vizsgálatának újszer ű  módszereit vezeti be, 
hangsúlyozva az összevető  vizsgálatok fontosságát. S mindenekel őtt sohasem esik 
abba a csapdába, mint azok a néprajzkutatók, akik sohasem éltek népi közösségben, 
s akik a szokásokat, rítusokat nem a népélet elvonatkoztathatatlan, szerves részeként 
tárgyalják, hanem egyfajta ünnepi, látványos momentumként 
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„KAKASOK SZÓNAK, MÁRIÁT KIÁCCSÁKi” 

SILLING ISTVÁN: Boldogasszonyablakában. Népi imádságok és ráolvasásokKupuszináróL 
Agapé—Forum, Újvidék, 1992. 

Az elmúlt esztendő  karácsonyára, stíl-
szerűen jelent meg Silling István archai-
kus imádságokat tartalmazó gy űjtemé-
nye. A szerző  két évtizede tudatosan 
gyűjti szűlőfaluja népi értékeit: nyelvjá-
rását, népballadáit, tárgyi emlékeit. En-
nek a munkának az eredménye a nyelv-
járásszótár, a balladákat tartalmazó gy űj-
teményes kötete, valamint az egykori 
iskolálában, az alma materben berende-
zett helytörténeti gyűjtemény, s azok a 
tanulmányok, melyek e nyugat-bácskai 
hagyományőrző  település rendjét hiva-
tottak bemutatni. 

Bácskertes (helyesebb azonban, ha 
csak Kupuszinának nevezzük, hiszen az 
oklevelek is így őrizték meg és a helybe-
liek tudatában is így szerepel a falu elne-
vezése) az egyetlen hagyomány őrző  te-
lepülés ezen a tájon. Ellentmondásos az 
élete, mert egyfajta zártság, de ugyanak-
kor nyitottság is jellemző  rá. A messze 
földön híres kertészek bejárták az egyko-
ri Jugoszlávia piacait, ahol sok új donság-
gal kerültek kapcsolatba, de hazatérésük 
után az ősök jussának tisztelete — talán 
éppen a „világjárásnak" a hatására— még 
erőteljesebbé vált bennük, mint a többi 
bácskai település lakóinál. 

Ebben a világban él a kötet közre-
adója, Silling István. Az élet nagy ajándé-
ka az, hogy napról napra átélheti, s köz-
ben figyelheti a hétköznapokat és az ün-
nepeket Minden bizonnyal éppen 
mindennapi jelenléte eredményezte azt 
is, hogy ilyen gazdag anyagot sikerült 
összegyűjtenie az archaikus imádságok-
ból. 

Négy témakör köré csoportosította 
szövegeit. A legtöbb variánst az els ő  rész 
tartalmazza (53 imádságot), a többi feje-
zetben összesen 22 változatot találha-
tunk. A tulajdonképpeni apokrif imák-
nak az elsó rész változatait tekinti a 
szerző. Valamennyi itt olvasható szöveg 
két típusba sorolható: a Kevert tudatfor-
májú-funkciója, valamint a Keresztény tu-
datformájú-funkciójú imák közé, ezeken 
belül pedig a következő  altípusokba: a 

Védekezés, bajelhárítás, archaikus imamotí-
vum, a Mária keresi Krisztust és a Golgota-
szenvedés kép altípusba, ha figyelembe 
vesszük Erdélyi Zsuzsanna rend-
szerezését. E három altípusba besorolha-
tó valamennyi változat, mely e fejezet-
ben olvasható. 

Az adatközlők nem tesznek különb-
séget közöttük, valamennyit reggeli, il-
letve esti ájtatosság alkalmával mondták 
el az egyéb, az egyház által is javallott 
szövegek mellett. Az első  csoporthoz tar-
tozó szövegek kizárólag azt a nemes célt 
szolgálják, hogy elmondójuknak álmát a 
Boldogasszony, Szűz Mária, illetve Jézus 
oltalmazza, a második típus imái viszont 
feloldozást is ígérnek a fohászkodónak, 
aki elmondásukkal hét, hetvenhét, illet-
ve száz halálos bűnétől nyer bűnbocsá-
natot. 

Az első  csoport félszáz körüli vari-
ánsa azt is bizonyítja, hogy e szövegek 
között milyen nagy az affinitás. A baj el-
hántás mellett fontos volt a b űnbocsá-
nat. A Golgota-szenvedés kép altípus szö-
vegei jól illeszthetők a bajelhárító válto-
zatok mellé. Az olvasónak olyan 
elképzelései is lehetnek, hogy a könyv 
kezdő  imái voltaképpen töredékek, ket-
tétört imádságok, a második, a Krisztus 
szenvedését felidéző  jelenet pedig elmo-
sódott az adatközlők emlékezetében. A 
harminc-egynéhány változat ebből a tí-
pusból azért is tanulságos, mert a Mária 
és Krisztus szenvedését bemutató jele-
net,jelképrendsžere igen váltoozatos; az 
egyes variánsok között a különbség 
ebből a motívumból következik. 

Valamennyi változátban megjele-
nik 'a Grálrlegenda: a c ódatevő  szent-
vért az angyalok gyűjtik arany-, illetve' 
ólomtányérba vagy -kehelybe, Krisztus 
halálát pedig a kakasok jelentik Máriá-
nak A kínszenvedés a Golgotán, Mária 
megjenítése szövegenként vátozik, ami 
igen meglepő  olyan kis település eseté-
ben, mint amilyen Kupuszina. E sokféle 
változat minden bizonnyal azzal is ma-
gyarázható, hogy a falu lakói nem voltak 
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helyhez kötöttek. A szent szövegeket va-
lószínűleg nemcsak a búcsúkban, ha-
nem a piacra járáskor is eltanulhatták 

A Krisztus szenvedését felidéző  vál-
tozatok mellett t kevésbé ismertek már a 
hosszabb „pénteki imádságok", amelyek 
minden bizonnyal ponyvai nyomtatvá-
nyok útján terjedtek el, mint ahogyan 
erre Karlicsekné Molnár Verona is utal. 
Ennek ellenére három különböz ő  vari-
ánst olvashatunk a könyvben. 

A harmadik, illetve negyedik fejezet 
meglepően kevés imát tartalmaz, mind-
össze négy variánst. Minden bizonnyal 
sokkal több ponyva eredetű  változat for-
gott közkézen a faluban, de a szerz ő  tu-
datosan kihagyta őket válogatásából, no-
ha a ráolvasók között többnyire nyomta-
tásban közölt változatokat is publikált. 

A Boldogasszony ablakában 57 adat-
közlő  imáit tartalmazza. Az id ősebb kor-
osztály népi tudását teszi közkinccsé. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy a vallásos 
áhítat is megszűnt a településen, hiszen 
- amint az a bevezetőben olvasható - 
több Rózsafüzér Társulat is tevékenyke-
dik, a titkokat minden hónap első  vasár-
napján cserélik. A változó életmód a val-
lási áhítatot is megváltoztatja. Urbanizá-
lódik ez is. A mai búcsúsok már 
autóbusszal járnak zarándokolni. Még-
pedig nemcsak Gyűdre, Tekijára, Do-
roszlóra, hanem Rómába; Lourdes-ba és 
Međugorjéba is. Új kiadású ponyvaki-
adványok forognak közkézen, amelyek 
ugyancsak hasznos imádságokat tartal-
maznak. 

Silling István könyve azt bizonyítja, 
hogy a népi vallásosság hagyomány-
őrzése ezen a vidéken is az asszonyok 
feladata volt. Az adatközl ők között 
mindössze négy férfi volt. Ezentúl is az 
asšzonyok lesznek azok, akik a változó 
hagyományt őrizni fogják. A legszebb 
imákat minden bizonnyal csak ez a 
gyűjtemény őrzi majd, hiszen a szerző  
több mint egy évtizeddel korábban, 1980-
ban jegyezte fel az elsőket. Azóta már az 
adatközlők is meghaltak Biztató viszont, 
hogy a könyv kiadásának évében is szé-
pen megformált változatokat mondtak el 
nem túl idős asszonyok 

A laikus vallásosság kutatása diva-
tos lett az egykori szocialista országok 
területén. Vajdaságban a népéletnek e 
fontos részére nem e divat hatására fi-
gyeltek fel a kutatók, hiszen e kötet 
szerzője már a hetvenes évek utolsó esz-
tendejében, Jung Károly pedig már a 
nyolcvanas évek legelején több tanul-
mányában is foglakozott e kérdésekkel. 
Éppen amiatt, mert Silling István idejé-
ben megsejtte e kérdéskör kutatásának a 
fontosságát, megmaradhattak azok a 
szövegek, amelyeknek adaközlői idő-
közben meghaltak Márpedig nélkülük 
lényegesen szegényebb lenne a vajdasá-
gi magyarság népi műveltsége. Kár, 
hogy falvainkban nincsenek Silling Ist-
vánok és Kovács Endrék, mert így bi-
zony hihetetlenül keveset tudunk Bács-
ka és Bánság népi kultúrájáról. 

BESZÉDES VALÉRIA 

276 



Folyóiratunk előző  és e számának 
megjelenését anyagilag támogatta: 

EV comerc, Palics 
Igazgató: Vujković  Éva 

Fontana, Szabadkő  
Igazgató: Márton László 

Funero, Szabadka 
Igazgató: Miskolczi József 

Ice, Szabadka 
Igazgató: Kumi Tibor 

Márton fű résztelep, Szabadka 
Igázgató: Márton János 

M&IVI elektronika, Szabadka 
Igazgató: Fábián Imre 

Pro Tours, Szabadka 
Igazgató: Stevan Toski ć  

Rolo, Kispiac 
Igazgató: Lovro Stanti ć  

A VMDK kanizsai éslörökkanizsái 
körzeti šzérvé' zete 

Elnök: ifj. Bacskulin István 



Galériánk 

JÁMBOR PÁL (HIADOR) költő, próza- és drámaíró 

Pakson született, 1821. január 16-án.Pappá szentelése után Óbecsére nevezték 
ki káplánnak. Itt kezdett el verseket írni. A 40-es években Petrichevich Horváth 
Lázár és a népies irányzat ellenfelei költeményeit szembeállították Pet őfi 
darabosságával és parlagiasságával.  A  szabadságharc idején minisztériumi 
tisztviselő  volt, de verseivel és írásaival következetesen kiállt Kossuth Lajos 
politikája mellett. A világosi fegyverletétel után a francia fóvárosba emigrált, 
s ott magyar verseket fordított franciára, de franciául is írt, nemcsak verseket, 
hanem egy, a művészéletről szóló regényt is. 1859-ben tért vissza Magyaror-
szágra. Előbb segédlelkész, majd országgyű lési képviselő  lett. Miután az 
egyházi szolgálatból kilépett, megválasztották a szabadkai gimnázium igaz-
gatójává. Költ ői műveit már 1863-ban kiadták városunkban, újabb költemé-
nyeit nyolc évvel kés őbb, összegyűjtött munkáit pedig 1880 és 1883 között. 
Verseit francia, német és horvát nyelvre is lefordították Szabadkán hunyt el 
1897. április 14-én. 


