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Száz éve született Szenteleky Kornél (1893-1933) 

MEGEMLÉKEZÉSEINK ELÉ 

Az évfordulók közül, amelyekr ől ebben a számunkban megemlékezünk, a 
vajdasági magyar írás szempontjából Szenteleky Kornél születésének száza-
dik és halálának hatvanadik évfordulója a legjelent ősebb. Jó alkalom ez arra, 
hogy méltóképpen tisztelegjünk a „t űzcsiholó és tűztápláló" emléke el ő tt, 
ahogyan Németh László nevezte, amikor halálának hírére megírta a Kalan-
gya gyászkeretes augusztusi számában, hogyan ismerkedett meg vele a 
mártonhegyi szanatóriumban; vele, aki „vezére volt egy marék magyar 
írónak", akinek „ott kellett tüzet csinálnia, ahol sem erd ő  nem volt, sem 
bánya, legföllebb haraszt". Megtettük ezt már el őbb is: húsz évvel ezel ő tt, 
1973 decemberében — fölkérésünkre — tizennyolcan szóltak róla azok közül, 
akik elkötelezett híveivé váltak, akik becsülték és becsülik azt, amit önálló-
sult, a történelmi események nyomán kialakult új helyzetben önállósulni 
kényszerült irodalmi életünkért és azon túl öntudatra ébredésünkért tett. 

Jubileuma már akkor is eszméltet ő  ünnep volt számunkra, és számve-
tésre késztetett bennünket. Most azonban még inkább arra késztet, mert 
egyre növekvő  gondjaink közepette az eddiginél is nagyobb mértékben van 
szükségünk az ő  hitére és küldetéstudatára ahhoz, hogy helyzetérzékünk, 
amelyet ő  érlelt szellemi magatartássá, tovább er ősödjék bennünk. 

Ehhez az újabb szembesüléshez akartuk meghívni azokat, akik ismerik 
és becsülik életművét, s új fölismerésekkel tudják gazdagítani ismereteinket, 
szándékunkról azonban — sajnos — le kellett mondanunk, mert — szinte 
valamennyien — részt vettek azon a tanácskozáson, amelyet az újvidéki 
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke május végén 
szervezett, s amelynek anyagát a Híd nyári kett ős száma közli. Szerencsére 
az Életjel dokumentációjában megtaláltuk annak a három Szenteleky-emlék-
estnek az anyagát, amelyet az él őújság az elmúlt évtizedek során rendezett: 
az elsőt 1961. március 20-án, a másodikat 1973. december 18-án, a harmadikat 
pedig 1983. június 13-án. Innen került el ő  összeállításunk négy írása: Herceg 
Jánosé, Majtényi Mihályé és Szirmai Károlyé a harminc évvel ezel ő tti ren-
dezvényen hangzott el, Csuka Zoltánét pedig Garay Béla olvasta' föl tizenkét 
évvel később. Valamennyi forrásértékű, mert közülük kettő : A szellem tiszte-
letével és Az ugartörő  most jelenik meg először, az Irodalmunk szervez ője és a 
Szenteleky Kornél egy napja Szivácon pedig betekintést nyújt a két író munka-
módszerébe. Ugyanis az el őbbi méltatás mintegy felét a szerz ő  beépítette A 
magunk nyomában (Forum, Újvidék, 1961) közzétett terjedelmes tanul-
mányába, az utóbbi pedig tanulságos következtetések levonását teszi le-
hetővé, ha összehasonlítjuk a Magyar Szó 1963. november 3-i számában 
Látogatás Szenteleky Kornélnál Szivácon címmel közölt és a Szavak estéje című  
kötetbe (A Szirmai Társaság és Archívumok kiadása, St. Gallen—Stuttgart, 
Sydney, 1978) is fölvett szöveggel. Csuka Zoltán visszaemlékezését eredeti-
leg a Kossuth rádió számára írta, ugyanakkor, amikor emlékszámunk részére 
a Bácskai éjszakák Szenteleky Kornéllal című  írását, de nem publikálta, amit 
nemcsak a kéziraton olvasható megjegyzés bizonyít, de Harmat Béla teljes- 
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séfire törekv ő  bibliográfiája is (Csuka Zoltán. Pest Megyei Művelődési Köz-
pont és Könyvtár, Szentendre, 1982), amelyben az említett munka nem 
szerepel . 

Egyébként az Életjel els ő  emlékestjén, az említettek mellett, még két 
vajdasági író föllépett: Börcsök Erzsébet Szenteleky Kornél sírjánál, Laták 
István viszont Szenteleky és a vajdasági baloldali írók címmel idézte föl irodal-
munk szervezőjének alakját. Jóllehet mind a két megemlékezés eredeti, 
gépelt példányát az említett anyag közt megtaláltuk, közlésükt ől eltekintet-
tünk, mivel ismert szövegekről van szó: az el őbbit a Reggeli Újság 1934. 
augusztus 19-i, az utóbbit pedig az Üzenet 1980. évi decemberi számában 
közölte a hagyatékból el őkerült kézirat alapján, azzal a megjegyzéssel, hogy 
tovább árnyalhatja a már ismert Szenteleky-portrét. 

Az élőújság gyűjteményében még néhány értékes szöveget találtunk: 
Lévay Endre és Herceg János bevezet őjét, Fekete Lajos és Dudás Kálmán 
önéletrajzát. Valamennyi a két jeles költ ő  szerzői estjén hangzott el a zene-
iskola hangversenytermében, 1968. június 4-én. Már ez is egymagában ele-
gendő  volna ahhoz, hogy haláluk évfordulóján, amely egybeesik annak az 
írónak, szerkesztőnek, irodalomszervezőnek a centenáriumával, akinek kö-
zeli munkatársai voltak, közzétegyük vallomásaikat, de még valami növeli 
ezek értékét: az, hogy huszonöt évvel ezel ő tt csak egyes részeket olvastak 
föl belőlük, mi viszont most csonkítatlanul közöljük őket. 

Ekkor hangzott el — egyebek között — Fekete Lajosnak a Szenteleky 
emlékét idéző  verse is, amelyet egyetlenegy kötetében sem találtunk meg. 
Ez, persze, nem jelenti azt, hogy közöletlen, de ennek ellenére joggal téte-
lezzük föl, hogy az, mert a Szirmai Endrével közösen kiadott, általa váloga-
tott, de csak halála után megjelent Hűséggel a fiú és barátban (I. N. E. London 
and Associated Universities, 1975) sincs benne. 

Ezzel szemben a három Dudás-vers közül az els ő  itt olvasható először. 
Voltaképpen a másik kettőnek egy eleddig ismeretlen változata. A Szenteleky 
Kornél irodalmi leveleit tartalmazó gyűjtemény (Szenteleky Társaság, Zombor-
Budapest, 1943) utolsó oldalára írta a költ ő  1944-ben Muraközben, ahova ala-
kulatát vezényelték. A téma azonban tovább foglalkoztatta, többször is vissza-
tért hozzá. Ezt bizonyítja a harmadik könyvében (Egy marék föld. Szenteleky 
Társaság, Zombor, 1944) található költemény. Ebből a kettőből alakult aztán ki 
a szonett végleges formája (Szederillat. Magvető, 1961). Hisszük, hogy a most 
előkerült variáns is elősegíti az alkotói folyamat jobb megismerését, s hogy 
lelőhelye annak a bizonyítéka, mekkora tiszteletet éreztek irodalmunk szer-
vezője iránt azok, akik a két világháború közti id őszakban elkötelezett munká-
sai voltak az itteni magyar írásnak Hiszen mi mással lehetne magyarázni azt, 
hogy egy fiatal költő  a háború borzalmai közepette is, miközben az életéért 
retteg, tanítómesterének leveleit olvasgatta? 

Szeretnénk hinni, hogy megemlékezésünk nem üres tisztelgés egy nem 
annyira terjedelmében, mint szellemében jelent ős életmű  elő tt, amely ma-
napság is szinte ugyanazokra a gondokra és teend őkre hívja föl a figyelmün-
ket, mint kisebbségi létünk eszmélkedésének kezdetén. 

DÉR ZOLTÁN 
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HERCEG JÁNOS 

A SZELLEM TISZTELETÉVEL 

Három évtized messzeségébe száll az emlékezet, a magunk fiatalságát idéz-
zük vissza, amikor Szenteleky Kornél szellemi mozgalmáról és írásra ösz-
tönző  barátságáról teszünk ismét tanúvallomást. Es a személyes élmények 
élesztgetéséb ől bizonyára kibontakozik majd Szenteleky általános szerepe 
és jelentősége is nemcsak a vajdasági magyar irodalom elindításában, de a 
tudatos különállásban is, amelynek szükségességét ő  olyan lankadatlan 
hévvel hirdette. Mi els ősorban arról szólhatunk, hogy barátunk volt és 
tanítónk, aki azonban nemcsak az írás mesterségére oktatott bennünket, de 
szüntelenül arra figyelmeztetett, hogy hazánk ez a vajdasági világ. Rámuta-
tott ennek a vidéknek szellemi és földrajzi egységére, a sajátos viszonyok 
embert formáló erejére, az itt él ő  népek kölcsönhatására, s azt szerette volna, 
hogy mindez kifejezésre jusson az irodalomban is. 

Mondhatjuk ma romantikusnak és sz űklátókörűnek ezt a programot és 
ezt a magatartást, hogy azonban a maga idejében mégis becsületes szándék-
ból fakadt, az kétségtelen. S hiába vallottuk az utóbbi másfél évtized alatt 
egymás között, de nyíltan is, hogy a vajdasági magyar irodalom tulajdon-
képpen nem is létezett, hogy csak most van kialakulóban, hogy az új Jugo-
szlávia adta meg kibontakozásához a lehet őséget nemcsak a nemzeti 
egyenlőség elismerésével, de állandó anyagi támogatásával is, a feleszmélés 
időszaka a vajdasági magyarság szellemi életében elválaszthatatlan Szent-
eleky tevékenységét ől s attól a hitétől, amelyet oly fennen hirdetett, hogy a 
jugoszláviai magyaroknak meg kell teremteniök szellemi önállóságuk alap-
ját, függetleníteniük kell magukat az erős és hatékony magyar irodalomtól, 
amely oly sokáig szólt bele az itteni magyar nép lelki világába. 

Oktalanság lenne azt állítani, hogy népünknek Jugoszláviában nincse-
nek hagyományai, hogy az itt él ő  magyaroknak nincsen múltja. A történelem 
dolga a bírálat és az ítélet, mi azonban nem bírálni és nem ítélkezni akarunk 
ma este, hanem csak visszaemlékezni a vajdasági irodalom és a magunk 
fiatalságára, amikor Szentelekyr ől szólunk. 

De nemcsak ami emlékeinkben él még az ő  alakja, nemcsak mi idézzük 
őt kegyeletes megindultsággal s tanítványi szeretettel. Vannak nálunk fiata-
labbak, akik nem ismerték Szenteleky Kornélt, csak hallottak, olvastak róla, 
s mégis tiszteletteljes megbecsüléssel gondolnak rá. 

Múltkor néhány fiatal barátomat vártam. Sokáig késtek, este volt már, 
amikor egy elégikus hangú költő  megzörgette azz ablakomat. „Nála voltunk, 
azért késtünk" — mondta révetegen, és arcán megenyhült mosollyal találko-
zott a lámpafény, ahogy visszafelé mutatott, a Telecskai dombok irányába, 
ahol a legsivárabb bácskai temet őben magányosan áll Szenteleky Kornél 
sírja. Fej fáj ára a teljes neve sincs kiírva, csaknem névtelenül pihen a családi 
sírboltban, s nevét már csupán a költ ők emlegetik vándorútjukon megiga-
zulást és bátorítást keresve, mert érezniük kell, hogy ő  mindig elő ttünk jár, 
ha szűkebb hazánkról kell szólnunk. 

Gondolom, szerb társaink Stražilovóra zarándokolnak a kishit űség és a 
lelkes magabiztosság napjaiban egyaránt, fel a Fruška gora ormára, s olyan-
kor bizonyára ők is úgy érzik, hogy a bennük zeng ő  szavak tisztább és 
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Jelenetek Szenteleky Kornél színpadi műveiből 

Ábrahám Rózsi, Varga Irén, Póth Erzsébet, Ferencz János és Bár Kató (Csiribiri) 

mélyebb csengést kapnak, ahogy a szép szó zengedelmébe beleszól a hagyo-
mány őreinek, a stražilovói fáknak és száz esztend ő  viharos történelmének 
a zúgása. 

Szenteleky Kornél irodalmi hagyatéka harminc esztend ő  után megfa-
kulhatott, a tanítványok és az utánuk következ ők talán fajsúlyban és terje-
delemben az övénél jelentősebb művekkel jelentkeztek, ez azonban semmit 
se von le az ő  irodalomszervező, lelkesítő, öntudatra ébreszt ő  szerepének 
jelentőségéből. Ha Thurzó Lajos az új, szocialista öntudatnak volt példamu-
tatója a vajdasági irodalomban, Szentelekyt ől tanultuk a szellem tiszteleté-
vel a hazánkhoz való ragaszkodás öntudatát. 

Öten maradtunk barátai és taníványai közül. Megöregedtünk lassan, s 
ha egyszer mi elhallgatunk, nem a személyes barátság idézi már Szenteleky 
Kornél emlékét. De hogy neve mindig ott lesz a vajdasági magyar irodalom 
történetében, azt biztosra vehetjük. Es meglehet, hogy mások, fiatalabbak 
tisztultabb szempontok szerint, kevésbé elfogultan szólnak majd róla, sza-
vukban bírálat lesz és ítélet, de jelent őségét szellemi mozgalmunkban senki 
sem tagadhatja. Mert alkotó munkásságát nem verseiben, novelláiban és 
regényeiben őrzi az idő, hanem abban a lelkes odaadásban, amellyel a 
magyar írás és a vajdasági öntudat ügyét szolgálta ezen a vidéken. 

(Életjel, 1961. március 20.) 
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MAJTÉNYI MIHÁLY 

IRODALMUNK SZERVEZŐJE 

Itt, ahol most az emlékezések valamennyi hangszerén felcsendül egy ember 
életműve — Szenteleky Kornelé —, legnehezebb talán annak a feladata, aki 
kénytelen a maga emberi meghatottságát olyan mér őeszközzel felmérni, 
amelyet az én kezembe adtak: bizonyos fokig ítéletet mondani a két háború 
közötti irodalmunk szervezőjéről. 

Az ezerkilencszázhúszas években Budapestr ől a Vaj daságba visszake-
rült Szenteleky Kornél itteni irodalmi m űködése első  nyolc esztendejében 
nem tekintette magát vajdasági írónak; ezt a fogalmat nem tisztázta önma-
gában, sőt ellene szegült a fogalomnak, amikor 1927-ben ezt írta: „Nem 
húzunk olyan igát, amelyet magunknak kellene megformálnunk, szürke 
művészietlenséggel. S éppen ezért talán ki szabad mondanom a kívánságom: 
ne legyen vajdasági irodalom! Legyenek írók a Vajdaságban, de hagyjuk a 
couleur locale-t meg a sajátos vajdasági lelket." Szenteleky életében — jól 
tudjuk — nem egy ilyen ellentmondás van, ez azonban semmit sem von le 
értékéb ől, inkább bizonyos fejl ődést és elismerést igazol. Kétségtelen, hogy 
korábbi szavai ellenére övé a legnagyobb érdem éppen ennek az iroda-
lomnak „szárnyra bocsátásában". 

Keresem és kutatom azt a nagy választóvonalat, nagy cezúrát: mikor és 
hol ereszkedett le, hogy Szenteleky, megtagadva jórészt addigi irodalmi 
elveit és magatartását, „más irányban héj asodott meg". Nemcsak azzal, hogy 
revideálta tagadó álláspontját a vajdasági külön irodalom kérdésében, ha-
nem mindjárt bizonyos tételt is felállított és megfogalmazott, tudniillik, 
hogy az itteni magyar irodalom a központi magyar irodalomtól külön 
fejlődést mutató és csak hagyományaiban rátámaszkodó irodalom... talán 
elsősorban tájirodalom. Ettől kezdve hangoztatta a locale esprit szükséges-
ségét, irodalomesztétikai vonalon hevesen és türelmetlenül hirdette Taine 
miliőelméletét, tehát a környezet és a pillanat dönt ő  hatását az irodalomra. 
Egy, a maga lelkén átviharzott felismerés volt a fordulópont, ez volt az oka 
annak, hogy a vajdasági magyar irodalom a sokaknak akkor még homályos 
locale couleur jelszavával felfegyverzetten vagy annak ballasztjával alakult 
később, Szenteleky halála után is. De nemcsak a Szentelekyvel haladó cso-
port fogadta el tudatosan a környezet és pillanat elméletét (hogy itteni tájról, 
itteni emberről kell írni, lehetőleg új tárgyilagossággal!), az úgynevezett 
baloldaliak is egyre megjelöltebben és felismerhetőbben a Vaj daságot rajzol-
ták és — lett emiatt egyre több bajuk a cenzúrával. 

A Vajdasági Írás és annak megsz űnte után A Mi Irodalmunk volt Szent-
eleky irodalomszervez ő  munkásságának első  színtere; ez azonban csak a 
törekvés eredménye volt. Valódi irodalomszervez ő  munkáját lelkes, széles 
körű, kiterjedt levelezésen keresztül végezte el. E levelek nélkül talán már 
nem is rekonstruálhatnánk hitelesen a húszas és harmincas évek irodalmi 
életét, annak áramlásait. 

A Kalángya csak kés őbb került be Szenteleky életébe, „fogyó élete növ ő  
lázába". Már jó egypár szám megjelent, mire szerkesztésébe bekapcsolódott, 
igaz, hogy aztán teljes er ővel, haláláig, az utolsó pillanatig. Szenteleky 
irodalomszervező  munkájának másik fontos állomása az Ákácok alatt című  
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kétkötetes antológia, az els ő  magyar elbeszélésgy űjtemény ezen a tájon; 
ebben a kötetben került kifejezésre saját irodalompolitikája az ő  szintézisé-
ben. 

Sokszor hallottuk a vádat a háború után — Szenteleky elmarasztalásával 
kapcsolatban —, hogy el akarta vezetni az itteni táj alkotóit az osztályharc 
felismerésétől, illetve a „magyar összefogás" hirdetésével gyengíteni akarta 
az irodalom balratolódását. (Bizonyos együttm űködését a baloldali írókkal 
azonban ezek a bírálók sem tagadták.) 

Az az érzésem, hogy Szentelekynek — lehet, hogy nincs igazam és 
megcáfolnak majd — nem voltak soha más szempontjai, mint irodalmiak. Az 
utókorban élő  bírálói ma felfedhetnek magatartásában negatívumokat, iro-
dalomvezéri szerepében felismerhetnek bizonyos káros koreszméket vagy 
azok önkéntelen. szolgálatát (pontosabban ezek elt űrését saját táborában), 
de nem hiszek abban, hogy ő  túlságosan kilépett volna bizonyos, „a széplé-
lekre kötelező" szerepéből. Azt, hogy ismerte az osztályharcot (mert ismer-
te!), saját világfelfogásában nem rótt rá semmiféle kötelezettséget. Ebben a 
világfelfogásban a szépművészetnek külön retesze volt a lélekben; ez az 
irodalmi felfogás állandó hullámzást és hullámvölgyet mutat az élet—való-
ság—művészet összekapcsolásában. Lelkében minden el ő tt, ami nem eszteti-
zált, nem. hangulatos, nem idillikusan szépen csengő, az előtt sokáig egy-
szerűen lebocsátotta a sorompót. A mindennek ellenkez őjét valló, újnatura-
lista, újtárgyilagos és a valóság felé forduló irodalmi elem csak élete és 
művészete utolsó szakaszában lett osztályrésze Szentelekynek; akkor sem 
lázadó, baloldali értelmében, hanem a kisebbségi komplexusra épülve, akkor 
sem annyira saját alkotói munkájában, mint inkább mások irányításában. 

Le kell szögeznünk, hogy Szenteleky a maga irodalomszervez ői mun-
kájában valóban minden irodalmi irányzatot fel akart karolni (ami bizonyos 
fokig a világnézeti árkok betemetésére irányuló törekvésnek is mondható) 
— ebben a törekvésében aztán érdekes, hogy — úgy mondjam — „baloldali 
árnyalatot is" mutat! Most nem beszélek radikalizmusáról, a kezdeti forra-
dalmiságáról, a liberális vizeken való bolyongásairól, itt néhány pontosan 
kimutatható tétel van előttem. 

Kimutatható, hogy Szenteleky egyáltalában nem csodálkozott az 
itteni irodalom balratolódásán, mert azt indokolt jelenségnek látta és így 
harcolni sem kívánt ellene! 

Nyugodtan adja fiatalabb társainak kezébe a kimondottan baloldali 
irodalmat, kommunista könyveket, mintha perspektivikusan kezdene maga 
is így gondolkozni! 

A minőségért harcolva állandóan keresi az együttm űködést azokkal 
az írókkal is, akikről pedig pontosan tudhatta és tudta is, hogy eszmében és 
világfelfogásban nyíltan a baloldalon állanak! 

Mégsem akarunk— mindezeknek a tényeknek ismeretében sem — Szent-
elekyből forradalmi írót csinálni és úgy emlékezni meg róla, hogy ő  a 
vajdasági magyar irodalomnak világnézeti elindítója is. Legfeljebb annak 
minőségi elindítója volt. Egész irodalmi oeuvre-je tele van idealista világné-
zettel (legfeljebb monizmussal) és ebb ől kifolyóan a polgári korszellemnek 
megfelelő  nemzetiesked ő  irányzattal, amikor az évek ezt diktálják. Roman-
tika, liberalizmus, humanizmus voltak legf őbb kialakítói lelkének; forradal-
mi rokonszenve Ady Endréig, Ady imádatáig és szeretetéig vezette el fiatal- 
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korában. Lehettek aztán benne időről időre bizonyos „átállási" hajlamok, de 
ezek homályosak és még maximumát sem adták annak, ami akkora polgári 
lélektál kitélt. 

A halál küszöbén, halálos ágyán volt a legharciasabb nagy perében a 
vajdasági irodalom létjogosultsága körül. A kés őbbi évek az ő  javára döntöt-
ték el ezt a vitát, persze nem az ő  szintézisében, valamiféle nemzeti roman-
tikus satírozásában vagy kimondott tájirodalomban, hanem szélesen, álta-
lunk jól ismert formájában. 

Az emlékezés küszöbét mégsem akarom csupán a száraz ismertetés és a 
bírálat szavaival átlépni, elhagyni. Ha túl rideg voltam hozzá — bocsánatát 
kérem ott a szivád temetőben, amelyet nem mulasztok el néha felkeresni. 
Ott fekszik egy fehér sírkő  alatt, a temető  kitöredezett kerítésén át őszelőben 
behajlik hozzá a kukoricaföld. És százszor felzúg a szél, és ilyenkor mindig 
felzúgnak Fekete Lajos verssorai: 

Meleg szél a kukorica 
bajszát kunkorítja, 
nincs gondja a halállal; 
lót, fut, háborítja 
az ősz felé bajuszodó 
vén tengeri csévét... 

Ott fekszik a fehér sírkő  alatt és csak ennyi van a sírkövén: Kornél. A 
Szentelekyt valami ostoba temetői szabály alapján már halálakor lefele] tették 
róla, még mielőtt a világ elfelejtette volna Szenteleky Kornélt. 

De aztán... az is megtörtént! 

(Életjel, 1961. március 20.) 

Mérő  Erzsi, Varga Ferenc, Varga kén és Hars Jurg (Shimmy -Iáz) 
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SZIRMAI KÁROLY 

SZENTELEKY KORNÉL EGY NAPJA SZIVÁCON 

1932. november vége. A becse—zombori kora reggeli vonatban ülök. Oda-
künn csúnya, es ős, csatakos id ő, idebenn ázott ruháktól pállott, párás le-
vegő. Semmi remény, hogy kiderüljön. Csak esik, folyton esik. A hasat 
eresztő, cafrangos, füstölg ő  felhők egyre verik, paskolják a vonatablakot. 

Ebben a gyalázatos id őben Szivácra utazom, Szentelekyhez. Meghívott 
egy napra, hogy több mindenr ől eldiskuráljunk. Ez az egyetlen mód, hogy 
kölcsönösen kiürítsük színültig telt beszédzacskónkat. Az egy nap azonban 
csak néhány órára zsugorodik. Mert Szenteleky — ahogy leveleiben pana-
szolja — „profán elfoglaltsága miatt" napközben csupán perceket szakíthat. 
Betegsegélyző  orvos is, s noha ő  maga is gyógyíthatatlan beteg — cukor- és 
tüdőbajos —, a súlyosabb betegeket, bármily egészségtelen és zimankós az 
idő, otthonukban kell felkeresnie. 

Még leginkább ebédid ő  alatt válthatunk egymással szót, akkor is nyitott 
rádió mellett, mert Szenteleky semmit sem akar elszalasztani, sem híreket, 
sem muzsikát. Különösen az utóbbit, ha érdemes. Mert él-hal a komoly, 
klasszikus zenéért. Beethovenért, Bachért, Hándelért s kivált Mozartért. A 
zene sokkal több számára, mint „kábítószer", a zene „életelixír"-j e. (Sajnos a 
rádió ezt csak részben tudja megadni.) Miközben beszélgetünk, ide-oda is 
figyel. 

Napja valójában este kezd ődik. Hat után, vagy annál is kés őbb, s 
rendszerint belenyúlik éjfélbe, éjfélutánba. Korábban csak olykor fekszik le, 
egy-két órai alvás után akkor is felnyitja szemét, s akár els ő  pártfogója, Kiss 
József, ágyában felülve, munkához lát, levelekre válaszol, melyek ott hever-
nek éjjeliszekrényén, cikket, bírálatot, verset ír vagy olvas. Nem szereti, ha 
hátralék, elintézetlenség szorítja, a miel őbbi válaszolást kötelességének érzi. 
Ugyanúgy, mint a szellemi élet minden jelentősebb eseményének figyelem-
mel kísérését, legyen az irodalom, képz őművészet, orvostudomány, bölcsé-
szet, egyéb. Lépést akar tartani korával, táj ékozottságában nem akar lema-
radni, noha jól tudja, hogy e törekvése erején felüli. Minthogy franciául és. 
németül tökéletesen tud, s szótár segítségével az olaszt, spanyolt és angolt 
is megérti, a legújabb könyveket eredetiben olvashatja. 

Az olvasás Szentelekynek lelki szükséglete. Szinte sajnálja az id őt, mit 
olvasásra kell szánnia. Panaszkodva sóhajt föl, hogy Romain Rolland-nak 
elég volt alvásra napi négy óra, míg az ő  szervezete hatot kíván. 

Tudva, hogy későn kelő, rendelője ajtaján csak nyolc után kopogtatok. 
Még egyedül találom. „Szervusz! Megjöttél?" —kérdéssel jön elém. Ceremó-
niátlanul kezet fogunk s egymásra nézünk. Ő  mosolyog — udvariasan, 
furcsán, félszegen, azután betessékel a nagy középs ő  szobába, hol szépiro-
dalmi könyveit tartja. „Ha unatkoznál..." — mutat reájuk. Mert szállingózni 
kezdenek a betegek, s neki vissza kell mennie. Magamra maradva, kedvenc 
íróit keresem. Hamarosan felfedezem m űveiket. Rainer Maria Rilke, Ver-
laine, Rimbaud, Regnier, Flaubert, Romain Rolland állnak talán legközelebb 
hozzá. A magyarok közül: Ady, Móricz, Babits, Tóth Árpád. Ha teheti, 
pillanatra belenéz, néha le is ül, úgy kérdez, érdekl ődik a maga furcsa kurta 
modorában. Hangja érdes, rekedtes, száraz, nincs benne semmi érzelmi 
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megnyilvánulás, inkább valami szándékos, magára kényszerített kemény-
ség, azé az emberé, aki magáról nem szeret beszélni, aki elhárítja a sajnálko-
zást, aki képtelen panaszkodni. „Látod, így telik a napom..." — mondja 
beszélgetés közben. „No, de majd este..." —.teszi hozzá, s én is ezt várom. 

Az ebédet átbeszélgetjük, s félfüllel rádiót hallgatunk, de délután ismét 
zavarni kezdik a betegek, nem tör ődve a rendelőórával. 

Mikor a rendelő  végre kiürül, még két súlyos beteget kell meglátogat-
nia. „Nincs kedved elkísérni?" — kérdi kézmosás közben. Örömmel csatlako-
zom, mire felveszi könnyű  őszikabátját, szemére húzza puha szürke kalapját, 
s elindulunk. Már nem esik, de helyette s űrű  köd szitál. „Nem neked való 
ez, Kornél" — jegyzem meg útközben. De ő  elhárítja sajnálkozásomat. „Meg-
szoktam" — feleli. S tovább botorkál, csúszkál velem az alig vagy sehogy sem 
világított utcák fölázott, sárgaföldes járdáin. 

Fél hét, mire hazaérünk. A feltálalt vacsorát kényelmesen beszélgetve 
fogyasztjuk el. Azután bevonulunk ketten a nagy középs ő  szobába, ahol 
számomra már megágyaztak. Ott éjfélbe nyúló beszélgetésbe kezdünk. Iro-
dalomról, írókról, műveikről, a Kalangyáról. Először csak nagy általánosság-
ban. Szóba kerül a színvonalkérdés, kézirathiány, kéziratb őség. Szentelekyt 
bosszantja a színvonal egyenetlensége. Bántja, ha mell őzésével bekerülnek 
a folyóiratba gyöngébb írások is. Hiába hangsúlyozza leveleiben, hogy a 
készülő  számok anyagát ő  is látni akarja. Csuka adminisztrációs felületessé-
ge is bosszantja. A hanyag korrigálás, a sajtóhibák, a nyilvántartás és szét-
küldés hiányossága, az előfizetői reklamációk elintézetlensége. Éppúgy, 
mint a tiszteletdíjak többször önkényes megállapítása és rendszertelen kifi- 
zetése. Viszont megnyugtatja, hogy a Kalangyát a Literaria veszi át. 

Fél egy, mire ágyba kerülünk. Szenteleky szobájában egy ideig még ég 
a lámpa. En sem tudok aludni. A sok beszélgetés felajzott, agyam lázasan 
dolgozik. Végre elsötétül a másik szoba is. De a köhécselését még jó ideig 
hallom... 

1933. augusztus 20-ára gondolok. Valamivel hajnal el őtt hangzottak el 
Szentelekynek mellette virrasztó feleségéhez intézett utolsó szavai: 

— Kezdek átalakulni... 
A nyári éjszaka süket, fullasztó csöndjében csak a h űséges bernáthegyi 

kutya hangja hallaszott be. Félelmes volt, borzongató. Az utolsó percek 
közeledtét jelezte. S csakugyan nem telt bele egy óra, s Szentelekyt örök 
alvásra nyújtóztatta a halál. 

(Életjel, 1961. március 20.) 
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CSUKA ZOLTÁN 

AZ UGARTÖRŐ  

Negyven esztendeje, 1933. augusztus 20-án egy bácskai, kicsiny szerb és 
német faluban hosszú és kínos halódás után kiszenvedett a község orvosa, 
s a lélekszámban nem is oly kis falu szerb és német, de magyar lakossága is 
alig tudta, hogy a szerb nevű  Stankovi ć  Kornelij e mögött Szenteleky Kornél, 
a költő  és regényíró, jeles esztéta, a vajdasági magyar irodalom megszer-
vezője rejtőzködik. A falu lakosai legfeljebb azt tudták, hogy a három nyel-
ven is kitűnően beszélő  orvos ablakán kora hajnalig is nyugodtan be lehet 
kopogtatni, mert a sápadt, örökké köhécsel ő  doktor úr ablaka mindig világos 
volt, arca mindig fájdalmasan mosolygós és — ha nagyon szegény napszá-
moscsaládot látogatott meg — igen sokszor nemcsak a receptet tette az 
asztalra, hanem pénzt is a gyógyszer kiváltására. Mert Szenteleky nem 
csupán a test orvosa volt, hanem a léleké, s őt a szellemé is, s azon kevesek 
közé tartozott, akik els őnek ismerték fel, . mi a teendő  azok után, hogy — 
immár múltba téve Ady sorainak els ő  igéjét — „elvesztünk, mert elvesztettük 
magunkat". A sorsforduló azonban az olyan embereknek, mint ő, csak a 
kezdést jelenthette egy jobb és becsületesebb úton, leszámolást a tévesnek 
bizonyult múlttal, amely soha többé vissza nem térhet. Új utakon, s immár 
a szocializmus útján kell az életet folytatni, s nem egymagunkban, hanem 
azokkal a népekkel és nemzetekkel együtt, amelyekkel — határok ide, határok 
oda — egy égbolt alatt élünk, közös sorssal és közös jövend ővel. 

S voltaképpen — és főleg a legutóbbi ötven év hidegleléses élményei 
után — semmi különös sincsen abban, hogy a szerb s méghozzá a pravoszláv 
származású apa Pécsett született gyermeke, aki az egykori Zomborban ne-
velkedik, majd orvosegyetemet Budapesten végezvén, írói pályáját A Hét 
című  folyóirat szerkeszt őjeként kezdi — s ami fontos, folytatja is a Tanácsköz-
társaság idején —, annak bukása után Bácskába tér vissza és egy ottani vegyes 
nyelvű  községben, profán foglalkozásként orvos lesz, de egész életét az 
irodalomnak és művészetnek szenteli. Mert ha els ő  pillantásra irodalmi 
életműve nem is látszik jelentősnek —1923 és 1933 között, tehát tíz év alatt 
mindössze két regénye, néhány színpadi játéka, versei és esszéi jelentek meg 
könyv alakban, folyóiratok hasábjain és a Bazsalikom c. kötetben (Debreczeni 
Józseffel együtt) szerbhorvát m űfordításai —, ma mégis nyugodtan megálla-
píthatjuk, hogy ez az életmű  korszakalkotó volt nemcsak a jugoszláviai 
magyar irodalom életében, hanem határokon túlis. Jellemz ő, hogy Isola Bella 
c. regénye nem is odahaza jelent meg el őször, hanem a vele lélekben oly-
annyira rokon Kuncz Aladárral kötött barátság folytán a kolozsvári Szépmí-
ves Céh kiadásában, s jellemző  az is, hogy a halála előtti évben ismerkedett 
meg és kötött szoros barátságot az akkor még induló Németh Lászlóval, aki 
Szenteleky révén ismeri fel nem csupán a vajdasági magyar irodalom je-
lentőségét, hanem a szomszédos népekkel való közeledés és együttm űködés 
fontosságát is. Németh László Tanújának jelent őségét ő  ismeri fel elsőnek, s 
tesz róla bizonyságot. Ebb ől a cikkéből idézzük: 
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„Szeretn ők, ha ez a fárosz sokáig lobogna és mind mélyebbre világítana 
a gondolat, az írás mai zűrzavarában. Szeretn ők, ha Németh Lászlónak minél 
több ereje lenne »a kartellen kívüli állapot szenvedéseihez«. A tiszta, bátor 
hitek csodálatával, a hajszolt, bujkáló igazság örök szerelmével köszöntjük 
a felgyúlt fényt, a Tanút. Lássa meg, ami van, és biztosítsa azt, ami örök” 

Később, Szenteleky halála el ő tt, a mártonhegyi szanatóriumban Né-
meth László fel is keresi Szentelekyt. Err ől a találkozásáról viszont Németh 
László írja nem sokkal később a Kalangyában: 

„ Szirmai Károly írt, hogy látogassam meg, kinn fekszik a Mártonhegyi 
szanatóriumban; ha tehetem, vigyek ki neki néhány Proust kötetet, nagyon 
rosszul van és Proustot szeretné olvasni. Ez volt a legkevesebb, amit tehet-
tem. Egyike volt azoknak a keveseknek, akik lelkesedve fogadták a Tanút —  
s nem kértek cserébe semmit a lelkesedésükért. Orvos volt, mint én, kritikus, 
mint én, szervező, mint én szerettem volna lenni, szegény kis igyekv ő  
magyar élet, csak a tuberkulózis fogta be alaposabban, mint engem." 

Szenteleky ugyanabban az évben, 1928-ban szerkesztette, fordította és 
adta ki a Bazsalikomot, a szerbhorvát költészet magyar nyelv ű  antológiáját, 
amidőn a megszülető  vajdasági magyar költészet antológiája, a Kéve megje-
lent, s amikor a vajdasági magyar irodalom els ő  önálló folyóirata, a Vajdasági 
Írás megindult. Egy évvel kés őbb a királyi diktatúra elkoboztatta a folyóirat 
egyik kettős számát, s ez elég súlyos anyagi csapás volt ahhoz, hogy a 
folyóirat megszűnjék. 

S milyen tragikomikus, hogy éppen ebben az elkobzott számban jelent 
meg VeIjko Petrovi ć, a kiemelked ő  nagy szerb költő  és prózaíró, esztétikus 
kisregénye, a Magyar Pista, amelyben a szerz ő  azt írja meg, hogy egy negy-
vennyolcas magyar fő tiszt unokája az első  világháború elején átszökik a 
szerbekhez, mert nem akar a Habsburgok oldalán a szerbek ellen harcolni. 
A kisregényért a magyar úriosztály tagjai mélységesen felháborodtak, s jó 
ürügy volt arra, hogy hátat fordítsanak a folyóiratnak, mert lehetetlennek 
és hazafiatlannak tartották, hogy egy magyar honvédtiszt a szerbekhez 
átszökjék 

Csak egy évvel később jelent meg A Mi Irodalmunk, majd 1932-ben a 
Kalangya — megint csak Szenteleky szerkesztésében —, amely az induló 
magyar könyvkiadással együtt már életképesnek bizonyult, noha Szent-
eleky 1933-ban meghalt. De ugyanannak az évnek májusában a Kalangya a 
PEN dubrovniki világkongresszusa alkalmából már különszámmal jelentke-
zett, amelynek angol, francia, német, szerbhorvát és magyar bevezet őjét 
szintén Szenteleky írta. Ezt a számot, mint a jugoszláviai magyar irodalom 
névjegyét, a világkongresszus valamennyi résztvev ője megkapta. 

S hadd mondjuk itt el, hogy a szerbhorvát és magyar irodalmi szimbi-
ózisnak nem egyedülálló jelensége volt Szenteleky, s talán nemis az utolsó. 
A horvát—magyar testvérpár, Zrínyi Miklós és Péter együttm űködése köztu-
dott jelenség, de azt — még ma is — kevesebben tudják, hogy Kazinczy híres 
pesti triászának egyik tagja, Vitkovics Mihály nem csak magyar költ ő  volt, 
hanem szerb is és mindkét irodalom számon tartja. Amikor a húszas években 
szó volt arról, hogy a vajdasági magyar írók társaságba tömörüljenek, Szent-
eleky éppen Vitkovics Mihály nevét ajánlotta a szövetség névadójának A 
társaság megalakítására — jórészt Szenteleky korai halála miatt — nem került 
sor, viszont annyi.tény, hogy a vajdasági szerb és magyar írók között mindig 
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szoros együttműködés és barátság volt. Így a holnaposok közül szül őföldjén 
maradt Todor Manojlovi ć, Ady egykori váradi barátja, aztán Veljko Petrovi ć, 
a fiatalabbak közül Zarko Vasiljevi ć, az akkor induló Mladen Leskovac és az 
avantgardisták — már csak a 19. századi szerb—magyar hagyományok kedvé-
ért is — mindig közeli kapcsolatban álltak Szentelekyvel, illetve a jugoszláviai 
magyar írókkal. 

S ez volt a természetes s ez következett az egészséges magyar—szerb és 
magyar—horvát múltból is, de f őleg a 19. sz. szerb—magyar hagyományaiból. 
Hiszen a múlt században, ne feledjük, a Szerb Matica most 149. évfolyamá-
ban Újvidéken megjelenő  folyóirata, a Letopis, Pesten indult és Székács 
József Szerb népdalok és h ősregék c. kötete (Kriza János magyar népdalgy űjtését 
is jóval megelőzve) 1836-ban jelent meg Pesten, alig néhány évvel a Letopis 
megindulása után. A szerb irodalmi realizmus megteremt ője, a szentendrei 
származású Jakov Ignjatovi ć  az önkény ellen folytatott szabadságharcban a 
magyarok oldalán állt, s mindvégig magyarbarát maradt, még ha ezért 
nagyon sokáig ki is közösítették a szerb irodalomból. A 19. sz. második 
felében a szerb irodalom els ő  nagy költő-műfordítója, Zmaj Jovan Jovanovi ć  
Petőfi Sándor, Arany János és Madách műveit fordította szerbre. Sajnos 
mindez a huszadik század elején éppen a sovén magyaroknál csaknem 
teljesen feledésbe merült és csak természetes, hogy az új államhatárok közé 
került magyar írók megmozdulása éppen ezeket a valóban mély gyöker ű  
hagyományokat igyekezett életre kelteni. 

S nem véletlen, hogy a húszas évek elején éppen a pécsi emigráció 
avantgardista magyar írói, akik már más világnézetű  emberek voltak, szocia-
lista életfelfogásuk alapján természetszer űen nyújtottak kezet a velük azo-
nos világnézetű  szerb és horvát íróknak; ennek tanúbizonyságai az újvidéki 
ÚT fennmaradt példányai és azok az irodalmi estek, matinék, melyeket a 
szerb és magyar írók együtt tartottak a bácskai és bánáti városokban. Szent-
eleky még akkor és sokáig nem vett részt az avantgardisták mozgalmában, 
de éppen a Bazsalikom és a Kéve egyidejű  megjelenése teremtette meg azt a 
helyzetet, amelyben a polgári haladó és a szocialista írók kezet nyújthattak 
egymásnak, s attól kezdve egészen Szenteleky haláláig — s ő t azon túl is — már 
egy táborban voltak és adták ki folyóiratukat, könyveiket. Újabb el őrelépést 
már csak a Híd jelentett, amely egy évvel Szenteleky halála után, 1934-ben 
indult el jelentős útjára. S az megint csak természetes, hogy mindez így 
történt, mert az els ő  világháború befejezéséig, tehát 1919-ig a magyar iroda-
lomban Budapest a tehetségeket azonnal felszippantotta (Herczeg Ferenc, 
majd Kosztolányi Dezs ő  stb.), akik pedig odalenn, az irodalmi parlagon 
éltek, azok egyrészt reakciós világszemlélet űek, főleg azonban (talán Milkó 
Izidort kivéve) egyszerűen tehetségtelenek voltak 

Ezért volt ugartörés az a munka, amelyet a húszas és harmincas években 
a vajdasági magyar írók, élükön Szenteleky Kornéllal, folytattak. Mert Szent-
eleky Kornél nagy esztétikai tudása, embersége és minden nacionalizmuson 
felülálló és a szó igazi értelmében vett szocialista és minden vérontást elítél ő  
hite nélkül ezt az összefogást és eredményt nem lehetett volna elérni. Ennek 
a munkának eszmei és esztétikai tartalmát s űrítik össze Szenteleky kötetben 
összegyűjtött irodalmi levelei, melyeket a húszas évek végén és a harmincas 
évek elején az irodalomszervez ő  és kritikus a vajdasági (és nem csak a 
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vajdasági) magyar és szerb írókhoz írt. Ez a kötet ma is tanulságos és értékes, 
s ha összegyűjthetnénk a még közlésre nem került, íróasztalfiókokban kal-
lódó leveleit, bizony érdemes lenne még egyszer kiadni őket. 

Századunkban, főleg Einstein óta, sok szó esett és esik ma is, mennyire 
relatív minden. S ha arra gondolunk, hogy mindössze alig öt-hat év volt ez 
a mintegy félmilliónyi jugoszláviai magyar életében oly nagy fontosságú 
irodalomszervezői és irodalmi munka, akkor látnunk kell, hogy csak id őben 
kevés, de hatásában kiesik az id ő  és tér fogalmából. S főleg ezen az évfordu-
lón óhatatlan erre gondolnunk, hiszen Szenteleky mindössze negyven évet 
élt, s viszont negyven én telt el azóta, hogy fizikailag meghalt, de szellemé-
ben — úgy érezzük — ma is élés hat, határokon onnan és innen. Mert igazolja 
azt a felfogást, amit múfordítói munkám védelmében negyven év óta nem-
egyszer hangoztattam: nem szerethetem s nem ismerhetem a saját népemet, 
ha a velem egy égbolt alatt él ő  más népeket nem ismerem és nem szeretem. 
Ez volt Szenteleky ugartörő  munkájának lényege is. És ezért idézhet ők itt is, 
befejezésként Arany János szavai: „Nőttön 'nő  tiszta fénye, amint id őben, 
térben távozik." 

(Életjel, 1973. december 18.) 

Hans Jurg ,Viola József; Varga Ferenc és Szenteleky Kornél (Régi vicc) 
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JUHÁSZ GÉZA 

A SZÍNMŰÍRÓ 

Szenteleky Kornél a párbeszédes m ű faj okban is rendkívül figyelemre méltó 
alkotásokat hagyott reánk. Magásan kiemelkednek e színm űvek a két világ-
háború közötti évtizedek jugoszláviai magyar drámaterméséb ől — Sinkó 
Ervin és Debreczeni József m űveivel együtt—, de fontos darabjai Szenteleky 
életművének is. Amint látni fogjuk, talán egyetlen más m űfajban, még 
esszéiben sem fogalmazta meg olyan pontosan és egyértelm űen esztétikai és 
filozófiai nézeteit, mint a színműveiben. 

Míg Sinkó Ervin verses drámája (A fájdalmas Isten) költeményei sorába 
tartozik, Szenteleky színm űvei opusának kisprózai alkotásaival tartanak 
szoros rokonságot. Különösen vonatkozik ez Aki elj ő  s aki elmegy című  
egyfelvonásos jelenetére. (A szerz ő  nem jelölte meg az írás műfaját.) A darab 
a Vajdasági Magyar Írók Almanachjában jelent meg 1924-ben. Mindössze négy 
szereplője van, illetőleg csak három, mivel az inas valójában statiszta. 

Tárgya egy „fanyar férfi" vágyakozása, szerelmi lángolása az itt-ott 
három ízben is feltűnő, majd eltűnő  hölgy, „A vágyak hercegn ője" iránt. „A 
fanyar férfi" err ől beszélget társával, „A fanyar férfi barátjá"-val a színen, 
melyet így jelöl meg a szerz ő : „puhán és finoman berendezett szoba. Balról 
pamlag, jobbról kis asztal öblös b őrszékekkel, hátul kényelmes, öreg szek-
rény. Egyik sarokban kandalló, fölötte kecses, ódon óra, mely nemsokára 
éjfélt mutat. A többi bútor nagy, nyugodt harmóniában tetszés és ízlés 
szerint." Amint látjuk, a szín alig különbözik azoktól, amelyekkel az els ő  
fejezet szerzőinél találkoztunk, s amelyek szinte egyhangúan a polgári jólét 
és gazdagság, az úri kényelem keretéül szolgáltak, illet őleg langyos szerelmi 
történetek színhelyéül. S ráadásul az Aki elj ő  s aki elmegy tárgya is a szerelem, 
mégis igen nagy a színvonalbeli különbség az el őbbiek és Szenteleky e 
darabja között. 

„Idő  és hely — hangsúlyozza a szerz ő  — bizonytalan meg lényegtelen." 
A megjelölt színen különben „A fanyar férfi és barátja kis asztal körül ülnek 
Az asztalon dohánykészlet, apró színes pohárkák, hollandi lik őrök. Mind-
ketten cigarettáznak." Olykor természetesen töltenek és isznak is. 

A beszélgetés során aztán kiderül, hogy a létez ő, majd ködbe vesző, 
félig, meddig látomásszerű  hölgy utáni vágyakozás teszi a főhőst magányos-
sá. Ugy is értelmezhet ő  ez, hogy hősünk a reálissal, a valóssal szemben 
valami irreálist, eszményit keres, ami Szenteleky esetében önvallomásként 
fogható fel. Az Elégia poros prózában (Úgy fáj az élet) című  írásában ezt így vallja 
meg: „Lehunyom szememet és messze járok Szállok a végtelenbe, a lenge 
megtisztulásban, álmok, vágyak, mosolyok felh ői felé. Repülök, majd ismét 
lehullok, mint sokszor, mint mindig. Lehullok a porba és bambán, piszkosan 
tápaszkodom fel." Látni fogjuk, ebben a jelenetben is épp ez fog történni. 
Épp a színen folyó beszélgetés hatására érik meg benne az elhatározás: 
miután „már többször foglalkoztam avval a gondolattal, hogy keresésére 
indulok, pénzzé teszem minden vagyonom, és utazom, utazom szerte a 
világban, amíg csak rá nem akadok". Ekkor azonban a vágykép megeleve-
nedik. A barátja távozása után b őröndjét kéri inasától, csomagolni készül, a 
szekrényhez lép, hogy kivegye öltönyét, amikor kilép onnan A vágy her- 
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Sienteleky Kornél 
(Pécs, 1893. július 15. — Oszivác, 1933. augusztus 20.) 



A Sztankovits család a 25 éves házassági évforduló alkalmával (1912. november 23.) 
Az apa (György), Kornél, Györgyike, Terézia (Rizus), az anya (Koszits Terézia) 



A Szerda előtt című  darab szereplőivel (1923. május 19.) 
Varga Ferenc ,dt Szász Imre, Varga Irén, Hans Jurg, Szenteleky Kornél, 

Léderer Rózsika, Abrahám Rózsi, Müller Kató, PóthErzsébet, Szilberhorn Erika, 
Joseph Schmidt, Behr Kató, Sz űcs Imre, Schladt Károly 



Az író egy kevésbé ismert portréja 
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A sziváci műkedvelő  zenekar Szentelekyvel a húszas évek elején 
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A Jakab álma című  operett szerepl ő ivel (1924) 

A Régi vicc egy jelenetében 
(Hans Jurg, Viola József, Varga Ferenc és Szenteleky Kornél) 



A kabaré szereplőivel (1922. szeptember 17.) 
Hans Jurg, Varga Ferenc, Varga Irén, Mér ő  Erzsi és Szenteleky Kornél 

A sziváci műkedvelők Ferencz János jutalomjátéka alkalmával 
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A gyászmenet  

Végső  búcsú 



cegnője! Mintha azonban mégsem valamiféle varázslatról volna szó, vagy 
Szenteleky nem akar végérvényesen eltávolodni a valóságtól a fikcióba. A 
hölgy racionális magyarázattal szolgál szokatlan jelenlétére: 

„Ne ijedjen meg, kedves barátom. Egy kissé furcsa a látogatásom, de 
semmi esetre sem csodaszer ű . Délután, mikor Ön nem volt itthon, besurrantam 
a lakásba, és ezt abúvóhelyet választottam." (Aláhúzta: j. G.) Ezután elmond-

' ja, hogy ő  már első  találkozásuk óta állandóan szemmel tartja a férfit, már 
Velencében mindentmegtudottróla. S azóta: „Figyelemmel és gondoskodás-
sal kísérem Önt, mint őrangyal magányos ösvényen tipeg ő  gyermeket. Én 
is vártam, vágytam a találkozást, és mivel másképp már nem tudtam célt érni, 
eljöttem Önhöz és bebújtam a szekrénybe." 

A csodának ez a racionális magyarázata, a képzelet szárnyszegése csak 
pillanatnyi közjáték, s őt ürügy a költőnek arra, hogy a beteljesült szerelem 
himnuszát elzenghesse, valóságos szerelmi prózakölteménybe foglalva A 
fanyar férfi szerelmi lobogását, vallomását: 

„Szeretlek. Mindig és akárhogy. Megtaláltuk egymást és megtaláltuk az 
értelmet, a célt, a holnapot. Két félkör vagyunk, mely most összehajolt s egy 
örök körbe egyesült, melynek nincs kezdete és nincsen vége, mely átöleli a 
mindenséget, mely finom tükör módjára visszaragyogja a távoli csillagokat 
és a sietős életek suhanását. Megtaláltuk egymást és kiegészítjük egymást. 
Összefonódunk, mint kígyózó folyondárok öreg fatörzs körül, eggyé olva-
dunk, mint nemes fémek ódon ötvözetben. Egyek vagyunk és úszunk a 
mámorban, akárcsak összesimult felh ők a kék végtelenségben. Megtaláltuk 
egymást, ó hercegn őm, s én olyan boldog vagyok..." 

Ekkor a férfi a n ő  ölébe hajtja a fejét, „mintha mély álomba süllyedt 
volna", A vágy hercegnője pedig „lassan, szinte fájdalmasan belép a szek-
rénybe". 

Szünet — jelzi itt a szerz ő, miután A fanyar férfi „megdörgöli szemét", 
lassan ébredezik, némajátékban érzékelteti a n ő  keresését, majd kétségbe-
esését afölött, hogy a tünemény szertefoszlott. 

A vágy hercegn ője tehát álmában jelent meg — rántja vissza a cselek-
ményfonalat a képzelet világából a való életbe. 

A darab tehát az eszmény keresésével indul, a megtalálásával, illet őleg 
álomképben való megelevenedésével folytatódik, majd az eszményképhez 
elzengett szerelemódában tet őzik. A befejezés azonban az eszmény kergeté-
sének hiábavalóságát, a tőle való búcsúzás elégikus hangulatát kelti, annak 
ellenére, hogy a szerz ő  szerint a zárójelenet kéltségbeesett, már-már extati-
kus lelkiállapotot fejez ki: 

„A fanyar férfiú (lassan ébredezik, felül a pamlagon, megdörgöli a szemét, 
majd körülnéz és sikoltós ijedtséggel veszi észre, hogy a vágyak hercegn őj e 
eltűnt a szobából. Felpattan, néhány kapkodó, keres ő  lépést tesz az ablak-
függöny felé, a sarkok irányában, azután vadul, a rátalálás diadalmas bizo-
nyosságával feltépi a szekrényajtót, de a hercegn ő  nincs mára szekrényben. 
A fanyar férfiú liheg ős izgalommal kidobálja a még bent lév ő  ruhadarabokat, 
azonban mindhibába: a szekrény üres. Ez a csalódás szinte önkívületbe 
hozza, rekedten, sirámosan felhördül, mint sebzett vadállat, dülledt, zavaros 
szemmel szalad ide-oda, levegő  után kapkod, feltépi gallérját, majd hirtelen 

293 



az ajtó felé siet, de ekkor elszédül és otrombán el őrebukuk, mint fellökött 
fatuskó. Néhány pillanatig csend és döbbent üresség, azután a függöny 
sietve, sikoltva összecsapódik." • 

Mindezek után tehát fölöslegesnek is látszik a megállapítás, hogy való-
jában novellatémát kaptunk itt párbeszédes formában, amelybe azonban 
önvallomás is, önjellemzés is, személyes líra is b őven beleszöv ődött; tulaj-
donképpen egy lírával gazdagon átitatott szépprózai szöveg az Aki elj ő s aki 
elmegy, bár egyáltalán nem elképzelhetetlen a színpadi megjelenítése. Szép-
ségét mindenképpen „a való és annak égi mása" egybemosása, nem utolsó-
sorban a lírai prózában megfogalmazott szerelemóda jelenti. 

Szenteleky következ ő , s mindenképpen legnagyobb szabású, legambí-
ciózusabb drámaírói vállalkozása A fény felgyúl és ellobog című  színpadi játéka 
14 képben. A mű  az író eszméinek, világ-, történelem- és m űvészetszemléle-
tének talán legteljesebb foglalata, legrészletesebb kifejtése, s ezért legje-
lentősebb alkotásai közé kell sorolni. 

Először a Vajdasági Írásban jelent meg (II. kötet 2. évf. 2. sz.) 1929-ben, 
de még ugyanebben az évben külön könyv alakjában is (A Vajdasági Írás 
kiadása, Subotica, 1929). Érdekességként említsük meg, hogy a Matica srpska 
könyvtárában őrzött példányon — cirill betűkkel — a következő  dedikáció 
olvasható: Žarku Vasilj evi ću — Senteleki (Žarko Vasilj evi ćnek — Szenteleky). 

A színpadi játék, mind alapeszméjét, mind szerkezetét tekintve, szem-
betűnő  hasonlóságot mutat Az ember tragédiájával. Nem a mennyben ugyan, 
de szintén a valóságon túli szférában s a Tragédia keretszínéhez hasonló 
jelenetben kezd ődik a cselekmény. I. árnyék és II. árnyék szemlélik, amint a 
föld apró lényei, az emberek „jönnek, botorkálnak, bandukolnak"; „Néha 
felpislog a fényük, máskor felszikrázik. Sötétb ől jönnek és a sötétbe hulla-
nak". Csekély módosítással még a Tragédia végszavai is felhangzanak: „Küz-
deni kell és keresni az eszme világosságával mindig tovább és tovább." Ha 
nem is azonosságként, de párhuzamként azt is ki kell emelni, hogy amint 
Ádám az egyes színekben az emberiség történelmének azokon a szakaszain 
halad végig, melyeket Madách „az emberiség fejl ődésének fő  momentuma-
iul" nézett, ugyanúgy „Keres ő  János", Szenteleky művében az ember, az 
egyed fejlődésének fő  momentumain halad végig, kezdve a gyermekkortól, 
folytatja a tanulóévekkel, az ifjúi forradalmi hevülettel és a cselekvéssel 
egészen az öregkori kiégésig, megbékélésig, lezárva — halállal. Nem valami-
féle Lucifer vezeti végig az élet útjain, hanem közvetlenül maga az író, aki 
megalkotta. Ám további hasonlóság, hogy amint Ádám tapasztalatai, melye-
ket az emberiség történetének egyes f ő  momentumaiban szerzett, nem indo-
kolják az „Ember küzd..." végtanulságot, ugyanígy Keres ő  János sorsa sem 
azt példázza, hogy érdemes volna keresni „mindig tovább és tovább" az 
eszme világosságával, hisz keresései során épületesnek semmiképpen sem 
mondható jelenségekre talált. 

Hogy még egy-két gondolat erejéig a Tragédia és A fény felgyúl... eszmei-
gondolati párhuzama mellett maradjunk, vegyük szemügyre a férfi—n ő  és a 
vezér—tömeg viszonyát a két m űben. Emlékezzünk Ádám—Kepler feltör ő  
panaszára a Tragédia VIII. (I. prágai) színében, amikor Éva pénzt követel 
Adám—Keplertől, állhassa a versenyt csillogásban az udvarhölgyekkel: 
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Nem fáradok-e éjet és napot? 
Elárulom tudásomat miattad, 
Megfertőzöm, midőn haszontalan 
Időjóslást, horoszkópot csinálok, 
Eltitkolom, mit lelkem felfogott, 
És hirdetem, mit jól tudok, hamis. 
Oh nő, ha te meg bírnád érteni, 
Ha volna lelked oly rokon velem, 
Minőnek első  csókodnál hivém 

A fény felgy űl.. . Jánosa pedig (VIII. kép) egyetemista korában egy kéj-
hölgynél a kereveten ül, a n ő  lábainál; térdére könyököl, tenyerébe ejti a 
fejét, s így meditál: 

„Felfelé törekszem, igen, és felfelé akarok menni, és te mindig vissza-
rántasz, lerántasz magaddal a fert őbe, a meleg, maszatos laposságba... A 
férfit űzi a harc, a nagy eszme, a férfi építeni, alkotni akar, a férfi magas 
tornyot akar építeni, de a n ő  megakadályozza ő t alkotó és magasba tör ő  
munkájában." 

Ugyancsak feltűnő  a párhuzam Miltiadész—Ádám és a barikádokon 
küzdő, harcol János gondolatmenete között a vezér és a tömeg viszonyáról, 
illetőleg a tör ieg jellemzéséről: 

Ádám—IV:iltiadész (V. athéni szín): 

E gyáva népet meg nem átkozom, 
Az nem hibás, annak természete, 
Hogy a nyomor szolgává bélyegezze, 
S a szolgaság vérengz ő  eszközévé 
Süllyessze néhány pártütőnek. 
Csak egyedül én voltam bolond, 
Hivén, hogy ilyen népnek kell szabadság. 

János a barikádon (IX. kép): 
„És avval is számolnunk kell, testvéreim, hogy az emberiség, amelynek 

érdekében harcolunk, amelyért tudásunkat és életünket visszük a szent ügy 
oltárára, hálátlan lesz irántunk, kételkedni fog önzetlenségünkben és kétel-
kedni fog az eszmék életrevalóságában. Lehet, hogy szembe is fordul velünk, 
hiszen tudjuk, hogy a tömegeknek téljesen sajátos és szeszélyes a lelkülete, 
mindez azonban ne riasszon vissza bennünket, mi nem a tömegekkel harcolunk, 
hanem a tömegekért. Ok nem láthatják a nagy célt és a nagy eszmét, s ezért azoknak 
kell ezekért küzdeni, akik látják és hisznek bennük. A tömegekre nem számít-
hatunk, a tömegek megbízhatatlan segítőtársak, mert sötétségben és vakságban 
élnek, ahová sorsuk kényszeríti őket." (Aláhúzta: J. G.) 

E hasonlatosságoknál természetesen jóval számosabbak a különbségek 
a két mű ,és a két író felfogása között. A Szenteleky ábrázolta n ő  például csak 
abban hasonló a Tragédia sokarcú Évájához, hogy fékezi, gátolja a férfit 
szárnyalásában. A „nő" azonban, akit Szenteleky állít Jánosa mellé, már a 
huszadik század, a polgári társadalom n őalakja, s közelebb áll Baudelaire 
vagy még inkább Ady démoni nőtípusához, aki nagyon jól tudja, hogy a férfi 
előbb-utóbb meghódol előtte; jól tudja, hogy: 
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„a hal megéhezik, és egyszer mégis bekapja a csalétket. Nektek nem 
sürgős a dolog, bizonyosak vagytok a férfi fellobbanó ösztönében, tudjátok, 
hogy a végén mégiscsak kelletek, és ezért mindig eléritek, amit akartok. És 
igazatok van. Ez a legborzasztóbb: igazatok van!” 

Természetes, hogy Szenteleky a vezér és tömeg viszonyáról a forrada-
lomban nem az 1848 49-es események tanulságaiból következteti nézeteit, 
nem a múlt századi tapasztalatokat általánosítja, mint Madách, hanem az 
első  világháború után fellángolt és elbukott forradalmakéból, mindenek-
előtt a magyar kommünéb ől. Laták István hívja fel rá a figyelmet, hogy 
Szenteleky „a munkásokat némiképp mitikus erej ű, rendkívüli lényeknek 
tekintette, talán még az 1919-es kommün idején Pesten szerzett élményei 
alapján... A budapesti háború végi forradalmi lendület az irodalomban 
felejthetetlen élményként maradt meg benne, s fiatalsága örömeivel együtt 
emlegette". De voltak a munkásmozgalomról gyermekkori zombori emlékei 
is, amelyekről Úgy fáj az élet című  kötetének egyik líraian szép hangulatké-
pében úgy vall, hogy gyermekkorában úgy szeretett volna a vörös virágos 
munkásokkal együtt menni. 

A barikádokon harcoló forradalmárok és sztrájkolók valójában husza-
dik századi nagyüzemi munkások, akárcsak „az északi telepek munkásai", 
akiknek a csatlakozását várják, de azok, mivel „némi bérjavítást kaptak..., 
hűtlenek lettek" elvárásaikhoz; V. forradalmár még ezt is hozzáteszi magya-
rázatképpen: „Agitátoraink, úgy látszik, rosszul dolgoztak." 

János pedig ilyen szavakkal buzdítja harcra munkás- és forradalmár-
társait: 

„Mi fel akarjuk szabadítani őket (ti. a tömegeket — J.G.), le akarjuk 
rombolni az osztályellentéteket, meg akarjuk teremteniu a szabadságot és egyenl ősé-
get. Az igazságot akarjuk, testvéreim, azt a nagy örök igazságot, melyet csak 
megközelíteni lehet, de elérni nem." (Aláhúzta: J. G.) 

Evekkel később, londoni száműzetésében a kudarc, a bukás keserű  
szájízével és rezignáltan már csak a „szépséget" keresi, s így emlékezik 
forradalmár múltjára: 

„Igen, az igazságot kerestem. Azt a nagy igazságot, mely az emberiség 
általános boldogságát hozza meg." 

Nyilvánvaló, hogy nem kommunista, hanem humanista felfogással ál-
lunk itt szemben, „az emberiség általános boldogságáért" vívott harc kudar-
cáról van szó, s aki e harcban elbukott, aki elfáradt s akit csalódások sebeztek 
meg, annak a polgári humanistának a típusa, aki az els ő  világháború után 
kiábrándult a forradalmakból. Mégse tévesszük szem el ől, hogy ez a polgári 
humanista Szenteleky a munkások harcát az igazságért, adott pillanatban az 
emberiség boldogságáért vívott harcnak tekinti! Ugyanakkor persze a két 
háború közötti forradalmi apály id őszaka ez, s Szenteleky nem az egyetlen 
olyan polgári humanista, aki az igazságért, az egyenl őségért, a szabadságért 
és az emberiség boldogságáért vívott harc bukása után „csak a szép keresé-
sét" látja lehetségesnek. 

A fény felgyúl és ellobog egyidejűleg a felvilágosodás korában divatos 
úgynevezett nevelési regényekkel is rokonságot mutat. Ahogyan például 
Goethe Meisser Wilmos tanulóéveiben a főhős tanulását, neveltetését, az éle-
ten való végighaladását a titokzatos toronyból irányítják, éppígy gondos-
kodnak János neveltetéséről, (élet)tapasztalatszerzésér ől I. és II. árnyék. A 
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főhősre nézve kritikus pillanatokban — igen titokzatos módon és er ővel — 
közbelépnek és kimentik az életveszélyb ől. Első  alkalommal még gyermek-
korában lépnek közbe (VI. kép), amikor egy barátjával, egy ellenségével, 
valamint I., II. és III. leánnyal van együtt. Társai dicsérik a tehetségét, s kérik, 
hogy olvasson fel a verseib ő l. Némi szabódás után (úgysem érdekelheti őket, 
úgysem tudják ő t megérteni, gondolja) elmond egy verset. A barátja és a 
leányok lelkesen ünneplik, az ellensége viszont csak a gőgöt, a mások iránti 
megvetést hallja ki a versb ől, s ezért — lévén fizikai fölényben vele szemben 
— veréssel vesz magának elégtételt. Már-már megfojtja Jánost, amikor a két 
árnyék (felnőttek a gyermekek között) megjelenik, „el őrelép, és hirtelen 
rövid mozdulatokkal letépik az ellenséget Jánosról, és föléje hajolnak". 

Másodszor akkor lépnek közbe, amikor egyetemre indul. Tétovázik, s 
azt fontolgatja, hogy visszafordul. S ki is mondja: „Már azt hittem, hogy 
cserbenhagytok! Pedig most valahogy szükségem van rátok, a segítségetek-
re, a titokzatosságotokra..." János tehát tudja, hogy a két „árnyék" minden 
lépésén irányítja, óvja, s ha veszélyben van, szamíthat a közbelépésükre, a 
segítségükre. Ez a jelenet például így zárul: 

„Te hiába fordulsz vissza, az id ő  előremegy... Előre kell menned, ez a 
sorsod és kötelességed." 

Aztán befut a vonat, „az árnyékok közrefogják Jánost, és mindhárman 
sietős léptekkel el". 

A barikádra igyekv ő  Jánost is megpróbálják visszatartani, de „ ő  kisza-
kítja magát az árnyékok közül, s mohón rohan fel a barikádra". Mikor 
azonban a csata már elveszett, s mind többen esnek el a barikádon, s őt János 
is megsebesül, megint megjelennek az árnyékok, s bár ő  még nem akar 
távozni, de „már oly nagy itt az ijedt z űrzavar, hogy észre sem veszik a 
távozását". 

Amint láttuk, az árnyékok mindig csak olyankor jelennek meg, amikor 
János közvetlen életveszélyben van, de nem kímélik a megpróbáltatásoktól. 
Hagyják viaskodni nőkkel: előbb az utcalánnyal, aki miatt szégyenérzet 
kínozza, majd a feleségével, aki megcsalja, de elhagyni nem akarja; nem 
sietnek a segítségére akkor se, amikor keserves körülmények között dolgo-
zik, a főnöke megalázza, s a szegényházban sem, ahol jóságát ügyefogyott-
sággal magyarázzák „józan" és mohó társai. Utoljára akkor jelennek meg az 
árnyékok, amikor — a szegényházban — meghal. Ekkor szinte megismétlik a 
darab bevezető  gondolatait, ily módon igazolva és nyomatékosítva az ember 
halandóságáról vallott nézeteiket: 

„Minden fény kialszik, amelyik felgyullad. Néha szépen lángol, néha 
színes karikákat szór a sötétségbe, de sorsát nem kerülheti el egy sem: a 
végtelen feketeségbe fullad valamennyi." 

Ekkor— akárcsak a darab elején — színre lép maga a szerz ő, hogy mintegy 
keretszínnel lezárja a művét. Itt fejti ki teljes egyértelműséggel esztétikai 
nézeteit. Miután I. árnyék kimondja, hogy János voltaképp „a szellem szü-
löttje", ezért nem tehetik földi sírba, a szerz ő  a következőket mondja — 
szemtől szembe a közönségnek! — szelleme szülöttjér ő l: 

„Olyan félelmetes ez, uraim. Önök elviszik, és evvel elviszik a lelkem 
egy részét. Érzések, gondolatok, vágyak, akarások, indulatok és ösztönök 
halnak most meg és foszlanak a semmibe. (Homlokához nyúl. Halkan, maga 
elé meredten.) Milyen borzalmas ez, milyen érthetetlen." 

297 



I. árnyék, mintegy vigasztalva a szerz őt, illetőleg a szerző  alkotói hitét 
kifejezve, az alkotás maradandóságát bizonygatja: 

„Ahová mi visszük az Ön teremtményét, amelybe lelkének kincseit 
öntötte, ott nincs halál és nincs elmúlás. Az űr végtelen és örökkévaló." 

Válaszul, de inkább az elképzelt közönséghez fordulva, a szerz ő  így 
indokolja erőfeszítéseit: 

„Az a kis fény, amit maga körül terjesztett, bizony nem világított meg 
sokat, a hatalmas, érthetetlen éjszaka továbbra is sötét és ismeretlen marad. 
Holnap vagy azután önök elfelejtik majd János életét és viaskodását a 
színpadon... De ha Kereső  Jánost el is felejtik, azért talán mégsem marad 
nyomtalan az útja, melyet önök el ő tt bebandukolt. Talán nyomában kicsírá-
zik néhány gondolat, mely akkor is élni és virítani fog, amikor az ő  személye 
és élete már mélyen és jeltelenül fekszik a feledés sírkertjében." 

Vallja, hogy a művészet célja nem a válaszadás, hanem a kérdések 
megfogalmazása, mert „a kérd őjelek örökké kérd őjelek maradnak... a gon-
dolat viaskodása nem hoz megnyugvást, nem hoz világosságot". Maradandó 
a keresésben van, a küzdésben, s az író akkor éri el célját, ha sikerült elszórnia 
„néhány magot színtelen, kietlen ugarokon, amelyeken talán nemsokára a 
gondolat virágai fognak rügyezni és levelezni" — Szenteleky szerint nyilván-
valóan a vajdasági (kulturális) ugarokon! 

A fény felgyúl és ellobog — végkifejletét tekintve — kétségkívül tragédia. 
De, ha szabad így fogalmazni, egyszerepl ős tragédia, ami fából vaskarika, 
mert hisz a tragikus összeütközés s általában a drámai küzdelem megköze-
lítőleg egyenrangú hősök küzdelmét feltételezi — hadd ne sorakoztassunk 
fel drámatörténeti példákat. Itt viszont Jánoson kívül szinte mindenki sta-
tiszta csupán, azaz emberi tulajdonságok, Jánoshoz való viszonyuk által 
meghatározott lények. Ezért még nevet sem ad nekik a szerz ő  — nemhogy 
egyéníteni igyekezne őket mint személyiségeket —, hanem csak I. és II. 
árnyék, anyja, tanítója, barátja, ellensége, I., II. és III. leány, Az els ő  nő, A 
magányos nő, A felesége, I., II., III. — VI. forradalmár, A f őnök, A kis barát 
(mármint a feleségéé), A fűszerkeresked ő  (aki elszegényedett, magára ma-
radt, s szintén a szegényházban van Jánossal együtt), s végül Emberek, 
Asszonyok... 

János életútja, Szenteleky szerint, a következ ő  filozófiai tételt hivatott 
a színpad meggyőző-megelevenítő  erejével a néz ő  elő tt kifejteni: 

„A létezés els ő  feltétele, hogy a létez ő  hasson, környezetében változást 
idézzen elő . Ennek János eleget fog tenni, az emberek beszélni fognak róla, 
s lesznek talán gondolatok meg tervek egyes agyvel őkben, melyek máskép-
pen fognak formálódni János miatt. Jánosban meglesz az öntevékenység is, 
ami ugyancsak egyik feltétele a létezésnek János mozog, önmagát mozgatja, 
önmaga járja be útját térben és id őben. Van aktivitása, vagy hogy filozófiai 
nyelven beszéljek róla, van eonátusa, törekvése. Van vágya, mely a tökéle-
tesség felé hajtja. Létezni pedig annyi, mint vágyódni az Abszolútum után." 

János tehát az egyetlen él ő, fejlődő  központi szerepl ője a darabnak, de 
ő  sem hús-vér ember, hanem a szerz ő  filozófiai tézisének inkarnációja. Efel ől 
nemis hagy bennünket kétségben, hanem egyenesen kimondja: 
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„Lelki tulajdonságait magam állítottam össze, jellemét, mint mondani szokás, 
magam formáltam meg, s őt szándékait, törekvéseit is elhelyeztem benne, mint ahogy 
a mechanikus mindent elhelyez automatájában, minden rugó meg csavar a helyén 
van, a gép fel van húzva, csak el kell indítani, hogy járjon vagy guruljon, már ahogy 
a szerkezet kívánja.” 

Hozzáteszi még, hogy aztán ő  életet adott teremtményének, Jánosnak, 
lelket a lelkéből, tehát János él. 

De él-e valóban? Életre kelhet-e egy ilyen írói-filozófiai fikció, konst-
rukció? Nem, és ez a mutatvány valójában Szentelekyneksem sikerülhetett. 

Nem lehet nem emlékezni és emlékeztetni a Hoffmann meséi c. Offen-
bach-operára, amelynek librettója köztudottan T A. Hoffmann elbeszélése 
alapján készült, illetőleg az opera Olympiájára, Spalanzai (fizikus) mester 
művére, a tökéletes bábra alapul, amely gyönyör ű, szépen énekel, táncol, de 
rugóra jár, csavarok tartják össze, s fel kell húzni, hogy „m űködjön". Olym-
pia azonban meg is marad bábnak, össze is lehet törni, ám János tökéletesebb 
„szerkezet", nem mesterember, hanem író, alkotóm űvész teremtménye, s ő  
lelket is akar kölcsönözni neki, hogy érezzen és gondolkodjon is — termé-
szetesen az író szívével és agyával —, de sok tekintetben mégiscsak báb 
marad, mozgató rugóit az író tartja — sajnos, nagyon is láthatóan — a kezében. 
Azt is kimondja, hogy nem a környezet formálja, csupán ő  próbál hatni a 
környezetére; ezért nem lehet a környezet igazi valóság, csupán az ellenállás 
(írói konstrukció), amelybe az eszme érvényesülési törekvése során beleüt-
közik, s amelyet le akar gy őzni. 

Ha most emlékezetünkbe idézzük, hogy mind Az ember tragédiáját, mind 
a Csongor és Tündét a megírásuk idején színpadi el őadásra teljességgel alkal-
matlannak tartották, els ő  színrevitelük óta pedig a magyar színpadok reper-
toárjáról sosem hiányoznak, bizony kockázatos kijelenteni A fény felgyúl és 
ellobogról is, hogy filozófiai esszé párbeszédes formába szedve, s ezért szín-
padi előadásra nem felel meg. Talán csak rendez őre és dramaturgra vár — 
persze értő, vállalkozó kedvű  alkotóművészekre — a feladat, hogy az adott 
korszak filozófiai és esztétikai gondolkodását, annak a legmagasabb szint ű  
vajdasági megnyilvánulását, szellemi kordokumentumát Keres ő  János élet-
útján keresztül közvetítsék a mai néz ő  felé. 

Szenteleky e nagyszabású drámaírói vállalkozása a két világháború 
közötti jugoszláviai magyar irodalomban e m űfajban a legigényesebb, gon-
dolati gazdagságát, filozófiai mélységét, stiláris és költ ői szépségeit tekintve 
a legjelentősebb. 

Nem is oly régen, egy jó évtizeddel ezel ő tt került elő  Szenteleky Kornél 
még egy színműve, közelebbről egy német nyelvű  operettje, a Jakobs Traum 
(Jakab álma). Dr. H. Kovácsevics Katalin figyelmét dr. Bori Imre hívta fel e 
szövegre, amely a sziváci Szenteleky Kornél M űvelődési Egyesület birtoká-
ban van. Kovácsevics Katalin egyetemi tanár nemcsak lefordította (helyen-
ként megfejtette) a sziváci svábok pfalzi tájnyelvén írt darab szövegkönyvét, 
hanem utánajárt keletkezése indítékainak és körülményeinek is. Ezek pedig 
szinte fontosabbak, mivel többet árulnak el Szenteleky írói, felvilágosító és 
népművelő  törekvéseiről, mint maga a darab. 

Innen tudjuk, hogy Szenteleky voltaképpen a bácskai svábság 
művelődési életének egy feltűnő  hiányát kívánta pótolni. Ennek az etnikai 
csoportnak ugyanis viszonylag magas életszínvonala és jó vagyoni állapota 
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ellenére „képzett, irodalommal foglalkozó értelmisége" nem volt. „Állandó 
színháza a bácskai németeknek nem volt sem 1918 el ő tt, sem azután", ami 
annál érdekesebb, ha tudjuk, hogy a magyar színjátszás csaknem egy évszá-
zadon át milyen szívós, hosszú ideig mind jogi, mind anyagi és művészi 
tekintetben egyenl ő tlen küzdelmet vívott a magyarországi német színját-
szással; e harc végérvényesen csak századunk els ő  éveiben d őlt el a magyar 
színjátszás javára. Pedig, olvashatjuk a továbbiakban e bevezet őben, „A 
bácskai sváb közösség sok szempontból fejlett kulturális élettel rendelkezett, 
a Bácskában volt dalárdájuk, volt olvaskörük..., de hazai talajból kin ő tt 
színműirodalmuk és színjátszásuk nem volt. M űkedvelő  előadásaikon né-
metországi és ausztriai színdarabokat adtak el ő , amelyeknek a bácskai élet 
problematikájához semmi közük sem volt, s nélkülöztek minden kapcsolatot 
Bácska földjével". 

A darabírás ötlete — a Szentelekyhez közelállók visszaemlékezései sze-
rint, akiket szintén Kovácsevics Katalin fogott vallatóra — a sziváci értelmi-
ségi társaságban született meg. Amikor ugyanis 1920-ban „a szerbül nem 
tudó tanítók számára heti három alkalommal esti nyelvkurzust szerveztek, 
ezekbe Szenteleky is bekapcsolódott, mert szerb apjától nem tanult meg 
szerbül gyermekkorában". Ez a tanfolyam hozta össze a falu értelmiségét, 
köztük Szenteleky doktort Joseph Schmidttel, a katolikus egyház kántorá-
val, s vele gyűjtötték össze Ó- és Újszivác zenészeit, „és ez az együttes 
nemcsak szórakoztatta a falu népét, hanem hangversenyeket is tartott, köz-
reműködött a színi előadások és egyéb rendezvények műsoraiban". Hogy 
pedig az előadás német nyelv ű  legyen, azzal valójában a tanfelügyel őségnek 
azt a rendeletét játszották ki, illet őleg kerülték meg, amely megtiltotta a 
tanítóknak, hogy magyar nyelvű  színdarabokban fellépjenek. Állítólag 
Szenteleky reagált erre a következ őképpen: „Ha így van, akkor német szín-
darabokat rendezünk." De ezt sugallta az író mondanivalója is, hisz — mint 
látni fogjuk — darabja tárgyát a falu német lakosságának életéb ől vette s 
annak okulására szánta. 

De mire is kívánja okítani a sziváci sváb lakosságot az író? Jakab, a 
szegény parasztfiú beleszeret a falu protestáns papjának leányába, Hildába, 
s ezért el akarja hagyni Santjét, a hozzá való, a neki szánt és iránta szerelmet 
is érző  parasztlányt. Jakab szerelmes levelekkel ostromolja Hilda Fráuleint, 
s arról ábrándozik, hogy úriember, igazi báró lesz bel őle. (Hogy miért kell 
egy falusi papleány kezére pályázó fiatalembernek bárónak lenni, az nem 
egészen világos, hacsak nem azt akarja vele érzékeltetni az író, hogy a 
parasztfiú fejében miként keverednek az úri rangok, s milyen magasan maga 
fölött érzi a papcsaládot.) Jakab és Santje szülei érthet ően kétségbe vannak 
esve a hagyományok és a megfelel ő  vagyoni helyzet által eleve szentesített 
frigy felbomlásának veszélye miatt. Azt hiszik, a fiúnak elment az esze, azaz 
megzavarodott. Előbb a falu javasasszonyával, Torti-kottal próbálják kigyó-
gyíttatni, de Jakab nem issza meg az asszony kotyvalékát, hanem elkergeti 
Torti-kotot. Ekkor elhívják az orvost, aki injekciót ad a fiúnak, amit ől az 
elalszik Azt álmodja, hogy feleségül veszi Hildát, nagy lakodalmat csapnak, 
csupa urak, miniszterek stb. vannak jelen, de mindnyájan kezdett ől fogva 
kételkednek Jakab báróságában, aki viszont retteg t őle, hogy leleplezik, s 
kiderül, hogy valóban nem báró. Ez meg is történik, amikor paraszt szülei 
megjelennek a fényes lakodalomban. (Vajon csak így leplez ődhet le a pa- 
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rasztfiú álbátorsága? Csak a paraszti viselet ű-viselkedésű  szülők gátolhatják 
meg a feltörekv ő  parasztfiút az urak közé való felemelkedésben?) Almában 
azt is látnia kell Jakabnak, hogy Hilda mást szeret, őt lehülyézi, s egyáltalán 
nem feszélyezi magát a„férje” el őtt. Álmából felébredve arra is ráébred, hogy 
neki az övéi között a helye, s a fiatalok — mármint Jakab és Santje — az 
egymásra találás örömével ülik meg lakodalmukat. 

Szenteleky nevelő  szándéka félreérthetetlen: a szegény, tanulatlan pa-
rasztfiú ostoba nagyravágyását gúnyolja ki, azzal a tanulsággal, hogy kár az 
olyan szekér után futni, amely nem vesz fel. Persze, lehetséges e szövegnek 
olyan olvasata is, hogy az egyes társadalmi rétegek maradjanak meg a maguk 
körében, guba gubához, suba subához, vagyis ki-ki magához valóval háza-
sodjék, s ne ábrándozzék arról, hogy e határokon, korlátokon átlépjen. Vajon 
volt-e a falu orvosának közvetlen indítéka, történt-e valami hasonló eset a 
faluban, emi e tanmese megírására késztette az írót? Err ől nem szólnak az 
emlékezők. 

Szenteleky azonban — szintén a visszaemlékez ők szerint — nemcsak 
szerbül nem tanult meg szerb apjától, hanem németül sem gyermekkori 
német nevelőnőjétől, s a darabot magyarul írta meg, majd Ferencz János 
német szakos tanár fordította le a sziváci svábok pfalzi nyelvjárására. Zenéjét 
Szenteleky állította össze a Pestr ől rendszeresen kapott népszer ű  sláge-
rekből. A hangszerelés a már említett kántor, Joseph Schmidt munkája. 

Az előadások — műkedvelő  együttesek esetében — viszonylag nagy 
száma arra enged következtetni, hogy Szenteleky valóban olyan tárgyat vitt 
színre, amely közel állott a közönséghez, a bácskai svábsághoz: Szivácon a 
„Gasthaus nagyterme zsúfolásig megtelt, és még négyszer kellett megismé-
telni az előadást... a sziváci színjátszók Verbászra is elmentek az operettel, 
ahol hatszor adták el ő, Cservenkán kétszer, majd Torzsán egyszer" — ez pedig 
14 előadást jelent! 

A Hungarológiai Közlemények 33. száma (IX. évfolyam, 1977. december) 
az operett szövegkönyvének fordítása és Kovácsevics Katalin említett beve-
zetője mellett néhány korabeli fényképet is közöl az el őadás egyes jelenete-
iről, s egyiken az írót látjuk, szerényen mosolyogva, a darab hét szerepl őjével 
együtt. Nem tudunk  fény felgyúl és ellobog című  tragédia előadásáról, de e 
fénykép alapján nem nehéz elgondolni, hogyan képzelte el a szerz ő  a maga 
megjelenését a színen, kommentálva a látott-hallottakat és szerényen men-
tegetve magát művéért. 

Részlet a szerző  egy nagyobb tanulmányának második fejezetéb ől. A sajtó alatt 
levő  tanulmány címe: A jugoszláviai magyar színjátszás és drámairodalom történetéből; a 
második fejezet címe: Színm űvek színházak nélkül, tárgya pedig a két világháború 
közötti jugoszláviai magyar drámai termés. 
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VAJDA GÁBOR 

A FEHÉR SAS NYOMÁBAN 
KORTÁRSAK ÉS AZ UTÓKOR SZENTELEKYRŐL (4.) 

MENEKÜLÉSEK 
(Útitarisznya) 

Szenteleky Kornél útirajzai a húszas években els ősorban a Bácsmegyei 
Naplóban jelentek meg s többségüket az Útitarisznya című  gyűjtemény 
(1944). is magában foglalja. Ez utóbbinak Herceg János tollából származó 
utószója szerint „Utirajzait Szenteleky Kornél minden írásánál jobban sze-
rette". Azt is elmondja még itt a tanítvány, hogy az utazót a környezetével 
való elégedetlensége vezette idegen tájakra, ám ez nem azt jelenti, mintha . 

fenntartás nélkül átadta volna magát a szépség látszatainak s háttérbe szo-
rultak volna nála az igazság szempontjai. 

Valóban, jóllehet Szentelekyt a megkönnyebbülés, s ő t a gyönyörködés 
vágya vezette távoli országokba, a maradéktalan feloldódásra kevés példát 
találunk az útirajzokban. Még akkor is, ha az utazó eleve olyan vidékeket 
keresett is fel, amelyek közel álltak a szívéhez. Mindenekel ő tt Párizst, azután 
Rómát és más olasz városokat, ezenkívül Egyiptomot. Szépségre és kultúrára 
áhítozott, nem a társadalmi igazságtalanságok számbavételére. Ha azonban 
nem azt találta, amit várt, nem hallgatta el megbotránkozását. Vagy ha valami 
tipikus rendellenességre figyelt fel útközben, azt is a tollára t űzte. Bizonyos 
távolságról szemlélte, ami nem tetszett neki. Jellemz ő, hogy—habár nyomor-
gó zsellérek között élt, s a nagyvárosban sem lett volna nehéz felfedeznie a 
nyomort — az expresszen utazva, Párizsról álmodva, az ablakon át szemléli 
az eléje táruló látványt: „Rút, rosszkedv ű  reggel, néhány piszkos, pálinkás 
munkás halad el közönyösen, bamba, maszatos, sz őrös arccal. Ruhájuk 
rongy és sár, vállukon csákány, ásó meg kapa. Olyan csodálatosnak és szinte 
érthetetlennek tűnik, hogy ezek az emberek ilyen nyugodtan és egykedv űn 
ballagnak el e mellett az illatos, buja és g őgös vasúti kocsi mellett. Termé-
szetesnek és indokolt dolognak tartanám, ha felordítana bennük minden 
csúfság: nyomor, alkohol, piszok, elnyomottság, ha töltésjavítás helyett ne-
kilátnának szerszámaikkal a büszke ablakoknak, az el őkelő, lázító, kevély 
kényelemnek. De ó, semmi sem történik. Ők tovább mennek..." (Expresszen) 
Sajátos lelkiismeret-furdalás ez, nincs benne a privilégiumok féltése. Szent-
eleky a Párizs felé vezet ő  úton is át tudja adni magát a mély közöny hangu-
latának, annak a zsibbadt közérzetnek, amely már túl van a lehetséges 
megsemmisülés miatti félelmen. Reggel, a kábulat elmúltával az író azt is 
megjegyzni, hogy az étkezőkocsi pincére „marseille-i kiejtéssel jelzi a reggeli 
elkészültét". Ennek, persze, semmi jelent ősége sincs s csak a bácskai kispol-
gárok elkápráztatására jó. 

Ha ehhez még a Bukarest című  írást is hozzáolvassuk, azt is hihetnénk, 
hogy Szenteleky a párizsi életegyensúlyt tette meg a kultúra megítélésének 
mércéjévé. A román f ővárosról ugyanis, aligha függetlenül Trianon tragikus 
emlékétől, csak rossz véleménye van. A látszatok, az utánzások, a barbárság 
elleplezésének kísérletei bosszantják. Amit viszont a párizsi mulató éjszakai 
életéről ír, az a csodált metropolis életkedvét is annak korlátai fel ől mutatja 
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be. Nem véletlenül, hiszen a képességeit túlbecsül ő  öreg úrnak a felsülése 
mintha az író helyzetét is tükrözné. Különben nem lenne ilyen részletes a 
leírás: „Az öreg úrnak eszébe jutott, hogy ő  most tulajdonképpen fiatal s 
ezért dacosan, virgonc kedvvel indult a samba felé. A tánc után azonban 
összeroppant, ráncokba hullott, mint felfújt, vásári bohóság, melyb ől sípolva 
kiszáll a levegő. Görnyedten, szapora lélegzettel, csüng ő  fejjel ült a széken, 
mint döglött keselyű . Zsebkendővel törölgeti gyöngyöző  homlokát, a keze 
reszket, tétova." (Öreg úr a Moulin Rouge-ban) Ám a szónak szoros értelmében 
a párizsi vásárban sem minden arany, ami fénylik. Amit azonban Szenteleky 
önmagának és az olvasónak bevall, azt éppen annak nem mondja meg, aki 
leginkább érdekelt az ügyben. Mert vajon mi haszna lenne a nyerésre álló 
munkáslánynak abból, ha megtudná, hogy a karóra, amely az övé lesz, nem 
arany. „Megnyugtatom, nehogy elrontsam a boldog izgalmat és kiábrándít-
sam a hazug ideálból" — magyarázza az író. (Vásár a Montrogen-on) Ez a 
tapintat igen sokat mond róla. Arra a kételked őre utal, aki nem hiszi azt, 
hogy az előítéletektől, illúzióktól megszabadítva boldoggá tehet ők az em-
berek. Hogy a jöv ő  tekintetében Párizstól sem vár sokat, az abból a rossz 
sejtelméből látszik, amely a gondtalanul körhintázó francia gyerekek láttán 
lesz úrrá rajta: „Ha arra gondolok, hogy ők csinálják a holnap történelmét, 
abban a városban, mely századok óta a világtörténelmet diktálta, komor 
felhő  árnyékolja be a könnyű, karneváli hangulatot." A megvetett aranynak, 
a kapitalizmus szimbólumának a motívuma a nápolyi énekes látványa kap-
csán is feltűnik. (Nápolyi dalocska) Nem csupán a daloknak a mámorára, a 
„dionüszoszi áhítatra" (ahogy ő  mondja) érzékeny Szenteleky, nemcsak a 
produkció közben foglalkoztatja az utcai énekes, hanem akkor is szemmel 
kíséri, amikor már nem látszik többnek a tömegnél, amelyb ől egy rövid időre 
kiemelkedett; amikor tehát „Az »el őadóművész«-b ől szegény szomorú néz ő  
lett: az arany kicsi, káromkodós néz ője, aki irigyen és tehetetlenül nézi, mint 
hullámzik, kering és korzózik a jólét, a parfümös kapitalizmus, amelynek ő  
örökkön csak törpe, toprongyos nézője marad". Az újgazdagok tolakodó 
műveletlensége iránti ellenszenvének másutt is hangot ad Szenteleky. Büsz-
kén állítja, hogy neki, velük ellentétben, van kulcsa a szépséghez és a 
művelődési hagyományokhoz. (Mon Páris) Valószínűleg a kor intuicionista 
törekvéseivel függ össze írónknak az a nézete, amely szerint a m ű tárgyak 
maradéktalan szellemi birtokbavételéhez „vissza kell fordulnunk önma-
gunkba, eredetünk, fajtánk, kultúránk életébe. Néhány pillanatig nem sza-
bad éreznünk a jelent, s ez alatt a néhány pillanat alatt évszázadokat élünk 
át visszafelé". (Séta az Akropolisz kövei között) 

A húszas évek elején a civilizációnak a barbárságán, az amerikanizáló-
dáson akad meg az utazónak a szeme. Romantikus antikapitalizmusa az 
autóktól félti Párizst, mert „ma az autób űz adja meg az utcák jellemz ő  illatát", 
s „a dollárszag, a kurtapipaszag, a benzinszag a jöv ő  illata". (Autób űz) Az 
évtized vége felé viszont már kontinensek és más kultúrák is érdekelni 
kezdik. A fehér kultúra apoteózisa című  írásában a párizsi gyarmati kiállítás 
ürügyén nem csupán a hódító kapitalizmus barbársága miatt bosszankodik, 
hanem a faji türelmetlenség sincs ínyére, hiszen „az indiai kultúrák sokkal 
idősebbek, mint a miénk". Nyilvánvaló tehát, mi a válasza erre a retorikus 
kérdésére: „Szabad-e, lehet-e itt alacsonyabbrend űségről beszélni és a na-
gyon is vitatható fels őbbség hatalmával elnyomni egy más kultúrát?" 
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Mindazonáltal a szépség, a gyönyör jobban kell az ítélkez ő  szeml élődés-
nél. A természetben, a m űvészetben s egy elit közösségben való feloldódás-
nak a vágya eléggé nyomatékos ezekben az útirajzokban, úgyhogy nem 
véletlenül olvashatjuk egy helyen a következ ő  benyomást: „... mintha a 
szépre szomjas vándorok nemzetközi szövetségébe lépnék be". (Nemzetközi 
ajtó) Ezek a beszámolók szélesebb olvasótábor számára készülnek, s az író 
azzal is fokozza a kommunikativitást, hogy számos írását, mintha levelet 
fogalmazna, vagy mintha valakihez beszélne, egy fiktív kedves tájékoz-
tatásának szánja. Ennek ellenére Szenteleky útirajzainak e csoportja sem 
erotikus. Még ott sincs közvetlen testiség, ahol a rokokó eszmény vonzásá-
ban alakul a szöveg, s ennek megfelel ően az utolsó mondatban a kedves 
kezéhez nyúl az író. 

A szóban forgó írás (Séta a Monte Pincion) azért is jelentős, mert felhívja 
a figyelmet: nem elég Szentelekynek a léteszményét kizárólag a biedermeier 
fogalmával minősíteni, ahogyan azt az író munkásságának alkalmi mérle-
gelői tették. Ha ugyanis a Kesergő  szerelem című  regényben és A Hétben 
közölt írásokban a biedermeier életeszményen van is a hangsúly s a rokokó 
csak fűszerezi azt, addig a húszas években lassan kiegyenlít ődik a két 
princípium, hogy az évtized végén, az Isola Bella című  regényben a rokokó 
kerüljön átmenetileg dönt ő  fölénybe, s a mű  végén egy, immár határozott 
körvonalú humanista-erkölcsi életvitelnek adja át a szót. A Séta a Monte 
Pincion című  írás arra világít rá, hogy egyrészt milyen életvágy vezetett a 
szép szigetről szóló regény idilljéhez, másrészt pedig az is egyértelm űvé 
válik, mit kell legyőznie Szentelekynek önmagában ahhoz, hogy végül is 
elvállalja a hosszú évekig rühellett prófétaságot a Vajdaságban. 

A Róma fölötti hegyen — hála a fentebb említett intuíciónak — enyhén 
giccses múltidézésbe merül az író. Amint kedvesének áradozik, nem csupán 
Watteau rokokós Citere-képéig, a boldog rózsaszínben úszó mesebeli szige-
tig ér el a képzelete, hanem egészen az ókori latinokig, az epikuroszi tobzó-
dásig. Szerinte az a f ő, hogy „Citere szigetére érkeztünk, a rokokó édes, 
nyájas levegője leng most erre, a kemény, bikanyakú latinok árnyai, a 
komoly, keresztény aszkétizmus szétfoszlanak és elmaradoznak, mint füst-
felhők a vonat után", úgyhogy „A múltat már nem érezzük tehernek vagy 
talánynak, szinte az id ő t sem érezzük, Citere szigetén járunk, ahol nincs 
kezdete és vége a boldogságnak". Ez az állapot, mint kés őbb az Isola Bellában, 
a megtalált id ővel, magával az autentikus élettel azonos: „Az élet lélegzését 
hallani, az eleven életét, melyet szinte elvesztettünk a múltak ámulásában." 

Szenteleky Kornél tehát a húszas évek közepén menekülni szeretne 
saját múltjától, attól az eltűnt idő től, amely, mint beteges úrigyereket, oly 
sok szenvedésben részesítette, de amelyet az el őző  évtized második felében, 
családja tagjaira és hajdani barátaira emlékezve, oly nagy szeretettel, elve-
szett édenként idézett fel. A múlt, persze, immár a Trianon miatt Pesten 
derékba tört írói karriert is jelenti, meg a betegségb ől eredő  kényszerű  
távolságtartást mind a családias, mind pedig a bohém életformával szemben. 
Mivel nem lehetett határozott életcélja, s mivel sok munkája miatt is szinte 
állandó fáradtság gyötörte, a merengés ritkán engedte ki karmai közül, 
úgyhogy a saját medd ő  múltjával volt tele. Minthogy azonban rendkívüli 
intellektussal rendelkezett, nem érte be e testi-lelki fogságban egyedüli 
jóvátételként kínálkozó mazochizmussal, a fels őbbrendűség szenvelgései- 
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vel, a vágyteljes ábrándokkal, a fölényesked ő  és önmegalázó panaszokkal, s 
időnként a nagyvilág látványaiba vetette magát: legalább a látszólagos 
idegenben találjon egy rövid ideig otthonra: önmagára. Aki ugyanis imp-
resszionista módon a benyomásainak adja át magát, az legalább átmenetileg 
mentesül az önmagával való szembesülés kötelezettsége alól. Szenteleky 
kevésnek és betegesnek tartotta a könyvekt ől kapott kulturális és szellemi 
szenzációt, zártnak érezte azt a képzelet-pályát, amelyet ny űgös életformáj a 
és korábban szerzett (csak másokkal szemben széleskör űnek érzett) táj éko-
zottsága kínált számára. Neki, ahhoz, hogy valóságosnak érezhesse önma-
gát, hogy valamiképpen összetalálkozhasson a teste, a lelke és a szelleme, 
napfényes, művelődési emlékekben b ővelkedő  és szerelemmel is kecsegtet ő  
tájakra volt szüksége. Ezeket kereste utazásain, s ezek mítoszát alkotta meg 
az Isola Bellában. 

Az orvosi praxis mellett ezek az utak segítették a fiatal orvost emberis-
meretének az elmélyítésében. Az otthon magába süllyedt, közösségi kapcso-
latokat hasztalanul erőltető, műkedvelő  tevékenysége által öncsonkító pszi-
chopata így legalább átmenetileg magára találhat. Ha nem a nagyváros 
igénytelen emberáradatában vagy az önfeledt boldogok kavargásában, ak-
kor az alkalmi ismeretségek során, olyan magányosok társaságában, akik, 
hozzá hasonlóan, szintén egy kicsit önmagukat keresve vágtak neki a kul-
túra nagy zarándokútj ának. Részben az ilyen ismeretségeknek köszönhette 
Szenteleky figyelmének kifelé fordulását, az önmagáról való megfeledke-
zést, azt, hogy a múlt felé fordulás már nem a személyes emlékekbe merülést, 
hanem az emberiség kultúrkincseinek a felidézését jelenti. 

Ha Szivácon elővigyázatosságból tartózkodott a környezetében él ő  
emberek portréinak megrajzolásától, külföldi útjain annál inkább megmu-
tathatja, milyen könnyedén húzza meg az embertípusokat jelz ő  vonalakat, 
az egyéni és a nemzeti tulajdonságoknak megfelel ően. Habár a szépséghez 
és a látszatokhoz vonzódik, az ő  körében mozgó jómódúak megsejtett vagy 
meghallgatott sorsában is megérzi a tragikkumot, vagy legalábbis a problé-
mát. A derűs színfoltok és a vidám hangok azonban elcsitítják a háborgáso-
kat. Jellemző, hogy Szenteleky, aki egyéb írásaiban oly sokat kesereg az élet 
céltalansága miatt s képtelen megkapaszkodni az örök élet reményében, az 
olasz temetőkben járva abban a tudatban ismeri fel a nagy m űvészek szob-
rainak igazságát, hogy, mivel a szépség Istent ől származik, maguk a művek 
tanúskodnak az örökkévalóság mellett. 

Az írót terhelő  ellentmondások mindig a helyzetnek megfelel ően ol-
dódnak fel. Úgy is mondhatnánk, hogy nem annyira Szenteleky min ősíti a 
környezetét, mint inkább az adott mili ő  írja be önmagát az utazó képlékeny 
lelkébe. Egyetlen örök érvény ű  igazság helyett tehát még az egyéniségnek 
az igazságáról sem beszélhetünk. Legfeljebb a hangulatairól, ilyen vagy 
olyan egyensúlyállapotáról. Így aztán nem csodálkozhatunk azon, ha a 
bácskai sárban a rothadás végtelenségét megél ő  Szenteleky Fra Angelico 
kolostorában természetszer űleg adja át magát a természetfelettinek, egysze-
riben azt a szerepet játszva, amely után, az Isten közelében lev őket irigyelve, 
otthon vágyakozott. Mert „Tisztaság, jámbor áhítat, paradicsomi boldogság 
hárfázik, csilingel ebben a csendes, csodás kolostorban. Nem freskók tarkáll-
nak a falon, hanem együgyű  gyermeki imák, mintha vasárnap lenne, tavasz 
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lenne, hahotázó szell ő  szalad a hímes réteken, mintha könny ű  lenne a  
léptünk, szeplőtlen a lelkünk, mintha repülni tudnánk fel a csillagokba". (Fra  
Angelico da Fiesole) 

Szenteleky útjainak ezek az átszellemültségei azonban nem korlátozód-
nak sem a szimbolikus értékű  helyekre és helyzetekre, sem pedig a keresz-
tény művészet kisugárzó hatására. A spontánul megélt egyszer ű  élet is nagy  
jelentőségű  számára. Ha ennek vonzásába kerül, mint például Alexandriá-
ban, akkor romantikus egyoldalúság keríti hatalmába s a civilizációs csömör  
ilyeneket írat vele: ,,...itt soha sincsen munkanélküliség, nincsenek ijeszt ő,  
megrázó szociális problémák, melyeknek rosszkedv ű  árnya majdnem min-
den európai nagyvárosra ráfeks 2iik, ahol csak gyárkémények füstölögnek és  
szakszervezetek alakulnak. Itt vidám a nyomor és problémátlan az élet."  
(Fáraók földjén) Ez a könnyedség nyilván elsősorban az író kedélyállapotát  
jellemzi, hiszen a mediterráneum levegője sokkal jobban megfelel a tüdejé-
nek, mint a szennyezett, jóllehet kulturális emlékekkel agyonterhelt közép-
európai városoké.  

Szenteleky útirajzai néhol fiktív, esetleg ténylegesen képzeletbeli uta-
zásoknak a termékei. Ilyen esetekben szoros összefüggésben vannak az Úgy  
fáj az élet címen összegyűjtött lírai próza anyagának egy részével. A  
művelődési és az esztétikai emlékeknek ugyanis ezekben a szövegekben is  
döntő  szerepe van. Minthogy Szentelekyt szépségélményének múltja vagy  

jelene az id őtlenségbe emeli, nem mindig lehetünk biztosak benne, ~vajon a  
tudat előterébe került régi tapasztalat vagy pedig egészen friss élmény  
emelte-e ki a sivár mindennapok halálváró reménytelenségéb ől.  

IMPRESSZIONISTA ÁBRÁNDOK  
(Úgy fáj az élet) ' 

Szenteleky Kornélnak az 1925-ben, Újvidéken kiadott, rövid, lírai han-
gulatú prózákat tartralmazó kötete rendhagyó el őszóval kezdődik. Eszerint  
a szerző  egyrészt tisztában van vele, hogy m űve jelentéktelen („Irodalmi  
szempontból haszontalan munkát végzek, mert tudom jól, hogy ezek az  
írások nem értékek, még csak nem is nemes forgácsai egy m űvész műhelyé-
nek."); másrészt viszont a kiadást fontosnak tartja, minthogy a szövegek az  
ő  életét tükrözik („Ez a könyv rólam szól, ez a könyv csupa líra” és „én élni  
szeretnék, élni ebben a szomorú könyvben.") Elképeszt ő  szerénytelenség,  
meghökkentően hiteles önkritika. De rokonszenves alázatosság is, hiszen a  
szerző  bocsánatot kér az olvasótól s azt is bevallja, hogy filozófusnak sem  
tartja magát, s hogy Schopenhauer tanítása áll legközelebb hozzá, tehát „a  
fájdalom a való, a pozitívum, míg az öröm csak negatív érzés: a fájdalom  
hiánya".  

Hihetetlenül pontos önismeret. De vajon miért tartaná fontosnak egy  
író az élete tényeinek, érzéseinek fennmaradását, ha nem bízik saját m űvé-
szetében? Szentelekynek e miniatűrjei a lapokban (A Hétben és a Bácsme-
gyei Naplóban) láttak el őször napvilágot, s az elmélyedést nem túlságosan  
igénylő, de viszonylag művelt olvasónak szóltak. Az írások összegyűjtését  
és kiadását is az a körülmény indokolja, hogy az alkotói kifejezésmód  
összetettségét aligha igényelte valaki a Vajdaságban, ahol a Bácsmegyei  
Naplón kívül alig olvastak igényesebb nyomdaterméket az emberek. Szent- 
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elekynek a szóban forgó szövegeivel nem kellett leereszkednie a pórnéphez, 
hiszen az áttelepedését követ ő  években semmit sem változott az attit űdje 
ahhoz képest, amit még Budapesten alakított ki. Viszont az adott körülmé-
nyek között (a kisebbségbe kerülés nyomorában, a vaskosan gyakorlatias 
vidéki életvitel szorításában) az értelmiségnek legalább egy sz űkebb körét 
magával ragadhatta az a lélektanilag és társadalmilag is indokolt szentimen-
talizmus, amely az Úgy fáj az élet lapjairól áradt. Visshang hiányában aligha 
szánta volna rá magát Szenteleky szétszórtan közölt írásainak az ösz-
szegyűjtésére, s aligha bízott volna az el őszóban aposztrofált olvasónak a 
megértésében. Ez utóbbit írásbeli visszhang formájában Dettre János, a 
Bácsmegyei Napló szerkeszt ője személyesíti meg, aki himnikus hangnemű  
ismertetőt ír róla; jóllehet maliciózusan megjegyzi: „Finomkodó, hajporos, 
pittoreszk ez a próza, mint egy biedermeier dráma", alkotója pedig a „magyar 
prózának a Watteau-ja". (1925. május 28.) 

Ehhez annyit tennénk hozzá, hogy az említett fest őiség (miként egyéb-
ként Bori Imre is állítja) impresszionista jellegű, a jelzett biedermeier pedig, 
ahogy a Kesergő  szerelemmel kapcsolatban megállapítottuk, a bens őségnek a 
keresésével, a meghitt otthon hiánya miatti elvágyódással, az intimitások-
nak a kultuszával azonos; a rokokó viszont az élvetegségnek a helyenkénti 
eluralkodásaként, a nagyvilági férfi és a n ő  alkalmi ismerkedésének félig 
megélt idilljeként, visszafogott, de félreérthetetlen erotikaként ad hírt ma-
gáról. Mindez többé-kevésbé mindenhol enyhén sznobisztikus színezet ű, 
annak az embernek az értékhierachiája szerint, aki betegsége miatt inkább 
szemléli, mint éli az életet, s ezért minduntalan azzal a m űveltségi többlettel 
hozakodik elő, amit egészségi állapotával összefügg ő  szenzibilitásának jó-
voltából halmozhatott fel sok-sok könyv elolvasásával. A valós élet hiányá-
ban ugyanis Szenteleky számára az igazi életet a m űvelődési tartalmú kép-
zelgések kínálták. 

A szóban forgó írások jellegzetesen mazochista hangulatokban szület-
tek. Ha ugyanis az ember saját maga is értéktelennek tartja az általa önként 
végzett (mégoly könnyű) munkát, akkor a hiábavalóságnak a tudatával 
szórakozik el. A szenvedésében gyönyörködve alkot giccset. Szenteleky a 
művészi kiválasztó és kombinálókészség hiánya miatt panaszkodik: „Las-
sanként minden összefolyik el őttem: élet, anyag, lélek, elmúlás, alkotás, 
abszolútum, vég és végtelenség. Csak kérd őjelek ágaskodnak fel a lagyma-
tag bizonytalanságból, a gondolatok és töprengés gomolygó g őzéből. Már 
nemis tanácsot kérek, csak megnyugtatást. Elringatást. Zsongó hazugságot. 
Bódulatot. Cukros mákonyt." Az ilyen rossz közérzetben papírra vetett 
sorok minden kritikánál pontosabban leplezik le írónk áhítatos képzelgéseit. 
Az orvos az idézett szövegében (Rossz társaságban) pontosan figyeli meg 
önmagát: „Fáradt vagyok és kellemetlennek találom ezt az ingerült fáradt-
ságot. Erő tlenségem a tejbe csöppent légy medd ő, kudarcos küzdelméhez 
hasonlatos." Ilyen testi-lelki állapotban szépnek, gyönyörteljesnek tetszik 
az, ami pedig legalább annyira kellemetlen, mint a beteg orvosnak a falujá-
rása: „O, milyen jó lenne most kemény, kolostori ágyon aludni s hajnalban 
imával ébredni. Megbűvölten, zsolozsmás hangulatban térdelni Assisi Szent 
Ferenc oltárképe el őtt és jámboran kitátott szájjal himnuszokat énekelni a 
Szent Szűzhöz. Vagy komolyan, elszántan a szív fölé helyezni a fegyver 
csövét és szemrebbenés nélkül meggörbíteni a ravaszra helyezett mutatóuj- 
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jat..." Mintha csak a Kesergő  szerelem Lengváryj ának a vallomását olvasnánk, 
aki beteges gerinctelenségében heroikus pózokba veti magát gyötrelmes 
éjjelein. Számunkra mindez azért fontos, mert Szenteleky írásának utolsó 
soraiban elárulja: lelkiismeret-furdalása is kínozza. Méghozzá azok miatt, 
akiket, mint egészséges, anyagias szemléletű  élőket, lenéz. Tudniillik: „Má-
sok már felkelnek, nyújtózkodnak, megdörzsölik szemüket, pálinkát isznak 
és ganéj szagú munkájukhoz látnak, én pedig még a tegnapot élem. Ágyam 
gyüretlen, szemem száraz és meleg, izmaim ernyedtek, mint hajlékot keres ő  
esti vándoré. Még le se feküdtem. Virrasztok. Züllöm. — Rossz társaságban 
töltöm az éjszakát." Ha tisztában vagyunk vele, hogy írónk nem tud cinikus 
lenni, s ha azt is szem előtt tartjuk, hogy az általa említett rossz éjszakai 
társaság tagjaiként Schopenhauert, Nietzschét, Hegelt, Descartes-t és Berg-
sont nevezi meg, akkor máris megértettük: mi a pszichológiai el őfeltétele 
annak, hogy az évtized végén Szenteleky látszólag máról holnapra leküz-
dötte a lebegésnek ezt a nem csupán hazugnak, hanem él ősdinek is érzett 
állapotát. Nem érezhette magát alkotónak. Ugyanakkor a mindennapi élet-
rendben sem találhatott magára a betegsége miatt. 

A betegeket önfeláldozással gyógyító, az idézett vallomás tanúsága 
szerint, elégedetlen önmagával, s nemcsak hogy nem tartja magát szentnek, 
hanem a szentekhez áhítatosan fohászkodó átlagszerzetesnek sem. Annál 
kevésbé, mivel az orvostudományi tapasztalatok materializmust csempész-
tek írónk gondolkodásába. Ezzel kapcsolatban egyik kollégájának halála 
alkalmával olyasmit ír le (Bogdánka halálára), ami a többi írásában felsejl ő  
ellentmondásokat, megoldatlanságokat egyértelm űvé teszi. Olyan igények-
nek a megfogalmazásáról van szó, amelyeknek a nagy fordulata után is csak 
részben tudott eleget tenni Szenteleky: „Mi, orvosok nem járunk meseor-
szágban, nem kószálunk felhők között, mi, ha becsületesek vagyunk, úgy 
hitetlenek is vagyunk. Mi látjuk és tudjuk, hogy nincs tovább és nem 
vigasztalhatjuk maguinkat Nirvánákkal meg Paradicsomokkal. Mi pucéran, 
nyitott szemmel megyünk a fekete szakadék felé. Ha elég bátrak vagyunk 
ahhoz, hogy végiggondoljuk a gondolatot, úgy nem marad borunk, viga-
szunkvagy kábaságunk. Eldobtunk magunktól minden ámítást, hogy tudá-
sunk tisztább legyen, ledobtunk magunkról minden színes fátyolt, hogy 
látásunk élesebb legyen, feláldoztunk minden ringató, simogató, babusgató 
hazugságot, csakhogy jobban, józanabbul segíthessünk mások baján és 
jaján. Ezért pusztulunk el mi a legnyomorultabban." 

Vajon erény vagy bűn a tudományosan humanista istentagadás? Szent-
eleky saját maga sem egészen biztos benne, úgyhogy a szkepticizmusát is 
bevallja egy helyen: „...ó. ki tudja, hol az igazság? A napfényben, a hitetlen-
ségben, a gőgös, tudományos pogányságban, vagy itt, titkok, félelmek, 
misztikumok, hallucinációk és borzongós, holdfényes legendák között?" 
(Csónak-út a Dunán) Mindazonáltal nem csupán fogyatékos vallásossága 
miatt érzi magát bűnösnek. Szenteleky lelkét ugyanis az a fölény is terheli, 
amellyel az életb ől való kitaszítottsága miatt a spontánul él őket szemléli. 
Lelkiismeret-furdalása van, mert képtelen hasznosítani, közkinccsé tenni az 
emberiség legkiválóbb elméinek a tanításait. Más írásaiban arról is beszél, 
hogy gyöngesége nem egyszerűen szervi bajoknak a következménye, ha-
nem önzésével is összefüggésben van. 
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Erről az Önarckép című  kötetzáró írásából tudhatunk meg legtöbbet. Ez 
azért is fontos, mert igen sokat mond a szerz ő  önszemléletéről és erkölcsi 
lényének természetéről. Ennek a lelkiismeret-vizsgáló belső  dialógusnak az 
egyik énje azon a pozíción van, mint a kötet írásainak többsége, amely a 
képzelet csapongása, a sirámok szabadon engedése által élvezetté alakítja a 
rossz közérzetet. A dialógus másik énje viszont azt az önmarcangoló kétség-
beesést testesíti meg, amely az el őbb említett írást hatotta át, s végül lelkiis-
meret-furdalásként fogalmazódott meg. Itt szemrehányásként, egyértelm ű  
erkölcsi igényként jelentkezik, s önzést, irigységet vet a tételes krisztusi 
jóságot hirdetőnek a szemére. S ő t hitetlenséget és kiegyensúlyozatlanságot 
is: „Nagyravágyó vagy. Vágyak, dölyfös, zsarnokos vágyak borzolják fel futó 
nyugalmadat, mint csíp ős, dacos szelek a tó simaságát. Kínlódol, keresel és 
kudarcokban bukdácsolsz. Fáradt vagy, pogány vagy, nem hiszel jóságban, 
istenben, igazságban. Keser űen átkozod a nyúlós szürke napokat, majd 
türelmetlenül űzöd a boldogság mosolygó álmait, mint ostoba, akaratos 
gyermek. Kezed üres marad, lelked keser ű  lesz. Valami nagy űr, fájdalmas be 
nem töltöttség ásítozik a bens ődben. A lelki nagyság a nagy, bels ő  nyuga-
lomban rejlik, mely rezzenés nélkül tűri a legsajgóbb fájdalmakat is." Szent-
eleky tehát folyamatosan késztetést érez az erkölcsi maximalizmusra, ám a 
már érintett okok miatt ennek képtelen eleget tenni, s ezért a másik, gyarlóbb 
énjének engedve, a képzelet és a könnyek hedonizmusa által igyekszik 
elfojtani a mélyebbről hangzó figyelmeztetést. Vagyis egyfel ől a cselekvés és 
az alkotás, másfel ől pedig a menekülés és a meditáció princípiumai nagyít-
tatnak ki ebben a bels ő  vitában, annak jeleként, hogy a lélek nagyra hiva-
tottnak érzi magát, ám egyel őre nem találta még meg a módját annak, hogyan 
nyújthatna legtöbbet másoknak és önmagának. Ez az igény azonban létezik, 
s csupán a külső  körülményeknek, a művelődési viszonyoknak kell megér-
niük ahhoz, hogy Szenteleky Kornél mások tanácsára ráeszmélhessen, mi-
lyen formában valósíthatja meg a legteljesebben önmagát, illetve melyek 
azok a célok, amelyek megérdemlik, hogy a szolgálatukba állítsa hátralev ő  
rövid idejét. 

Mindazonáltal a húszas évek sokáig nem kínálják az újjászületés le-
hetőségét. A rossz közérzetet és a lelkiismeret háborgását csupán menekü-
léssel lehet úgy-ahogy fölülmúlni: „Elrejtőzöm, mint búvókát játszó ravasz 
kisgyerek, senki sem lát és én szabadon szeretkezhetem a vággyal és a 
gondolattal." Olykor azonban, ha szinte misztikus elvontsággal is, az igazi 
remény is megcsillan: „Ha holnap elindulok kemény akarattal, titáni lendü-
lettel, talán rátalálnék az igazi útra, az új csapásra, az én utamra, amely engem 
vezet felfelé új mámorok és új megtalálások felé." (Október) A távolban 
felsejlő  sok újdonság mellett írásról írásra többször a nagy kezd őbetűvel írt 
halál is megjelenik, ami Adynak a hatására utal, s egyúttal arra is, hogy 
Szenteleky Kornél ezekben az években még képtelen volt leküzdeni epigo-
nizmusát. Ez néhol az együgy űségig fokozódik, hiszen a Párisi este című  
írásában (amelyet Ady közismert párizsi versének els ő  sorával indít) az élet 
szerelmese csak a felszínét látja meg a vágyott életnek: „Ó, milyen szép itt az 
élet még ebben a ráncos, rosszkedv ű  estében is, a nagy gondolatok, nagy 
érzések és nagy gyönyörök városában!" Írónkat a világváros fénye, az em-
bertömeg hömpölygése kábítja el, s teljesen megfeledkezik arról, hogyha 
nem vagyunk sznobok, teljesen mindegy, hol olvassuk a Párizsba beszök ő, 
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halálfélelmet gerjeszt ő  Ady-verset, következ őleg „otthon a Duna száraz, 
színtelen, szuszogó lapályán" sem rosszabb az elmúlásra gondolni, mint 
Párizsban, főleg akkor nem, ha a nagyváros kínálta örömök még fokozottab-
ban éreztetik az emberrel az életen kívüliségét. Igaz, Szenteleky merengésé-
ben a hiány élvezetté alakul át, s nemis annyira a m űalkotások érdeklik, mint 
a saját hozzájuk kapcsolódó asszociációi. 

Jól példázza ezt a Karnevál című  szövege is, amelyben szintén Adyra 
emlékeztetve játssza el a szépség koldusának szerepét. A templomfal tövébe 
húzódva részvétet koldul, s ideig-óráig sikerül is magát beleképzelnie a 
diadalittasan vonulóknak a szerepébe, az élet éltet őinek sorába. A színpadi-
as megalázkodás, a spontán örömnek az er őltetett megközelítése termé-
szetesen csak beteges élvezet lehet, aminek a menet végén közeled ő, ijesztő  
fekete alak (számos Szenteleky-írás végzetet jelent ő  figurája) vet véget. Jó 
lenne, ha ez a lehangoló élmény m űvészetként nyugtathatná meg az írót. 
Sajnos, ő  tudja legjobban, hogy erről nem lehet szó. Nincs tehát igaza Bori 
Imrének, amikor A jugoszláviai magyar irodalom történetében (1968) ezt állítja: 
„Adys a hangulat, Szenteleky élethelyzete azonban hitelesíti ezt a táj- és 
lélekélményt...", tudniillik ez csupán emberi hitelt jelent, s ennek — miként 
az előszóban láthattuk — a szerz ő  is tudatában volt. 

Írónk ekkor még képtelen kitörni a melankóliából. Azt sem állíthatjuk, 
hogy az akaraterő  hiánya a legfőbb fogyatékossága. Egyszerűen képtelen 
elkötelezni magát bármi mellett, oly nagy a szakadék közötte és a környezete 
között, annyira igénytelenek körülötte az emberek, akiket egyébként orvosi 
lelkiismerete szerint szolgál. A húszas években a bácskai sártenger közepén, 
Szivácon is ugyanaz a fiatalember ő, akit — budapesti irodalmi bemutatkozá-
sára visszaemlékezve — „lélekben, vágyban, gondolatban forradalmár"-nak 
lát (Szendergés a tegnap vánkosán). Ez a forradalmárság az új tömegeszmények-
kel szembeni arisztokratikus tartózkodást, ugyanakkor viszont cselekv ő  
humanizmust jelent. Ennek gyakorlata az orvosi tevékenységben, ideológi-
ája pedig a szabadkőművességben nyilvánul meg. Szenteleky szelleme azon-
ban ennél többet akart, anélkül, hogy fogalma lehetett volna róla: eszményé-
nek miként és kikkel társulva szerezhetne hathatósabban érvényt. Kezdet-
ben a rá felfigyel ő  Bácsmegyei Napló liberalizmusát érezte magához közel, 
ám egyrészt Szabadkától viszonylag távol élt, másrészt viszont alkatilag is 
idegenkedett attól a kíméletlen harctól, amelyet a t őkés vállalkozások felté-
teleztek. Ugyanakkor a szocializmus gyakorlata sem felelt meg neki, hiszen 
az osztályharc jelszavaival feltüzelt tömeg legfeljebb a t őle távoli, elérhetet-
len jövőben valósíthatta volna meg azt, amit ő  fontosnak tartott: a köz 
boldogsát, az egymás iránti méltányosságot. 

Szóval Szenteleky egyszerűen nem tud mit akarni. Annál kevésbé, 
minthogy mindenekelőtt meggyógyulni szeretne. Ennek az ő t napról napra 
terhelő  gondolatnak azonban csak egyszer ad helyet könyvében. Ehelyett a 
felfokozott életvágyat fejezi ki rendszerint impresszionista formában. Ha 
azonban a hevület már-már expresszionista izzást ér el, írónk vágya akkor 
sem sugárzik át a biedermeier-rokokós kereteken: „Es szeretni szeretnék. 
Szeretni lüktetősen, leborulósan, meghalósan. Égni, lobogni, lángolni szen-
vedélyben, tébolyító tűzben, szertelen rajongásban. Szikrázni, mint sisterg ő  
rakéta, ragyogni, mint vészes, vörös üstökös s azután... Eh, el őbb át szeret-
ném kulcsolni a legfehérebb térdet és csókot szívni a legédesebb szájról. 

310 



Louise de la Valliére ágyában hemperegni. Kleopátra izzó testét ől per-
zselődni. Lukrécia Borgia tobzódásától megittasodni. Szeretni, szeretni, sze-
retni zölden, boldogan, remeg őn és végtelenül. Szeretném, ha pajzán ujjon-
gás feszítené lelkemet, mint hordóját a gyöngyöz ő  bor, ha forrna, mvzsikál-
na, kacagna bennem a vér. Szökken ős szatír szeretnék lenni, amint habfehér 
nimfát rabol az erd őszélen, vagy gáláns nápolyi lovag, aki a b űvös donna 
ablakán mászik be. Vergődésben, ájult ölelésekben hintázni és elfáradni, 
lebegni a kába, kacagós, odaadó éjszakában, vidáman dobogó szivecskére 
hajtani fejemet, és mikor a hajnal rózsás sóhaja beszökik az ablakon, feltépni 
a hunyorgató ablakföd őket és szétpattant karral, sikolyos örömmel egyszer, 
ó, csak egyetlenegyszer ekképpen szeretnék kiáltani: — Enyém az élet! 
Enyém az élet!" (Osz Fontainebleau-ban) 

Mint látjuk, a dionüszoszi mámoron nem terjedhet túl Szenteleky aka-
rása. Vagy ha igen — s erre ugyanebben a szövegében találhatunk példát —, 
akkor az a regény- és drámaírás. Ennél vadabb expresszionizmust a mozga-
lom alapítói sem hirdettek: „Csak ösztönök, akarások, felhördülések, fenye-
gető  élni vágyások lüktetnének, lihegnének az élet örök és rejtélyes célta-
lanságában. Olyan lenne ez a regény, mint gigászi orgona, melynek összes 
változatai búgnak, dalolnak, dörögnek, dübörögnek." Impressszionistább 
módon aligha akart bárki is gátat szakítani a lélek áradása el ő tt, nem véletlen 
tehát, hogy Szenteleky Kornél nem a prózájában, hanem csak egyik-másik 
költeményében fejezhette ki expresszív teljességgel sorsélményét. Nyilván 
azért, mert alkata csak rövid ideig tette lehet ővé számára a nagyobb koncent-
rációt, a tudat alatti rétegeknek a felszabadítását. De talán a közösségkeresés 
reménye sem engedélyezte számára a gyakorlatias értelem és érzelmi beállí-
tottság részére hozzáférhetetlen szókapcsolatoknak a hajszolását. Írónk a 
szóban forgó könyvében a kultúra nábobjaként és az élet koldusaként 
mutatkozott be. Császárként adományozni és kéreget őként megalázkodni 
akart. Expresszionista alkotóként jóval kevesebbet adhatott, illetve kapha-
tott volna a mi táj unkon. 

Nincs lehetőség az igazi alkotásra, nincs igazán távlatos életcél, a min-
dennapi humanista gyakorlatot nem kíséri a jól végzett munka öröme. Az 
író nem érheti be az emberek testének a gyógyításával (annál kevésbé, mert 
saját magát sem gondozhatja úgy, ahogyan kellene), ő  a lelküket, mi több: a 
szellemüket szeretné szabaddá tenni, hogy a vidéki m űkedvelők látszatkö-
zössége helyett az anyagi érdekek és parlagi szokások fölött állóknak az igaz 
testvérisége szülessen meg. Társadalmi vonatkozásban is eléggé sz űkösek 
ennek a ködös nagyot akarásnak a határai. Ez f őleg az írónak egy később 
megírt drámájára vonatkozó elképzeléséb ől látszik. Koncepciójának megol-
datlanságára vall, hogy Szürke Jánosnak nevezi h ősét, akinek eszmevilága 
nem terjed túl a biedermeieren: „A huszadik század Szürke Jánosa jó szívvel, 
zűrös fejjel áll meg a pusztulás marakodós, recseg ős riadalmában. Segíteni 
szeretne mindenkit és önmagán. Tiszta hittel, fehér gyermekszobaemlékkel, 
őszinte jó szándékkal nekifog, nekiindul, de csupa kudarc, csupa csalódás 
minden kísérlet vége, minden beléfúl a hazugságba, az eszméletlenségbe, 
sehol sincs kiút, sehol sincs menekvés, megoldás, megnyugvás. És Szürke 
János, a tiszta törekvések, az egyenes akaratok becsületes embere összerop-
pan, megsemmisül a hazug, zsiványos tülekedésben..." Hogy a derék embert 
milyen konkrétumok buktatják meg, arról nyilván azért nem esik szó, mert 
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Szenteleky az emberi egyedet önnmagában is abszurdnak tartja. Olyan 
valakinek, mint — több írása értelmében — saját magát: nagyotmondásra 
hajlamosnak, a napi küzdelembe belefáradónak, inkább csak elvontan aka-
rónak. Olyan valakinek, aki — miként Az éjszakán keresztül tanúsítja — a fény, 
a cél, „az élet lángcsodája" felé haladna, ahol a szeretet, „a legsz űzebb kéz" 
várja. S ezenkívül más is, minthogy a folytatás akaratlan önparódia, hiszen 
az idealista biedermeier lapos rokokóba süllyed: „És csillog a babér, ujj ong 
a rózsa, hősies himnuszt játszik az orgona, a leveg őben pedig kacagós nászt 
ülnek a hangok, illatok, gyönyörök.... Csillog, ragyog, ujjong, vijjog, köze-
ledik a megváltó fény, fellobognak a piros nyelv ű  mámorlángok, tündököl 
a beteljesülés, és én kábán megyek feléje, feléje, mindig feléje..." Ha azt is 
megemlítjük, hogy az írót az éjszaka hangja Madách Luciferére emlékeztet ő  
módon tartaná vissza a közmegbecsülés és az erotikus gyönyör, vagyis a 
beteljesülés egyensúly felé való haladásától, akkor kikerekedik annak a 
szerencsétlen sorsú írónak az arcképe, aki a húszas években inkább csak 
depressziós állapotaiban, a pillanatnyi megkönnyebbülés kedvéért vett tol-
lat a kezébe. 

Az oka mindenesetre megvolt rá. A betegségével kínlódva ugyanis az 
önazonosság drámájával is gyakran meg kellett küzdenie. Délszláv szárma-
zása ellenére is magyarul írt, magyar írónak vallotta magát. Pravoszláv 
vallású létére a szerb irodalom csak a Bácskába telepedését követ ően kezdi 
érdekelni. Hiába közli írásait a szabadkai napilap, egyel őre nincs lehetősége 
az íróként való kiteljesedésre. Azokat gyógyítja, azok számára ír és rendez 
alkalmi színdarabokat, akiket eluralkodó melankóliájában mint m űveletlen 
anyagelvűeket mélyen megvet. Azokat szereti tehát a mindennapi életben, 
, akiknek világától, ha összegy űlik a pénze s ha szabadságot kap, távoli, 
napfényes országokba menekül. Nem igaz, hogy els ősorban egészségügyi 
okokból, miként rajongói közül utóbb többen is állították. Nem, hiszen a 
hozzánk közeli hegyvidékeken sokkal kedvez őbbek a tüdőgondozás felté-
telei, mint a világ nagyvárosaiban vagy akár a középkor és a reneszánsz 
műtárgyainak közelében. 

A fontos az, hogy a világpolgár a mucsai parasztok és iparosok 
művelődési igényeit is ki tudja elégíteni, hogy minél kevesebbet kelljen 
olyan magányban dideregnie, amely csak az el őbb érintettekhez hasonló 
felemás szövegeket eredményez. Fontos a kallódás rossz közérzetének a 
társasági életben való feloldása, esetleg alkalmi kiírása. Fájó az a távolság, 
amelyet a környezetével szemben rossz egészségi állapota, rossz testi kon-
díciója miatt érez. Kínos az élet örömeit ől való tartózkodásnak a kény-
szerűsége, a kevés cselekvésnek a lehet ősége, a szinte örökös szemlél ődés-
nek az állapota. A megoldatlanságnak a tudata, ami képzeletében új, hatá-
rozott irányba fordítja életét, elvontan élve meg azt, amit majd Csuka Zoltán 
gyakorlatként, valóságként kínál fel neki, s ami majd egy művelődési prog-
ram fanatikusává teszi. 

(Folytatjuk) 
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Miloš Crnjanski emlékezete (1893-1977) 

MILOŠ CRNjANSKI 

SUMATRA 

Sad smo bezbrižni, laki i nežni. 
Pomislimo: kako su tihi, snežni 
vrhovi Urala. 

Rastuži li nas kakav bledi lik, 
što ga izgubismo jedno ve če, 
znamo da, negde, neki potok, 
mesto nj ega, rumeno te če! 

beskrajnim mirom plavih mora, 
iz kojih crvene zrna korala, 
kao, iz zavičaj a, trešnj e. 

Probudimo se noću i smešimo, drago, 
na Mesec sa zapetim lukom. 
I milujemo daleka brda 
i ledene gore, blago, rukom. 

Po jedna ljubav, jutro, u tudini, 
dušu nam uvija, sve te šnj e, 	(1920) 

SZUMÁTRA 

Gondtalanok vagyunk most, könny űek és gyengédek. 
Arra gondolunk: milyen havasak, csendesek 
az Urál csúcsai. 

Ha elszomorít bennünket egy halvány arc, 
amit elveszítettünk egy este, 
tudjuk, valahol virulva folyik 
egy patak, helyette! 

Valami szerelem, reggel, idegenben, 
lelkünk borítja, mind feszesebben, 
végtelen békéjével a kék tengereknek, 
melyekben a korallok piros magjai, 
mint szülőföldünkon a cseresznye. 

Felébredünk éjjel és nevetjük, kedvesen, 
a feszes ívű  Holdat. 
És simogatjuk kézünkkel gyöngéden 
a messzi hegyeket és a jeges dombokat. 

(1920) 

Danyi Magdolna fordítása 
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v 
MILOŠ CRNJANSKI 

A SZUMÁTRA MAGYARÁZATA 

A Srpski književni glasnik szerkeszt ője, Bogdan Popović  úr, a Szumátra 
nyomdába adása elő tt felkért, hogy valamilyen melléklet formájában fej tsem 
ki a magam „hitét" a költészetről. 

Jóllehet nekünk „legújabbaknak" is megvannak, természetesen, a ma-
gunk intenciói az irodalomban, nem tudok róluk zavar nélkül beszélni, 
először is, mert mások, nálam lelkesültebbek ezt jobban tennék, emellett nem 
hiszem, hogy a meggyőzés az irodalmi harcban, általában a harcban, valamit 
is segít. 

Ezért, ha feltételezni is tudnék egy olvasót, aki nem cinikus, nem tudnék 
rámutatni a mi legújabb líránkban azokra az értékekre, amelyekr ől szemé-
lyesen meg vagyok győződve, hogy nagyon nagyok. Annyit tehetek csak, 
hogy vázlatosan, a szintézis igénye nélkül, felfedjem azokat a gondolatokat, 
amelyek a papiros barikád másik oldalán, ahol mi vagyunk, uralkodnak. 

A legújabb művészetet, és különösen a költészetet, általában „sötétsége, 
érthetetlensége, dekadenciája" stb. miatt támadják Err ől irónia nélkül nem 
lehet szólni! 

Legtöbbünk, legújabbak, jóllehet á politikai baloldalon állunk, elutasít-
juk a hasznos, népszerű, higiéniai kötelezettségeket, amelyeket nálunk a 
költészettől a művészet iránti érzék nélküli emberek oly gyakran megköve-
telnek. A szocializmust, például, nem tudnánk terjeszteni lírai versekben! 

Így tehát erről a mi irodalmi „kritikánkról", mely gyakran abszurd, mi 
nem beszélünk. 

De hogy a legújabb költészet sem nem bolondság, sem nem dekadencia, 
arról bárki meggy őződhet, ha tudni fog az orosz futuristák és „dekadensek" 
és folyóiratuk, melynek címe A Művészet Világa, hatásáról az orosz forrada-
lomban. A mi legújabb művészetünk, s legkevésbé költészetünk, nem alszik, 
ahogy az olvasók gyakran gondolják, mint valami szépség, elefántcsontto-
ronyban. Ez még a „turris eburnea", er ős, mint a drót nélküli távírók állo-
másai. 

A mi legújabb költészetünkkel szembeni legtöbb támadás a kis közegek 
nyomorult butaságaiból következik. Épp irodalmunk „népszer űsége" volt 
az oka ennek a poshadtságnak Különben is, a valódi népszer űség is sokszor 
nevetséges. Ezt mindannyian tudják, akik látták, mit tartottak a németek 
milliói nagynak Goethénél. 

A „fajtisztasággal, világossággal, egyszerűséggel" a művészetben semmit 
sem lehet kezdeni. Mindez megvolt Whitmannél, az amerikaiak fél évszáza-
dig mégis bolondnak tartották. 

Vannak szükségszerűségek A legújabb költészet népszer ű tlensége, ná-
lunk is, önkényes! Ez az egész bevezetés tulajdonképpen azért volt szüksé-
ges, hogy sok minden fölött szó nélkül napirendre térjek 

Megmaradnak az ellentétek, amelyek el ől nem térhetünk ki iróniával. 
Ezek nem fognak könnyen megoldódni. Költészetünk helyzete, szelle-
misége a háború után és, nem tehetem meg, hogy nem írjam le, Skerli ć  után, 
teljesen új és megváltozott. Megbuktak az elvek, a formák és — hála istennek 
— a kánonok is! 
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A legújabb művészet, s különösképp a lírai költészet feltételez bizonyos 
új érzékenységet. Azok, akik nem tudnak lélegezni a háború el ő tti atmosz-
férán kívül, hiába is közelítenek feléje. 

Mindenütt érződik ma, hogy ezrek és ezrek mentek el hullák, romok 
mellett, bejárták a világot és hazatértek, keresve azokat a gondolatokat, 
törvényeket és életet, ami korábban volt. Keresve a régi, megszokott irodal-
mat, ismert, kellemes szenzációit a megmagyarázott gondolatoknak. Az 
örök, mindennapi metaforák lírai költészetét, a kedves, cirógató sorokat, 
képeket, krizantémokat, melyek vasárnapi mellékleteinkben virágoztak. De 
új gondolatok jöttek, új lelkesültségek, új törvények, új erkölcsök! Lehet 
valaki ellenünk, de tartalmaink, törekvéseink ellen hiábavalóan. 

A világ sehogy sem akarja hallani fejünk fölött az iszonyú vihart. Ott 
lent rázkódik, nem a politikai helyzet, sem az irodalmi dogmák, hanem maga 
az élet. Ezek a halottak, akik kinyújtják kezüket! Kárpótolni kell őket! 

Annyi év után, amikor az irodalom csak gondűzést jelentett, mi most, 
mint valamilyen szekta, nyugtalanságot, fordulatot idézünk el ő  a szóban, az 
érzésben, a gondolkodásban. Ha még nem fej eztük ki, megvan bennünk 
közvetlenül. A tömegekből, az országból, a korunkból átkerült belénk. Nem 
hagyja magát elfojtani! 

A költő  nálunk — ahol Kranj čević  mint megváltóról gondolkodott róla 
— az új nemzeti mozgalmak fanatikusa volt. Lehetséges, hogy mindezekb ől 
a misztikus örömökb ől csak a képek szép hangzású kereplésének a misztikája 
maradt volna meg? Szakítottunk a hagyományokkal, mert belevetjük ma-
gunkat, fejvesztetten, a jöv őbe. Elvetettük a régi törvényeket. Az „ ő  es-
küvőjének" örökös problémája nem izgat bennünket! 

Elkülönültünk ettől az élettől, mert újat találtunk. Szabad verseket 
írunk, ami tartalmainkból következik! Így remélünk eljutni az eredeti, s ez 
azt is jelenti, „faji" kifejezéshez. Nem vagyunk felel ősek tulajdon „énün-
kért"! Nincsenek változhatatlan értékek! 

Banális négyszögek és az eddigi metrumok doboló zenéje nélkül mi az 
eksztázis tiszta alakját adjuk. Közvetlenül! Megkíséreljük kifejezni azoknak 
a lelkiállapotoknak a változó ritmusát, melyeket nálunk jóval korábban már 
felfedeztek! Hogy a gondolatok minél pontosabb képét adjuk, minél szel-
lemibben! Hogy felhasználjunk minden színt, álmaink és sejtelmeink lebeg ő  
színeit, a dolgok hangját és súgását, az eddig megvetetteket és halottakat. A 
formát illetően ez nem isten tudja mi! De mi szétválasztjuk a napfényes 
nappalok ritmusát az estéli ritmusoktól. Nem húzunk mindent el őkészített 
kaptafákra! 

Végre egyszer újra hagyjuk, hogy formáinkra a kozmikus alakzatok 
formái hassanak: a felh ők, a virágok, a folyók, a patakok. Szavaink hangzása 
azért érthetetlen, mert megszokták a szavak pénzváltói, újságírói, hivatalos 
értelmét. Bergson már régen elhatárolta a pszichológiai id őt a fizikaitól. 
Ezért ami metrikánk személyes, szellemi, ködös, mint a dallam. Megkísérel-
jük fellelni a ritmusát minden kedélyállapotnak, nyelvünk szellemében, 
melynek kifejezőereje a tárcák színvonalára került! 

A vers a mi átlelkesült táncosn őnk, aki mozdulatait eksztázisban teszi. 
A lírában ez ér valamit! Megszabadítottuk a nyelvet banális béklyóitól, és 
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hallgatjuk ő t, amint ő  maga, szabadon, felfedi nekünk titkait. Nem olyan 
régen volt, amikor Du čićot kinevették, amiért lemerészelte írni: „susognak 
a csillagok"! Mi, istenemre, messzebb jutottunk! 

Lehet, hogy ezek a formális újdonságok kevésbé érdeklik az olvasót. 
Róluk máskor kell beszélni. Ami pedig ami hipermodern tartalmainkat illeti, 
mi tőlük nem félünk. Mögöttünk lépkednek azok a tömegek, akik a hullák 
és a mérgező  gázok között de még mennyire érzékelték a „hipermodern" 
szenzációkat. Es kiveszett bel őlük az öröm, amit a család sem tud többé 
visszaadni nekik Ők sok mindent megéreztek abból, amit a költészet „be-
tegségének" hívnak. Mi kifejezzük mindazt, amit ők még rejtegetnek, ami 
kínozza, s ami elkerülhetetlenül utoléri őket. Fanatikusan állítjuk, hogy 
vannak új értékek, melyekre a költészet mindig el őbb rátalál, mint az élet! 

Megkíséreljük, tudatosan, felmutatni ezeket az összetev ő  elemeket a 
szerelemben, a szenvedélyben, a fájdalomban. Megkíséreljük, sokukát, meg-
szabadítani korábbi szégyenérzeteikt ől, kötöttségeiktől, törvényektől és 
tévhitektől! Hiszünk e láthatatlan, predesztinált hallgatóinkban és olvasó-
inkban! 

Ahogyan hiszünk a mélyebb és kozmikus törvényszer űségekben és 
értelemben, melyek révén a bánat Camöes szonettjéb ől, annyi évszázadon 
át, hat ránk 

Ha a tárca az irodalom, akkor a modern költészet az új hit hitvallása. 
Különben ez az egész halom versszerzés, a mesterség, nem lenne más, mint 
ellenszenves id őpazarlás. De a mi szabad versünk, a mi érthetetlenségünk — 
melynek kedvesebb a betegség —, az valami egészen más. Mint Arisztotelész 
mondta: amikor ébren vagyunk, mindannyiunknak ugyanaz a világa, ám 
amikor álmodunk, mindenki a magáét! 

Most bele kellene bocsátkoznom metrikai vitákba. Erre azonban egy-
részt még korán van, másrészt én sohasem voltam olyan lelkiismeretes, mint 
valami Malherbe-diák. Nem akarok szellemes lenni, s Edgar Poe iróniáját 
idézni. A verselésről való vitatkozás nélkül egyszerűen el fogom mesélni, 
hogyan jönnek létre ezek a hipermodern költ ői lázálmok, mint amilyen a 
Szumátra. 

Egy nap ráéreztem az emberi élet minden képtelenségére és sorsunk bonyolult-
ságára. Láttam, hogy senki nem oda megy, ahova akar, és eddig észrevétlen összefüg-
géseket figyeltem meg. Azon a napon szenegálok és anamiták haladtak el mellettem; 
találkoztam egy j6 barátommal, aki a háborúból tért vissza. Amikor megkérdeztem, 
honnan jön, azt válaszolta: Buharából! 

Az anyja meghalt és a szomszédjai temették el. A házukból valaki ellopta a 
bútort. Ágyam sincs, mondta. 

S amikor arról kérdeztem, hogyan utazott, ezt mondta: „Japánon és Anglián 
keresztül, ahol letartóztattak és majdnem agyonl őttek." 

„Mit csinálsz most? —kérdeztem. „Magam sem tudom. Egyedül vagyok. Tudod, 
hogy eljegyeztem egy lányt. O elment valahová. Lehet, hogy nem kapta meg a 
leveleimet. Ki tudja, mi vár rá is? Magam sem tudom, mit teszek, lehet, kapok állást 
valamelyik bankban." 
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Mindez a zágrábi állomáson játszódott le. Később fölültem a vonatra és tovább-
utaztam. A vonat zsúfolásig megtelt, különösen katonákkal, asszonyok rongyokban, 
és sok zavart ember. A vonaton nem volt világítás, és csak az árnyékok látszottak. 
Kisgyermekek feküdtek a vagon padlóján, a lábaink mellett. Kimerültségemben le sem 
tudtam hunynia szemem. Miközben körülöttem beszélgettek, észrevettem, hogy ezek 
a hangok valahogy nehezek, s hogy az emberi beszéd korábban nem így hangzott. 
Bámulva a sötét ablakokat, a barátomra emlékeztem, arra, hogyan írta le az Urál 
havas hegyeit, ahol egy évet töltött fogságban. Hosszan és gyöngéden beszélt az 
Urálnak erről a vidékéről. 

Megéreztem tehát ezt a fehér, mérhetetlen csendet ott a távolban. Csendesen 
elmosolyodtam. Hol mindenütt nem volt ez az ember! Emlékszem, hogy egy n őről is 
mesélt nekem. Az ő  leírásából csak a halvány arcát jegyeztem meg. Többször elismé-
telte, hogy utoljára milyen haloványnak látta. 

Emlékezetemben türelmetlenül kezdtek el összemosódni halvány arcai a n őknek, 
akiktől én is elváltam, vagy akiket a vonatokon és a hajókon láttam. Ez fojtogatni 
kezdett, kimentem hát a folyosóra. A vonat megérkezett Szerémségbe, és a FrusYka 
gora alatt haladt. Néhány faág az ablaküveget verte, s az kitört. 

A nyíláson át betört a vonatba a fák nedves, nyirkos, hideg illata, és hallottam 
a patak csobogását is. Egy beomlott alagút előtt megálltunk. 

Meg akartam nézni a patakot, amely a sötétben csobogott, és úgy láttam, hogy 
virul és vidám. Szemeim fáradtak voltak a kialvatlanságtól, s a hosszú utazástól er ős 
gyengeség fogott el. Azt gondoltam: lám, a világban semmi összefüggés nincsen. 
Ime, ez az én barátom szerette azt a n őt, s ő  ott maradt valahol messzi, egy hóval 
befújt házban, egyedül, Tobolszkban. Semmi sem maradhat meg. Én is hol nem 
jártam. 

És lám, itt milyen vidáman folyik ez a patak. Pírban ég és esobog.Ráltajtottam 
fejem a betört ablakra. Valamilyen katonák eközben átmentek az egyik vagon tetejér ől 
a másikra. És mindez a sok halvány arc és az én szomorúságom megsz űnt a patak 
csobogásában a sötétben. A vonat nem mehetett tovább. A čortanovci alagúton 
keresztül gyalog kellett átmenni. 

Hideg volt. Ismeretlen utasok tömegében mentem. A f ű  nedves volt, így 
könnyen elcsúszhattunk, néhányan el is estek. Amikor felkapaszkodtunk a hegyre, 
előtűnt alattunk, a virradatban, a Duna, szürkén, ködösen. A köd, ami mögött 
felsejlett az ég, mérhetetlen és végtelen volt! A zöld hegyek, mint szigetek a föld felett, 
eltűntek még a virradatban. Elmaradtam a többiektől. 

Gondolataimban még mindiga barátommal voltam, azon az utazásán, amelyről 
olyan gondtalanul mesélt, keserű  humorral. Kék tenger, távoli szigetek, melyeket 
nem ismerek, pirosló növények és korallok, melyek valószín űleg a földrajzból jutottak 
az eszembe, egyaránt felötlöttek gondolataimban. 

Végül béke, a hajnal békéje költözött lassan belém. Mindaz, amir ől a barátom 
mesélt, és ő  maga, meggörnyedve, elny űtt katonaköpenyében, mindörökre az eszem-
ben maradt. Egyszeriben én is emlékeztem, a városokra és az emberekre, akiket a 
háborúból visszatérve láttam. Először vettem észre valami hatalmas változást a 
világban. 

Az alagút másik oldalán egy másik vonat várt bennünket. Jóllehet a távolban 
már virradt, a vonatban ismét teljesen sötét volt. Elcsigázottan leültem ismét a vagon 
egy sötét zugába, egyes-egyedül. Néhányszor elismételtem magamnak: Sz u m á t ra, 
Szumátra! 
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Minden összekuszálódott. Megváltoztattak bennünket. Arra gondoltam, 
mennyire másként éltünk régebben. Es lehajtottam a fejem. 

A vonat megindult és feldübörgött. Elálmosított, hogy most minden annyira 
különös, az élet is, s ezek a hatalmas távolságok benne. Hova el nem jutottak a 
fájdalmaink, mi mindent meg nem simogattunk, az idegenben, fáradtan! Nemcsak 
én és ő, hanem annyian mások is, ezrek, milliók! 

Arra gondoltam: hogyan vár majd rám a szülőföldem. A cseresznye már 
biztosan piros, s a falvak most vidámak. Lám, még a színek is, egészen a csillagokig, 
ugyanazok, a cseresznyéé is, a korallé is! Mennyire összefügg minden a világon. 
„Szurnátra" — mondtam ismét, öngúnnyal. 

Egyszer csak felébredtem, valami nyugtalanság bennem, ami a tudatomig se 
ért, felébresztett. Kimentem a folyosóra, ahol hidegvolt. újra valamilyen erd őcskében 
álltunk. Az egyik vagonban énekeltek. Valahol sírt egy gyermek. De mindezek a 
hangok mintha valamilyen mérhetetlen távolságból jutottak volna el hozzám. Meg-
borzongtam a reggeli hidegtől. 

Láttam még fényleni a Holdat, és önkéntelenül elmosolyodtam. O mindenütt 
ugyanaz, mert halott. 

Átéreztem minden tehetetlenségünket, minden szomorúságunkat. „Szumát-
ra", suttogtam bizonyos érzelmességgel. 

De mélyen a lelkemben, minden ellenkezés ellenére, hogy ezt beismerjem, 
mérhetetlen szeretetet éreztem e távoli hegyek, havas dombok iránt, egészen föl 
északig, a Jeges-tengerig. A távoli szigetek iránt, ahol megtörténik az, amit talán mi 
tettünk. Megszabadultam a halálfélelemt ől. A környezethez való köt ődéstől. Mint 
valami őrült hallucinációban, felemelkedtem e mérhetetlen reggeli ködbe, hogy ki-
nyújtsam kezem és megsimogassam a távoli Urált, az indiai tengert, hova távozott 
a pír az én arcomról is. Hogy megsimogassam a szigeteket, a szerelmeket, a szerel-
meseket, a sápadt alakokat. Mindez az összekuszáltság végtelen békévé és határtalan 
vigasszá lett. 

Később, Újvidéken, egy hotelszobában, írtam mindebb ől egy verset. 

Belgrád, 1920 

Danyi Magdolna fordítása 

Hans Jurg, dr Szász Imre és Varga Ferenc (Szerda előtt) 
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DANYI MAGDOLNA 

KORTÁRSUNK, CRNJANSKI 

A leszámolás, a tagadás, a rombolás pátosza után a Szumátra. Az egziszten-
ciális szenvedéssel, nyugtalansággal és magánosságérzettel szemben az 
öröm, a szépség, az egység, a harmónia (Petar Džadži č). 1  Ez a harmónia 
azonban egyáltalán nem magától értet ődő . Nem a valóság talaján született: 
a kínzó valóságtól edzett s attól felszabadult lélek harmóniavágya szólal meg 
a Szumátra versben. 

A többes szám els ő  személyű  közlések azokat idézik, akik szenvedtek 
és akik mindennel leszámoltak. Az els ő  világháború poklait megjárt katoná-
kat, az ezreket és milliókat, akik „látták a hullákat és a romokat" — írja 
Crnjanski A Szumátra magyarázata című  híres vitaírásában. Akik látták a 
pusztulást, az emberi élet értelmetlen pusztulását, s a tökéletlen társadalmak 
összeomlását is. Melyek helyén újabb tökéletlen társadalmak jönnek létre. 
Ők azok, akik tudják, nincs jóvátétel, jóllehet követelik, „a halottakat kárpó-
tolni kell" (Crnjanski: i. m.). Igaz beszéddel. Az emberi értelem és érzelem 
hazugságoktól mentes, közvetlen megfogalmazásával. Az életöröm kifejezésé-
vel is; mindennek ellenére! Mindennel szemben. A Szumátra az életöröm, a 
teljességvágy verse, akik hirdetik, akik a magukénak tudják, azonban szen-
vedők, lázadók, akik „most" elcsendesedtek. Felszabadultak a szenvedés 
súlyai alól, „könnyűekké"lettek. Lebegőkké. A lélek tudja, kell legyen harmó-
nia, ám ez a harmónia a természetben van meg, melynek az ember is része. 
Szenvedőként is, ahhoz azonban, hogy valóban részese legyen, átélhesse, 
meg kell szabadulnia terheitől. 

A versben hangsúlyos a most időhatározó szó. A jelen idej ű  pillanatot 
idézi, a közelmúlttól elválasztó jelent, a pillanat jelenét, amikor a szenvedés 
terheitől sikerült megszabadulni. A pillanat verse is a Szumátra, annak a 
lélekállapotnak a verse, amely kivételességében nehezen hozzáférhet ő, ame-
lyet újra és újra meg kell tudnunk valósítani, mert nem létünkb ől következik, 
hanem a felszabadult lélek önerejéb ől, aki egy kivételes pillanatban, a sokat 
átéltek s az erősek kivételes pillanataiban mondathatja velünk, mondhatja 
bennünk: „Gondtalanok vagyunk most, könny űek és gyengédek." 

A „gondtalanság" az eddig mondottak után talán nem igényel magyará-
zatot. Annál inkább a „könnyűek" és a „gyengédek" kifejezések. A „könnyűvé" 
lenni a léleknek azt a felszabadulását jelenti, amelyr ől eddig szóltam. 

Crnjanski-könyvében Džadži ć  idézi Desoille francia pszichológust, aki a 
„nehéz lénynek" a „könnyű  lénnyé" való átalakítására törekedett. „Crnjanski 
művében a könnyűnek lenni az első  foka annak a képzeleti aktivitásnak, amely 
a boldogság terét hívja létre" — írja ugyanitt Džadži ć, s ha elfogadjuk, hogy a 
Szumátra az életöröm s a teljességvágy verse, hangsúlyoznunk kell, hogy a 
többes szám .első  személyben fogalmazó költ ői én a vers első  mondataként írja 
le az idézett mondatot, állításként, a vers tehát nem célként fogalmazza meg, 
hanem megjeleníti, kifejti a léleknek ezt a felszabadult állapotát; Džadži ć  kife-
jezésével „a boldogság terében" való létezést. 

A „gyengédek" kifejezést olvasva óhatatlanul Slavko Mihali ć  horvát 
költő  egy fél évszázaddal később írt versére kell gondolnom, melynek utolsó 
sora így hangzik: „És szereted a világot." A léleknek hasonló állapota jelenik 
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meg Mihalić  versében is, a megbékélés, a szeretet gondolata, érzése. A 
gyengédség és a szeretet jelentésüket illet ően összetartozó fogalmak, a 
gyengédség félt ő  szeretetet is jelent, a vers els ő  mondatában így emel ődik 
be a beszélő  én s a többes szám által megnevezett alanyok mellett a világ. A 
felszabadult lélek nem befelé fordul, hanem kifelé, a világ felé, félt ő  szere-
tettel fölé emelkedve, a társaival magát egynek tudó én kivételes pillanatát, a 
nyugalom, a béke, a felszabadultság, a szeretetérzés pillanatát rögzíti tehát 
az első  versmondat. 

A második versmondat az els ő  versmondat szubjektív közléseit, önjel-
lemzéseit mélyíti el a tudat irányultságának megnevezésével („arra gondo-
lunk"), a jelen időben nyomatékosítva az első  versmondat „most” időhatáro-
zó szavát: a kivételes pillanat jelenidej űségét, ugyanakkor új távlatokba is 
helyezi a szubjektív közléseket. A világ kitárult: a hatalmas távolságok és a 
monumentális nagyságok, valamint a tisztaság képzeteiként jelennek meg 
„az Urál csúcsai", melyek mérhetetlenül („milyen") „havasak, csendesek": A 
messzeség, a magasság, a nagyság, a fehérség, a tisztaság, az égbolt, a csend 
képzetei jelennek meg a tudatban. A félt ő  szeretet („gyengédek") egymás iránt 
és e képzetekre irányul. A felszabadult, a világ fölé emelkedett lélek itt 
oldódik: ezekben a képzetekben. Ezt hangsúlyozza az els ő  két verssorban a 
„nemi" és a „snežni” kifejezések egymásra rímeltetése. A kozmikus erők 
jelennek meg a versben, a természet kozmosza, melyben, annak részeként, 
hiszen látta, átélte, megmerül a lélek. 

Az életöröm, az örömérzés forrása ez: a világegyetem részének tudni 
magunkat, a „minden összetartozik" érzése, amir ől Crnjanski ír idézett 
vitaírásában. 

A második versszak egyetlen összetett versmondat. A költ ő i én tovább-
ra is többes szám els ő  személyben fogalmaz; magánosságérzet helyett az 
összetartozás bizonyossága akkor is, amikor a szomorúságról, az emberr ől s 
a tragikus emberi sorsokról szól a vallomás jelleg ű  közlés. Az ember megne-
vezése: „egy halvány arc" — szomorúságot, bánatot idéz. A Szumátra magyará-
zata című  vitaírásból tudjuk, n őkre, elhagyott, magános nőkre, szerelmekre 
kell/lehet gondolnunk, emberpárokra, akiket a háború elválasztott egymás-
tól. Rekviem is értük az els ő  verssor/tagmondat, a felszabadult lélek azonban 
nem ismeri a gyászt tartós állapotként. A szomorúság állapotát az „elszomo-
rít" mozzanatos ige fejezi ki, s az emlékképként megjelen ő  „halvány arc" 
emléke nem uralja a tudatot. A harmadik tagmondat diadalmas „tudjuk" 
állítással emelkedik a szomorúság érzete fölé, s vezeti be a negyedik tagmon-
datot: „valahol virulva folyik egy patak, helyette!" A felkiáltójel külön hangsú-
lyozza: a költői én, aki a világegyetem részének érzi magát, a természeti 
erők/elemek által behelyettesíthet őnek, helyettesíthet őnek tudja a tragikus 
emberi sorsot/sorsokat. A felszabadult lélek az örömre koncentrál, s ami 
nincs meg az emberi világban, jelen van a természetben. Tudjuk, Crnjanski 
látta e z t a patakot, hallotta virulva csobogni, a versmondatban mégis a 
„valahol" meghatározatlanságot jelöl ő  helyhatározószó íródik le, nyomaté-
kosítva, hogy nem a személyes részvétel a döntő, a jelen lenni akarás önzése 
helyett a tudat öröme, bizonyosságérzete az, amiről a Szumátra beszél. 

A harmadik versszak ismét egyetlen összetett versmondatból áll, s 
miként az első  két versszakban, ebben is az emberi s a természeti elemek/er ők 
fonódnak egybe, mind szorosabb összetartozást kifejezve. A „szerelem"meg- 

320 



határozatlan, nem egy konkrét szerelemre utal a közlés, hanem a szerelemér-
zésre, amit mindannyian átéltünk már, valahol, valamikor, többször is. A 
versmondat meghatározza az id őt, s megnevezetlenül a helyet: „reggel, 
idegenben". Az ébredés, az álom utáni id ő  ez, s bárhol elérhet bennünket, 
hogy elviselhetővé, széppé tegye életünket; az „idegenben" helyhatározó 
azonban életrajzi jellegű  közlés is, az idegenben szenved ő  fiatal-
embereket/katonákat idézi, akiket, akárha tárgytalanul, áthatja a szerelemér-
zés, mely védettséget és végtelen békét jelent a lélek számára, s színeket és 
vidámságot a szenved ők számára — ezt sugallják a metaforaként is funkcio-
náló természeti elemek megnevezései („a kék tengerek", „a korallok piros magjai" 
és „szülőföldünkön a cseresznye"), miközben az utolsó ellentétként elégikusan 
visszautal az „idegenben" helyhatározóra, elégikusan ellenpontozza azt 
legszentebb szavainkkal („szül őföld” — „zavičaj"), s ettől a szívszorító ellen-
pontozástól a versmondat a vágy kifejezőjévé is lesz: a béke, a hazatérés, az 
öröm kiteljesülésének, az emberi világban való megvalósításának a vágya 
üzen belőle. 

A negyedik versszak ismét a pillanat jelen idejében fogalmaz, akár az 
első  és a második versszak („Felébredünk éjjel"), s az első  versszak első  vers-
mondatában meghirdetett gondtalanságot, könny űséget és gyengédséget 
fogalmazza újra, a vidámság képzetét („nevetjük") is beemelve e fogalmak 
közé: ember és természet találkozását, összetartozását fejezve ki mindkét 
versmondatban. Az első  versmondatban a „kedvesen nevetünk a Holdra" 
állítással, a második versmondatban egy irreális állítással, mely irrealitásá-
ban a szeretet, a nyugalom, az öröm jelöl őjévé lesz. A hatalmas távolságok 
közelivé lettek, a nagyság, a fehérség, a tisztaság, a csend birodalmába 
kerültünk magunk is — hirdeti a vers, hirdeti a felszabadult lélek, visszautal-
va az első  versszakban megjelen ő  Urál csendes, havas csúcsaira, melyekre 
ott még csak gondolni tudott a tudat, itt, a vers utolsó, lezáró mondatában 
azonban már a közelség érzése lesz az öröm kiteljesít őjévé. 

„A szumátrai hó és jég tehát ennek a megsejtett teljességnek és azonos-
ságnak a szimbólumai, az egyetemesnek, a kozmikusnak” — hja Crnjanski-
könyvében Aleksandar Petrov,2  Radomir Konstantinovi ć  pedig Crnjanski-
tanulmányában3  az „Észak abszolút békéjér ől és csendjéről" ír, s arról az 
ürességről, amelyről Lao-ce beszél, akit Crnjanski fordított, miszerint „aki az 
üresség csúcsára feljut, egészen csendessé lesz” (Lao-ce). Konstantinovi ć  
úgy látja: ahhoz, hogy megszülethessen az a „békés mosoly", ami a Szumátra 
című  versből kisugárzik, el kellett jutni ehhez az ürességhez, és szükség-
szerűnek tartja, hogy ezt a békét Crnjanski az Észak havas térségeinek a 
csendjében és — tegyük hozzá — hidegségében találta meg. Mert nem feled-
kezhetünk meg arról, hogy a Szumátra versben a felszabadult lélek a teljes-
ségvágy és a teljességérzet igézetében „jeges dombokat" simogat. S mégsem 
mondhatjuk, hogy a hús-vér ember a maga lüktet ő  vérkeringésével 
száműzve van a Szumátra versből. Nem hiszem, hogy a békés mosoly egyfajta 
nihilizmust fejez ki, ahogyan Konstantinović  állítja. Az üresség fogalmát nem 
szabad európai gondolkodással megközelítenünk. A Szumdtra költői énje, 
miközben az egyetemes harmóniába vetett hitét fogalmazza meg, s annak 
részévé kíván/tud lenni, s ehhez el kell érnie, hogy énje egzisztenciális 
terheitől megszabaduljon, „kiürüljön", védi az emberi világ értékeit. A fel- 
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idézett „halvány arcot" helyettesítheti a virulva csobogó patak, a „halvány 
arc" mégis felidéződött, s rávésődött az Urál havas csúcsaira is, a mérhetetlen 
kiterjedésű  fehérségre is, hiszen nemcsak az elhagyott, magános n őkre 
lehet/kell gondolnunk, hanem az idegenben szenved ő  fiatalemberekre is, 
akik látták az Urált, nézték, hálás szeretettel, fehérsége, csendje által védve 
a háború véres kaotikusságában; láthatták, nézhették a havas, jeges hegye-
ket, messzi térségeket, gyönyörködhettek csendjében, tisztaságában, érin-
tetlen békéjében. Az „üresség" megfelel ője szerintem a felszabadult lélek, 
aki csendes, békés örömmel ajándékoz meg bennünket, a céltalanság értelmét is 
felmutatva: váljunk hasonlóakká a természethez, legyünk, legyünk önma-
gunkká, sérthetetlenekké, gondtalanokká, könnyűekké és gyengédekké. 
Legyünk önmagunkban teljesek, hogy a teljesség részesei lehessünk. Le-
gyen bennünk életöröm, hogy átérezhessük összetartozásunkat mindazzal, 
ami érték a világegyetemben. 

S ma, amikor, itt és most, őrlődünk a kaotikusban, tanácstalanságunkban, 
a tiltakozás és a némaság között, problematikussá válva önmagunk számára 
is, amikor mintha véglegesen lemondtunk volna arról, hogy a költészet 
erejével megmenthetjük önmagunkat, lelkünk békéjét — ajándék számunkra 
a Szumátra. Igéret és követelmény. Crnjanski írta, kortársunk a szenvedés-
ben. Csak rajtunk múlik, kortársai tudunk-e lenni lélekerőben. 

IRODALOM 
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Miloš Crnjanski Szumátra című  versét s A Szumátra magyarázata című  írását 
az Itaka i komentari (Prosveta, Beograd, 1959) könyvből fordítottam. 

Hans Jurg és Joseph Schmidt (Szerda el őtt) 
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Fekete Lajos (1900-1973) és Dudás Kálmán (1912-1983) 
halálának évfordulójára 

KÉT KÖLTŐ  ÚJRA ITTHON 

Új irodalmi életünk kibontakozásának napjaiban, éppen azért, mert több 
gondot kell fordítani a mára, érdemes néha visszapillantani a t őlünk távoló-
dó évekre is, amelyek lassan elviszik az emlékeket, s a helyükön támadt űrt 
a feledés tölti be. A mi műhelyünkben ez a legnagyobb veszteség, mert az 
Idő  résein értékek hullanak ki, pedig éppen akkor, amikor már igényesebb, 
magasabb szintű  szellemi élet van beérőben, robosztus épületéhez minden 
műre, minden beépíthető  épületanyagra szükségünk van. Es azokra is, akik 
ott voltak az alapkövek lerakói között, akik ennek a tájnak szellemét és 
történelmének, mindennapjainak töredékeit keverték habarcsba, ha már a 
mi szegénységünkben freskóra, domborm űre, a sírföliratokon kívül más 
kőbe vésett szavakra nem tellett. 

Hát most keresgélünk, hogy mi maradt még ki a gyűjtők munkájából, 
mert az ilyen szolgálathoz elszeg ődők egyben megszállottak is s hiszik, hogy 
az oly sok évtizeden át mindig és mindig befejezetlenül maradt „szellem-
épület" nem marad torzó, nem lesz magányosok és baglyok menedékhelye, 
hanem egyre jobban megközelíti azt a hozzávet őlegesen teljes képet, 
amelyről nemcsak a hagyomány őrzők, hanem a buzdítók, a termékenyít ők 
tekintete találkozik a kés őbb érkezők őket keres ő  tekintetével. 

Az Életjel ott kutat, ahol ezek a gyökerek rejlenek, ott, ahonnan kihaj-
tottak, s ha fájuk el is került innen, lenn a mélyben maradt egy él ő  gyökér, 
amely jelzi, hogy itt cseperedett föl, itt sütött rá el őször a Nap, és itt érintette 
először emberi kéz. Azt mondják a természettudósok, hogy a pillangós 
növények magvai a szelek szárnyán olyan különös utakat írnak le a légben, 
hogy végül is visszatérnek oda, ahonnan fölröppentek... Lehet, hogy az 
alkotó művészekkel is így van... 

Két vajdasági költő  látogatott el hozzánk: újra itthon köszönthetjük 
őket. A találkozás — mivel évtizedeket hidal át — ünnep is és alkalom, hogy 
irodalmunk fiatalabb m űvelői, pártolói megismerkedjenek két poétával, 
akiket (ha ma nem is itt élnek) vajdasági alkotókként tartunk számon, hisz 
költészetük íze, színe, zamata, a szavak mélyébe ágyazott jelentése oly 
ismerős, mert a mi életünk hangját véljük bel őlük kicsengeni. 

Fekete Lajos, talán mint a pillangós növények magva, szilágysági 
szülőföldjéről úgy került ide, a Vajdaságba, ahol ifjúságának legszebb éveit 
töltötte s ahonnan mint költ ő  elindult. A halk poéták közé tartozik, aki tán 
soha életében nem írt le harsogó hangú verset; minden költeménye egy-egy 
emberi vallomás. Az őszinte szóból érződik a teljes megnyilatkozás, olyan 
híven, hogy a félkezével fölkapott marék földben benne érezzük a világot. 
Nemcsak egy marék föld köti őt ide, Bánáthoz, ahol édesanyja hamvai 
nyugosznak, hanem az Élet ezernyi kis mozzanata, amely itt villant föl 
először és még ma is csillog „ őszikéiben". 

Dudás Kálmán Kishegyes szülötte, s nem véletlen, hogy az ő  költésze-
tében is találkozunk „Egy marék föld"-del. Ennek a párhuzamnak a küls ő  
tükrözésen kívül mély emberi jelentése van. A harmincas években bátor, 
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egyéni új hanggal jelentkezett s úgyszólván minden sorából kiérz ődik a 
földhöz való hív ragaszkodás. Formam űvészete nem cél, hanem eszköz, 
hogy életérzéseit rögzítse, elmondja, továbbadja, mint megannyi belülr ől 
jött üzenetet. Strófáiban a poéta lelkialkata találkozik a rajongóéval, s így 
válnak nemes veretűvé sejtelmei és szerelmei. A „pogány szép szerelem" 
embert, földet és eget átölel ő  szerelem s egyben nosztalgia is, mert a kishe-
gyesi szülőház csöndje álmában is, ébrenlétében is mindig s újra visszatér. 

Hisszük, hogy a mai est visszhangja az elröppen ő  szónál tovább él: a 
hallgatóban és a költőben a meglelt közös szellemvilág gondolatébreszt ő  és 
érzéseket keltő  erői hatnak és termékenyítenek itt is, ott is, az irodalom 
művesei és hívei közt. 

LÉVAY ENDRE 

(Életj el, 1968. június 4.) 

KISEBBSÉGI IRODALMUNK SZOLGÁLATÁBAN 

A költők, akik ma este itt megjelennek a közönség el ő tt, valamikor ennek a 
tájnak az igézetét és átkát hordották szívükben, már ahogyan a sors ezen a 
vidéken a költőt megverte és megáldotta. Mert abban az id őben, amikor ők 
— külön-külön és mégis együtt abban a szép szolgálatban — az itteni magyar 
szellemi élet élvonalában álltak, vállalni kellett a sorsnak ezt a kett ősségét, 
az átkot és az igézetet, mivel akkor ez hozzátartozott a kisebbségi magyar 
íráshoz. 

Ezért hát érthet ő, hogy a költői szónak nagyobb volta hitele, még akkor 
is, ha nem nagy eredménnyel járta sorra könyvével a költ ő  a magyar házakat. 
Példát vártak t őle és áldozatot, s verséb ől a hitnek kellett kicsengenie. 
Költőnek lenni ezen a tájon küldetés volt és szép szerep, s ehhez képest 
igazán semmiség volt, ha maga a költ ő  állás és kenyér nélkül maradt, s ha 
rásütötték a megbízhatatlanság bélyegét. 

Ezt a szerepet mindenekel ő tt Fekete Lajosnak kellett vállalnia, hiszen 
az elsők között volt — ha nem a legels ő! —, aki ilyen szellemben, s ezzel az 
attitűddel írta verseit a Vajdaságban. Gyerekkori emlékeiben a messzi Er-
délyt dajkálta, ifjúkori lelkesedése a baranyai háromszög munkásmozgalmá-
hoz adott tüzet, hogy aztán egy Ribár nev ű  gépész lányát követve egy id őre 
Újvidéken találjon otthonra és menedékre. 

De ez az idő, a tíz év, amit Fekete Lajos új hazájában, Jugoszláviában 
töltött, a kialakulás korszaka volt. Lehet, hogy több, lehet, hogy kevesebb 
lett volna, ha ezt a tíz évet másutt tölti el, hogy azonban az lett, aki lett, úgy 
érzem, ez a tíz esztend ő  határozta meg. Innen már az érett férfi, a népek 
békéjét sürgető  humanista és a kibontakozott tehetség ment el. Karakteré-
nek jegyeiben őrizte ezt a tájat, pallérozódó hangjában az els ő  kiáltás erejét. 
És további útján hűségét a marasztaló vidékhez. 

A jó tíz évvel fiatalabb Dudás Kálmán fellépésében egy némileg másfajta 
magatartás játszhatott közre, de a kisebbségi magyar írásnak ugyanazt a 
szolgálatot igénylő  készsége. Ő  közelebbről jött, csak innen Kishegyesr ől, s 
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messzebbre ment ebben a hazában, egy másnyelv ű  irodalom színeivel is 
gazdagítva a költői kifejezés lehetőségeit Zágrábi diák volt, akire talán 
egyformán és egy időben hatott Ady és Krleža, s aki eredetiben olvasta Oton 
Župančič  verseit Élete máig tartó dilemmája a szül őföld kötöttsége és formai 
igénye között zajlott le, akárcsak itt maradt kortársai életében. Szóval egy 
nyugtalan költő, akinek érzékeny idegei messzebbről hangzó zenéjét is 
felfogták a költészetnek, aki azonban méginkább készen és kialakultan ment 
fel Budapestre, hogy ő  is megkapja az őt megillető  komoly megbecsülést az 
egyetemes magyar irodalomban. 

Most egy kicsit hazajöttek. Egyik a szó szerint otthoni tájhoz, ahol 
helyenként még meghitt árnyékot ad az országutak szederfáinak leveles 
lombja, másik a fiatalságához, ami más értelemben ugyancsak hazát jelent, 
ha mégoly messzire vitte is a szárnyaló id ő. De főleg közénk jöttek, jugoszlá-
viai magyarok közé, akik mindig is magunkénak vallottuk őket, nemcsak a 
földiség jogán, hanem annak a szeretetnek is adózva, amely oly magasra 
emelte költészetükben ezt a vidéket, ahol élünk, s ezt a népet, amelyhez 
tartozunk. 

HERCEG JÁNOS 

(Életjel, 1968. június 4.) 

Hans Jurg és Ábrahám Rózsi (Szerda előtt) 
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ÖNÉLETRAJZ MEG EGY KIS BESZÉLGETÉS A VERSRŐL 

Erdély peremvidékén (Partiumban), a Szilágy megyei Újnémeten 1900. au-
gusztus 3-án birtokos családban születtem. Korai árvaságom miatt rideg, 
idegen emberek között nevelkedtem; ezért iskolai tanulmányaimnak majd 
minden osztályát más és más helyen végeztem. Érettségi vizsgáim után a 
budapesti tudományegyetem jogi karára iratkoztam és az egyetem padjaiból 
vonultam be a Magyar Vörös Hadsereg egyik vadászzászlóaljához, ahol a 
harcok során tiszti rangot kaptam. 

A Magyar Tanácsköztársaság összeomlása után Szolnoknál, honi földön 
kerültem román hadifogságba. Innen szabadulva 1919 telén a jugoszlávoktól 
megszállt Baj ára menekültem, ott megnősültem, ésa város kiürítése után, 1921 ben 
Jugoszláviába emigráltam. Itt kezdetben Srbobránban és Dunacsében községi 
jegyző, majd vállalati tisztviselő  voltam Novi Sadon. 1929. november végéig éltem 
Jugoszláviában, amikor a Zsivkovics-féle katonai diktatúra 24 órás határid ő  alatt 
családostól, egyetlen úti poggyásszal a kezemben kiutasított az országból. 

Miért? — Szocialista, ember és költ ő  voltam. 
Hányatott fiatalságom nosztalgiájával gondolok arra, hogy költészetem ezen 

atájon bontakozottki. A hősi korszakra gondolok, az úttörésre, a vajdasági magyar 
irodalom olyan kezdeti id őszakára, amikor egy-egy verseskönyvet a tejesköcsö-
gök lefödésére vettek meg; de megvették a még bet űzve olvasó emberek; — mert 
ha a verset még nemis értették, azt a h ősi erőfeszítést, amellyel az akkori írók itt 
irodalmat, népművelést akartak csinálni, tudat alatt is felérezték. 

Számtalan költeményem színhelye ez a táj és ihlet ője ennek a tájnak az 
embere. Idéznem kell itt a húszas évek versterméséb ől néhány soromat: 

Nehéz, nagy éjjel (csak hallanátok), 
milyen kínosan nyög a barázda —  
s az országutak katonáit, 
a poros, öreg eperfákat 
hogy riogatja itt a szél. 

(Itt, messzi, lenn a Duna mellett, 1929) 

De itt van egy másik költemény: 

Bácska, 
Újvidék, poros városvég, 
augusztus eleji csillagfényt porzó ritka éjszaka; 
nagyéjben, nagyalvó, roskadt parasztházak: 
városvég, Ujvidék, Bácska. 
Isten és ember háta mögött, a csillagok vigyázó 
szeme alatt baktatunk hárman: 
Szenteleky, Csuka, Fekete, 
az örök-szegény Darányi telepen. 

(Járunk tüzes álmok nyomán, 1928) 

Azt hiszem, ama élő  jugoszláviai magyar írók el őtt, de az itteni irodalom 
fejlődését szemmel tartó magyar olvasók el őtt sem ismeretlen az a harc, az a 
küzdelem, amely közben, nagyon mostoha körülmények mellett a vajdasági 
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magyar irodalom megszületett. A lapkísérletek hosszú sora, a könyvkiadás 
tengernyi gondja — amely nem nyugodott anyagilag megalapozott intézmé-
nyeken — rengeteg erőt vett ki a nem is mindig egységes akkori magyar 
írótársadalomból. Szentelekyvel és Csuka Zoltánnal minden viszontagságot 
vállalva j ártuk a falvakat, városokat és irodalmi el őadások tartásával ébreszt-
gettük az irodalom iránti érdekl ődést és nem ritkán keserves szélmalomhar-
cot vívtunk — bizony nem kis ellenséggel — a közönnyel. 

Ifjúkorom erőbírására, lelkesedésem határtalanságára j ellemz ő, hogy erdé-
lyi, szlovenszkói és magyarországi lapok és folyóiratok felkérésére is tudtam 
dolgozni, verseket küldeni, miközben itta hétköznapok harcait vívtuk. Tehát a 
vajdasági (akkori szűkebb pátriám) határait átlépve bontakozott ki költészetem 
a szélesebb irodalmi horizont felé, mára húszas évek végén. Érthet ő  tehát, hogy 
1929-ben történt inneni távozásomkor hamarosan beilleszkedhettem a nagyobb 
magyar irodalom, a harmincas évek magyar költészetének együttesébe. Irásai-
mat akkor a Pesti Hírlap, Népszava, Budapesti Hírlap, német fordításban a 
Pester Lloyd, a kolozsvári Keleti Újság és Ellenzék, valamint a Nyugat, Erdélyi 
Helikon, a szlovenszkói Új Aurora, a Magyar Irás és a Móricz Zsigmond 
szerkesztette Kelet Népe és más lapok közölték. 

Jugoszláviában két verseskötetem, a Béklyózott er ők feltámadása (Novi Sad, 
1926) és a Szent grimasz (Subotica, 1929) jelent meg. Kés őbbi köteteim: a Buda-
pesten 1931-ben megjelent Tengerzúgás és az 1934-ben napvilágot látott Vassal és 
fohásszal címűek Ez utóbbiért még ugyanabban az évben Baumgarten-díjat 
kaptam. Ekkor már az amerikai magyar lapok, az Amerikai Magyar Népszava, 
a Kanadai Magyar Újság és más lapok is közölték írásaimat. Az el őbbi négy 
kötetemen kívül Delelő  nap címmel 1941-ben gyűjteményes verseskönyvem 
jelent meg, ami után majdnem egy évtizedes döbbent csend és terméketlenség 
következett be munkásságomban. Húszéves Zoltán fiam tragikus halála már-
már azt hittem egy életre elnémította költ ői hangomat, amikor az ötvenes évek 
elején ismét dolgozni kezdtem. Ekkora vezet ő  irodalmi lapokban, az Irodalmi 
Újságban, Csillagban, a Kortársban és az Élet és Irodalomban jelentek meg 
költeményeim. 1963-ban Szárnyaló idő  címmel a Magvető  kiadásában jelent meg 
nagy gyűjteményes kötetem az utóbbi évek terméséb ől is. Azóta további két 
kötetem vár rendezésre és sajtó alá adásra. 

Költeményeimből idegen nyelvű  fordításban az Antologie de la poésie hangmise 
(Saggittaire-kiadás, Párizs, 1936), az Lingarische Lynk (Berlin, 1936), valamint Lirici 
Ungheresi (Vellecchi kiadás, Firenze, 1950) cím ű  antológiák közöltek gyűj teményesen. 

Egyes verseim francia, német, olasz, angol, szerb, horvát, román éshé'bernyelven 
jelentek meg. Utóbbi Kairóban, a zsidó üldöztetés idején, a harmincas évek vége felé. 

Megjelent köteteimről és összefogóbban költészetemről Juhász Géza: Nap-
kelet, 1930; Reményik Sándor Erd. Helikon, 1932; Illyés Gyula: Nyugat, 1932; Féj a 
Géza: Magyar Írás, 1934; Szirmai Károly: Kalangya, 1934; Forgács Antal: Nyugat, 
1935; Weöres Sándor. Nyugat, 1940; Dudás Kálmán: Kalangya, 1941; Horváth 
Zsigmond: Elet és Irodalom, 1963; B. Nagy László: Somogyi Írás, 1963. stb. írtak 

Most pedig néhány szót a versről. Az első  versről, amely a költő  lelkének 
első  rezdülése és amely egy kicsit néha irányjelz ő  is arra, hogy merre fog 
haladni a költő  útja a maga teremtette költ ői világban. 

A legnagyobb érzések egyike a szerelem — érthető  tehát, hogy a költők 
legtöbbjének első  írása általában szerelmi ihletés ű. Ennél az életérzetnél talán 
csak az anyaszeretet érzése a nagyobb; különösen az elvesztett, a korán elvesz- 
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tett anya iránti szeretet tud a gyermeki, emberi lélekben akkora rengéseket okozni, 
amelyek néha egy egész életen át képesek hatni. Hogy azután ez a szeretet a szélesebb 
humánumban, az átfogó távlatú emberszeretetben tárulkozik-e ki, az már tisztán akölt ő  
lelki alkatától függ. Magam ezeknek a költ őknek a körébe, típusába tartozhatom, ha 
elgondolom, hogy első  versemet 10 éves koromban éreztem fel, s ha akkor nemis írtam 
meg, több évtizedes költői munkásságom során legalább öt-hat anyaverset írtam, 
amelyek sohasem csakanyaz ersdc voltak Íme, közülük az egyik: Vers, halott amjámról, 

Egy több évtizedes költői munkásság egésze nem tárható fel, él őszóval sem 
meríthető  ki egy-két órás előadás keretében. Igy költészetem tárgyi, alanyi, 
eszmei és hangulati sokrétűsége sem tárulhat fel az itt el őadandó versek révén. 
Hogy azonban némileg is tájékozódhassunk egy „versm űhely", „az alkotás 
titkai" felől, költészetem másodsorú ihletésű  tárgyát kifejezni álljanak itt a 
gyermekkor, a családi élet, az ún. familiáris költészet köréb ől vett egyes verseim. 
(Nem küldhet engem, Buzogányka, Betegemhez, Almabor) 

A kimondottan műhelytitkok versköréből pedig az alábbi négy költe-
mény: Pipafüstben, Versláb, Alku és a Verstelen címűek. 

Nem szántam másodrend ű  szerepet a szerelmi költészetnek, amikor a 
Versről szólva, a kezdetén azt állítottam, hogy a költ ők többsége ennek az 
életérzetnek, ennek az emberi, költ ői megélésnek a révén lépett frigyre a 
lírával, a költészettel. Magam is akár egy kötetrevalót hozhatnék össze a 
szerelem érzelemköréb ől való verseimből. Nálam csupán az indíték nem volt 
az — mint többeknél —, amellyel a költészetnek oly gazdag világába beléptem. 
(Gyöngyszem, Meleg fény, Bátortalan szerelem, Téli altató) 

Az ember helye a világban! Így kezdhetném ennek a verssorozatnak a 
bevezetését. Az ember és ember közötti viszony témakörét, mint a társadalom 
legjelentősebb tükröződését, a költészet legmélyebben ható megnyilatkozását, 
korunk és benne az ember szerepét, közösségi magatartását, szocialista-huma-
nista helytállását egy új arculatú világ kialakításában. Mondanom sem kell, 
hogy ennek kifejezésében mekkora szerep jutott az irodalomnak és azon belül 
a költészetnek, a szocializmus fél évszázados gy őzelme óta. Meg kell azonban 
vallani, hogy eszmei költészetünk ezt a szocialista-realista költ ői magatartást és 
hangvételt kialakulása, fejlődése során a sematizmusba fullasztotta. 

Ez a jelenség nemcsak a magyar, a másnyelv ű  szocialista, de korábban 
a szovjet költészetben is egyaránt kísértett. Az azóta eltelt közel két évtized 
hozta meg azt az eszmei, ideológiai tisztulást, azt a kikritályosodott szocia-
lista-humanista költ ői hangvételt, amely közhely-szólamok, sablonok nél-
kül képes a szocialista-realista költészet nyelvén szólni és korunk legna-
gyobb problémáinak jelenségeit kifejezni. 

Miért? Mert az eszme nem dogma többé, hanem a világot formáló, 
emberre szabott társadalmi tudat. (Ezekb ől a versekből hallgassunk meg 
párat: Emberi lét, Vitám az almatolvajokkal, Bell furcsa is.) 

És végezetül, bár nem legutolsósorban, hadd szóljak itt azokról, akikt ől 
köze140 éve búcsú nélkül kellett távoznom és íme, most, a küzdelmes, véres, 
világégéses múlt után, itt, szemt ől szemben, mint hallgatóimat, egyazon 
nyelvet beszélő  embertársaimat a művészet, a költészet ünnepi hangján egy 
szabad országban köszönthetek. 
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Ebben ami találkozásunkban az is jelkép lehet, hogy búcsútlan távozá-
somkor november végi, télre intő  vigasztalan sötét ég alatt hagytam itt 
elárvult irodalmunkat, a valóság döbbenete alatt megriadt, gyér számú 
írótársaimat s ma egy virágzó tavasz kék egű  derületében egy felszabadult 
nép fiaival, jövőt és szocialista művészetet, művelődést építő  erős, fiatal 
írótársakkal találkozhattam — koromat tekintve — lehet, hogy utoljára. 

Mégis tele bizakodással, ha arra gondolok, hogy az írott szónak, az irodalomnak 
milyen kiváló művelői, milyen rajongó megértői vannak ezen a tájon, ahonnan egykor 
elindultam, s baráti hívó szóra, íme, visszatértem. S ha nem szerénytelen a kívánság, 
távozásom után is itt szeretnék maradni a meleg emberi, baráti szívekben, mert ha 
valamiért még érdemes küzdeni, élni, az emberi együvé tartozás és az emberi szív az! 

(Érdliget, 967. dec. — Életjel, 1968. június 4.) 

FEKETE LAJOS 

FEKETE LAJOS 

SZENTELEKY EMLÉKÉRE 

Sem hős nem volt, sem hírneves, 
híre csak épphogy lengedez. 

Egyszerű  ember volt: barát, 
ki a barátság italát 

úgy kortyolta, mint más az óbort, 
pedig a bor csak a jó szó volt; 

csak az emberség: egymást értők 
nagy sokaságánál is még több 

szeretet, melyben nem kopott el 
sem a szeretet, sem az ember... 

De ami mégis elfogyott, 
az küzdelmes élete volt. 

Reátörtek olyan hatalmak, 
mibe mások is belehaltak: 

a megélt lét, a kór, a gond, 
ami fölött most ott jajong 

a baráti emlékezet, 
hogy hullnia mért kelletett?... 
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VALLOMÁS ÉS ARS POETICA 

Drága barátaim, 

csaknem harminc esztendeje annak, hogy Havas Károly, a tragikus emléke-
zetű  jóbarát bevezet őjével első  szerzői estemet tartottam ebben a városban. 
A bölcs szerkesztő  szavai szerint „sokat ígér ő  hangú poétának" is fiatalon, 
tele ifjonti lázzal, kísérletez ő  kedvvel, tervvel, daccal és reménnyel. Nevem 
mint a Napló háziköltőjéé, no meg a Grimasz jóvoltából — mert Gál Laci 
mindig azokat piszkálta, akiket szeretett —: nevem akkor Vajdaság-szerte és 
főleg ebben a városban ismertebb volt, mint manapság. Szerettem ezt a 
várost, szerettem a hangulatát, szerettem a polgárait, lelkes olvasótáborát; és 
a hétről hétre megjelent verseim eleven áramkörbe kapcsoltak olvasóimmal: 
ez lelkesített, sarkallt, szárnyakat adott. Nemcsupán a szerkeszt őség elisme-
rése ösztönzött; írásaim visszhangja bizalmat kölcsönzött, érvként er ősítette 
az írásba vetett hitemet. De talán még ennél is elhatározóbb volt indulásomra 
az a késő  őszi alkonyat, amikor is egyik költ ő társammal, a harmincas évek 
elején, a város hazalátogató nagy fiát vártuk a vasútállomáson: Kosztolányi 
felejthetetlenül közvetlenül és meghitten szólt hozzánk, és buzdító szava is 
volt a két induló fiatal költ őhöz, amint indítványára gyalog kísértük el Ő t a 
Szegedi úti házig, ahol édesanyja és húga lakott. Búcsúzó kézfogása után, 
emlékszem, szinte kótyagosan mentünk, mentünk Timár Feri lakása felé, de 
nem ott kötöttünk ki: a nagy élmény egyre fokozódó mámorában lázas 
beszélgetésben csatangoltuk át az egész éjszakát. Fél emberölt ő  múlt el 
azóta. Változásokban gazdag, viharos fél emberölt ő. Társamat, ő t is elvitte a 
vihar... Ezek a gondolatébreszt ő  emlékek derengtek fel bennem ideút a 
Pannónia expressz fülkéjében... És most itt, önök el ő tt, tovább hullámzik 
bennem az ott megindult gondolatsor. Hadd adjak hangot ennek is: 

Az Életjel hívott meg ide Fekete Lajos barátommal erre a szerz ői estre. 
Örömmel jöttünk közétek, drága barátaim. Haza mindig repesve megy az 
ember, és ha hull is a föl-földobott k ő  törvénye szerint, mindig boldogan hull 
vissza a drága földre, amelyb ől sarjadt — nemcsak emberré, de gyermekko-
rának színhelye, e város múlhatatlan kövének, Bácska, a sz űkebb haza ihlető  
rögének szerelmesévé... Életjel — jelképes, szép gondolat, ékk ő  foglalata ez 
a szó, s mint vállalkozás, nemes és tartalmas. Es mégis... engem most némi 
öniróniával vegyes érzelem fog el valamelyest. Hogy miért? Az elveszett, az 
eltűnt, a fuldokló is életjelt adhat magáról. Nos, az elzúgott fél emberölt ő  
múltán nem csupán e bizarr gondolattársítás sugalmazására érzem úgy, kissé 
megrendülten, hogy Dévavári Zoltán barátom meghívására íme, a t űnt 
viharok jóvoltából, mint távvolba szakadt, elfelejtett költ ő  hallatom majd 
hangomat ezen az esten — életjel gyanánt! És ez az, ami megdöbbent. Mert 
hiszen túl azon, hogy valamikor szárnyaltatóm volt ez a föld, ez a város, és 
szinte lélegzetem hazámfiainak sorsa, hangom az ő  titkolt vágyainak szor-
dínós sóhaja egy-egy versemben, az elidegenít ő  évek ellenére sem lettem 
soha hűtlen egy percre sem ehhez a földhöz, ehhez a városhoz még akkor 
sem, mikor a mostoha években, odaát, a személyi kultusz útveszt őiben 
vergődtem — a börtönben is vállaltam szívbeli hovatartozandóságomat, mert 
egyszerűen nem tagadhattam meg ezt a földet, mint ahogy az itt töltött 
életszakaszom élményeit sem. Családi okok szólítottak el innen annak ide- 
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jén, és nem politikai indítékok vittek el, mint ahogy épp az vádolt hasonlóval 
itt, aki valamikor nagyon kedvelt az itteni írótársaim közül. Ez fájt. Még a 
börtönben is fájt. No de mindenkinek megvan a maga kálváriája, és mert 
emberi, nem ismeretlen a Getsemáni kert alvóinak tartása sem — hogy bibli-
kus hasonlattal éljek... Hiszen oly sok minden elpártol t őlünk az élet viszon-
tagságai során, hogyan tagadhatná hát ki szívéb ől az ember azt, aminek 
lénye legjavát köszönheti: a gyermekkor gazdag élményvilágának goethei 
értelmezésűen elhatározó, megtartó értékeit; az eszmélkedés korának lé-
nyegformáló mozzanatait, a rajongó látás és tiszta érzelmek szivárványos 
tartományát; a szabadság játéktermészetében rejl ő  lázat, a homo ludens elemi 
szikráit, melyek gyermekkorban a legcsillogóbbak. Hogyan tagadhatná meg 
a minden gyermeket költ ővé varázsló fesztelenség és gáncstalanság tiszta-
ságát, amit innen, erről a földről vitt magával? A gyermeklélek fogékonysá-
gát, szivacsszomjúságát, a serdül őévek mérhetetlen gazdagságát, azt a sok-
sok kútforrást, amivel ez a táj, ez a föld, ez a város és népe ajándékozta meg 
— életre szólóan. Mert az emlékezet kifogyhatatlan tárháza mindannak, 
amivel a zsenge és a serdül őkor gyarapítja: a környezet, az els ő  benyomáso-
kat szolgáló tartomány kincseivel... 

Élénken emlékszem most is eszmélkedésem els ő  mozzanataira. Szül őfa-
lumbeli élmények tolulnak fel bennem... Írni-olvasni már iskola el őtt tud-
tam. Druszám, Eper Kálmán tanított a bet űre az utcánkbeli nagy szilfa 
lombjában, ahova ragaszkodó játszópajtásaink el ől másztunk fel. Hogy meg-
háláljam betűszomjamat csillapító szívességét, emlékszem, új cip őmet csen-
tem át hozzájuk és tetettem öccsével a szegényes kis feny őfa alá. Szegény jó 
Marcell néni, akinek kakastejes kenyere jobb volt, mint anyám fehér cipója, 
rémülten hozta vissza, még szentestén, az elajándékozott cip őt. Anyám 
szeme könnybe lábadt, s még most is itt érzem arcomon a simogatását: ki, 
vajon ki mérhetné fel ezt a mozzanatot — hogyan, miként hatott — kés őbb — 
lelki fejlődésemre, társadalmi alapállásom kialakulására ez az anyai simoga-
tás, mely több volt buzdításnál, több a zsenge palánta szomjúhozta harmat-
nál?... Betűrajongó család sarja vagyok. Nebulókoromban elözvegyült 
nagyapától jártam iskolába, mert szüleim a háború után tanyára költöztek. 
A bölcs öreg nemcsak a magyar klasszikusokat szerettette meg velem éj félbe 
nyúló olvasásunk estéin. Tolsztojt is az ő  ajkáról hallgattam hónapokon át. 
A Háború és békét alkalmasint azért, mert tizenkilencben emigrált orosz 
családot szállásoltak be kúriaszer ű  házába a falu közepén. Natasa, a harma-
tosan üde bakfis szinte a regény lapjairól lépett szivacsszomjúságú gyermek-
koromba. Finom volt, jóságos, mindig vidám és igéz ően szép. Es persze első  
verseim ihletője. Palatáblára írtam, lopva, amíg nagyapa a világtörténelem 
anyagába mélyült. Íme a rekonstruált vers: 

SZERELMES TORNÁC 

Natasa nem lép, Natasa lebeg, 
mért is vagyok csak iskolás gyerek? 
Natasa kacag, és hogyha részeg 
kacagás közben karjába kap, 
nincs nálam boldogabb: 
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táncol a tornác, lebeg velünk, 
forog a világ, lobog velünk, 
Natasa hajában fecskefészek, 
csillagként reszkető  fecskefészek... 

Hogy mért fecskefészek? Reális kép: az öreg tornác eresze, emlékszem, 
tele volt fecskefészekkel, és szédült örömömben nyilván azt láthattam resz-
kető  csillagként Natasa hajában azon a szerelmes tornácon... 

Natasa eltűnt életemből; apa meghalt; és jöttek az érdes hétköznapok 
és hozták a kisebbségi élet süt ő  sztigmáit, persze kés őbb, amikor már az 
eszmélkedés korszaka alakította a lélek tájait... Hangsúlyozni szeretném itt, 
hogy a fiatalok is tudják: akkor, a két háború között, mer őben más volt itt a 
nemzetiségi politika, más volt a hang- és fénytörés, mint ma a szövetségi 
népköztársaságban! Akkor bizony nem egyenjogú és egyenrangú nemzeti-
ségként élt itt a magyarság... Szenteleky Kornél, a vajdasági magyar iroda-
lom Kazinczyja az én indulásom éveiben még maga sem jutott el ars poeti-
cájában az irodalom társadalmi hivatásának tételes felismeréséig. A couleur 
local híveként elsődlegesen annak fenntartó jellegét hangoztatta; az írott szó 
nemzetvédelmi szerepére hivatkozott kisebbségi sorsunkban. Akit ől várt 
valamit, azt a fáradhatatlan nevel ő  szeretetével ösztönözte írásra, és persze 
saját szempontj ának elfogadására is. Mi sem állt távolabb tőle, mint az olcsó 
irredenta. A soknép ű, soknyelvű  szűkebb haza sem erre tanított bennünket. 
Hanem az egyenrend ű  szabadság szomjúságára a szűklátókörű  elnyomás 
politikája ellen. Főiskolás koromban gyakran felkerestem mesterünket, s a 
beszélgetésben ránk virradt sziváci éjszakák élménye talán éppoly elhatáro-
zó hatással lehetett rám, mint a részben már említett élmények összessége. 
Mint kisebbségi költő  idejében rádöbbentem arra, hogy a magyarság hely-
zetét itt, a nábobok legendás földjén, szinte reménytelenné teszi a társadalmi 
elesettség, a szegénység. Szül őfalum, az agrárproletár Kishegyes nemcsak 
részeseket, zselléreket és béreseket adott a gazdag Bácskának, de kubikuso-
kat és gyári segédmunkásokat is, hogy a szolgálókról ne is szóljak. A h űség 
szárnyait, az ismeretek gyarapodásán túl, ezek a szegények növesztették 
bennem az itt töltött fiatal éveim során. Kés őbb a honvágy. Felismerésemet 
még csak erősítette az a kiábrándulás, amit az úgynevezett „ejt őernyős 
magyarok" viselkedése okozott a h őn szeretett szül őföldön. Mondjam azt 
ma is, hogy nem ilyen változásról álmodoztunk a két évtizeden át? Az öröm 
csakhamar ürömmé vált azokban, akik szinte beidegzett felel ősségérzettel 
figyeltük, különösen az újvidéki téboly után, sz űkebb hazánk sorsát... De 
ha már említettem afájdalmat, hadd ne szóljak az újabb fájdalmakról, amiket 
gyarmati megszálló uraink, az őrült senkiháziak hoztak ránk... 

A megrázkódtatások után a fordulatot követ ő  esztendőkben igazán 
nem lett volna nehéz rátalálnom költészetünk f ősodrára... De újabb „apos-
tolok" vitatták akkor tőlem, ma sem értem, mi jogon és miféle féltésb ől, itt a 
publikálás jogát. Igaz ugyan, hogy földi, se égi bálványokról nem voltam 
hajlandó ódákat írni. Hallgattam hát. Illetve írtam, de csak az íróasztal 
fiókjának. Majd később, odaát, a személyi kultusz idejében ugyanúgy, mert 
megalkuvás nélkül nem tehettem magamévá a divatos és harsány tételeket. 
Nem, a megalkuvást még az érvényesülés kedvéért sem vállalhattam. A sok 
ilyen-olyan revízió azóta mintha igazolt volna valamelyest akkori magatar- 
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tásomban. Eliot hagyományelmélete nagyon is közel állt hozzám ahhoz, 
hogy merőben másképpen értelmezzem az ő  historical sense-ét, mint amit a 
zsdanovi szabvány hazai korifeusai követeltek akkor az íróktól. Ezzel persze 
korántsem a társadalmi szenvedélyt marasztalom el a költészetben, de val-
lom ma is: nem minden költőre szabható ruha az, lévén els ődlegesen alkati 
kérdés. Hogy miképpen reagál korára a költ ő, az alkati adottságok függvé-
nye; a korszerűség korántsem a kor általános mértékeinek plazmatikus 
elfogadásán derül vagy borul. Kifejezetten politikai alkat nélkül szerintem 
nincs és nem is lehet hiteles pártosság a m űvészetekben. Az alkotás belső  
törvénye szerint nem teheti magáévá a kor felszinti mozzanataival való azo-
nosulást, sem a kor divatos érzelmeinek hangszerelését. Mint minden m űvé-
szetét, a költészet hitelét is az igaz hang szabja meg: a tárgy és a forma 
egysége, illetve egymásra találása. Minden költ ő  Sziszüphosz-utód: küzd, 
hogy megtalálja a szót, a ritmust, a formát, hogy minél maradéktalanabbul 
fej ezze ki belső  világát, egyéniségét. Csakis így teremthet objektív valóságot 
a szubjektív élményekb ől, csakis így integrálhatja a közös emberit. Az alkotó 
képzelet teljes szabadsága mellett, mert anélkül nem teljesedhet ki az emberi 
lét sarkalatos értelme: a művészet hatalma! Csakis így juthat kifejezésre a 
költészet emberformáló hatása és kevésbé a társadalmi, a forradalmi ereje, 
mint ahogy Sartre is rájött, hogy a társadalom negatív er őivel szemben nem 
túl hathatós fegyver az írott szó. A költészet azonban hat az emberekre, és a 
költészet jövőjére épp e hatás mind szélesebb és szélesebb sugárzása vall. Ha 
integrálja az életérzést, és amellett, hogy gyönyörködtet, homályos foltokat 
derít fel az emberek tudatában, és mélyíti önismeretüket, akkor hinnünk kell 
a költészet erejében és jöv őjében. Mert hiszen elválaszthatatlan az az emberi 
léttől és annak belső  ellentmondásaitól, és akár tudatosan hat, akár tudatta-
lanul, lényege mindig a közös emberi tartásra utal élet és halál ellenében. 
Sugara funkcionálisan világítja meg a pillanatnyi emberit: az id őn diadal-
maskodni akaró egyszeriségünk csodáját... 

Sokan önfecsérlésnek tartják a m űfordításra fordított id ő t. Pedig nem 
az. Én kora ifjúságom óta hivatásnak éreztem. Hídverésnek a nemzetek 
kultúrája között. Andri ći hidak nélkül, vallom magam, nincs jó közeledés a 
megbolydult világ népei közt. Meg kell ismernünk egymás kultúráját is 
ahhoz, hogy a közeledés a sok káros el őítélet eloszlatásával utat találjon egy 
tisztultabb világ népei között. Kötetekre rúgó m űfordító tevékenységemet 
épp ezért érzem hasznos munkának. Nem is szólva arról, hogy volt id őszak, 
amikor csak műfordításban hallhattam és hallathattam hangomat. Válságos 
éveken segített át az irodalom gyakorlásában a m űfordítás. Felejthetetlen 
emlékű  mesterünk: Szenteleky sugalmazására kezdtem, s vállaltam kés őbb 
is, mert szolgálatot láttam benne. Szívvel fáradoztam f őleg a delszláv iroda-
lom megismertetésén. És a jugoszláv kultúrpolitika, mondhatom, nem volt 
hálátlan érte. A vendégségben itt töltött majd négy hónap, harmadéve, újabb 
és újabb élményekkel és barátokkal gazdagította e drága föld, e sz űkebb haza 
ajándékait. 

DUDÁS KÁLMÁN 

(Életj el, 1968. június 4.) 
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DUDÁS KÁLMÁN 

ÉNEK A CSONKA VÁR ALATT 
(SZONETT A CSONKA VÁRNÁL) 

Halálba dől a kardvirág a kerten 
a vár alatt, hol Zrinyi énekelt. 
Zord ősz zuhog a tájra — fájva, lelkem, 
sovár utód, Feléd borong ehelyt. 

Erőd ne hagyja hangom láza cserben — 
tanítsd a hitre, dacra, és neveld 
szelíd szavúra; s áramába ejtem, 
találna versem énekes delejt... 

Suhogtasd át fölöttünk kardod, Éber! 
Szakítsd fel újra látnok erejével 
szemünk, mely kába és csukódni húny. 

Kiálts felénk a messzi, messzi végr ől —  
s ha nő  az ár és csapkod és felénk tör, 
Te légy a gát, a szív, az áfium. 

ÉNEK A CSONKA VÁR ALATT 

Erőd ne hagyja hangom láza cserben. 
Tanítsd a hitre, dacra és neveld 
kemény szavúra: áramába ejtem, 
találna versem énekes delejt. 

Halálba dől a kardvirág a kerten 
a vár alatt, hol élt és énekelt. 
Mogorva ősz zuhog a tájra. Lelkem, 
sovár utód, borong Felé ehelyt. 

Suhints fölénk kardoddal, csendes Éber! 
szakítsd fölé újra látnok erejével 
szemünk, mely kába és halódni húny. 

Kiálts felénk a messze, messze végr ől. 
S ha nő  az ár és csapkod és felénk tör: 
Te légy a gát, a szív, az áfium. 

(Egy marék föld, 1944) 
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A ZRINYI-VÁR TÖVÉBEN 

Halálba dől a kardvirág a kerten; 
romlik a vár, hol élt és énekelt. 
Háborus ősz zuhog a tájra. Lelkem, 
gyatra utód, idézd fel Őt ehelyet! 

Gondomban, halld, fohász zokog e versb ől, 
Erős Előd: új vadkan réme fest 
egünkre felleget; halálos sebt ől 
sajgunk, s maszlaggal a hon tetejest! 

Suhints fölénk kardoddal: villanása 
jelezze — példád ok a vállalásra, 
hisz élni szánt, s nem vesz sors keze. 

Kiálts felénk a messze-messze végr ől, 
mert nő  az ár s az áfium-veszély d ől: — 
hitet, erőt adj, hogy bírjunk vele! 

1944. okt. 

(Szederillat, 1961) 

Hans Jurg, Ábrahám Rózsi és Póth Erzsébet (Szerda el őtt) 
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SZATHMÁRI ISTVÁN 

LIZI, A FÉRFI ÉS A HAJÓ 

Lizi korán kiment Ausztráliába. A partról vitték el. Ott feküdt, mint szokott, 
a régi helyen. Közvetlenül a víz mellett, a kiégett füvön. Piros haját gyengé-
den hullámoztatta a szél. Csukott szemével az égre meredt. De mindent 
látott. 

Az apja hozta a férfit. Az öreg volt és pocakos. Nagy karimájú kalap 
trónolt a fején. Ügyetlenül lépkedett a sárga talajon. Csizmáját egészen 
befedte a por. Az apa el ő tte ment. Mint valami útmutató. És igen, végs ő  soron 
az utat mutatta. Lizi felé. A lány mozdulatlanul feküdt. De hevesen vert a 
szíve. Lizit még nem láttam sírni. Se az örömt ől, se a bánattól. De odakint sírt. 
Ezt ő  mondta nekem. De nem árulta el, hogy mit ől. Az apja rákiabált. 
Esetlenül szólongatta, hiszen keveset beszéltek egymással. Nincs mir ől, 
nincs minek, mondogatta a klottgatyás férfi, néha csak úgy magának az 
udvaron, a kút mellett. Vagy csak a citromfej ű  asszonynak. Végtére is nem 
köteles tökéletes apának lenni. Az igazat megvallva, nem is akarták a gyere-
ket. De berontott. Már nem lehetett kizavarni. Habár erre is gondoltak. Az 
asszony elkötötte magát. A gyerek mégis a világra jött. Meg se nézte a férfi. 
Elment munkát vállalni a városba. Rossz kedve volt. Keser űen rágta a füvet, 
ha hozzájutott. Sohase volt kedve semmihez. De ehhez igazán nem. Végül 
is megbékült a gondolattal. Egy szájjal több. De sohase szerette meg. És most 
vezeti hozzá a férfit. Valahol érzi, úgy távolról, talán nem kellene. A napba 
bámul. De csak fehérséget lát. Szinte foghatót. Minta birka gyapja, gondolja. 
És ott van a lánynál. Még ő t is megdöbbenti a lány pirossága. Az ég ő  haj és 
a temérdek vörös szepl ő  az arcon. Rádönti az árnyékát. Rátuszkolja. Lizinek 
ki kell nyitnia a szemét. Lassan teszi. Hisz ideje van. 

Egyikre sem néz. Közéjük bámul. Hamarosan fölrepülnek a sirályok, 
gondolja, és lesik az elbódult halakat. Majd a nádast figyeli, azt, ahogy 
egymáshoz érnek a vékony, száraz testek, ahogy dörgöl őznek, simulnak, 
összegabalyodnak a szélben, tudja, hogy ki ez a férfi, most van itt el őször, 
de hallotta hírét, aszott arcú anyja szólt neki róla a konyhában, csak pár szót, 
hisz nagylány vagy már, miért ne, gazdag ember, külföldi, itt n ő tt fel a 
szomszéd szálláson, apád már akkor ismerte, csak téged akar. Lizi nem 
válaszolt. Ujjaival dobolt a pléhasztalon. Ez a különös hang lekötötte, szó-
rakoztatta, magát látta messzir ől, hogy táncol erre a felemás, szaggatott 
ütemre, piros ruhában van, szinte mindene piros, a haját dobálja, gyorsan 
köröz a fejével, szállnak, röpülnek a vastag hajszálak, majd belekapnak a 
polcba, lángra lobbannak a csipkék, recsegni kezd a szekrény, elpattannak a 
dísztárgyak, mára kispokróc is ég, anyám, miért?, és ránéz az asszonyra, ritka 
pillanat ez, mi lesz a tóval, a mólóval, az esthajnal halászaival, az anya nem 
felel. Még mindig a férfiak közé néz, látja az ég s űrű  fehérjét, szinte ráfolyik 
a tájra, majd hirtelen az apjára dülleszti a szemét, megretten a klottgatyás 
férfi, meghőköl, mintha átszúrták volna, mintha fenyegetnék, rosszat akar-
nának, vékony szájával csücsörít a lány, sokáig csinálja, emelj fel, mondja a 
másiknak, és érzi, hogyan folyik ki, szakad ki bel őle valami. 
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Az asszony csomagolt. Tiszta ruhát vett el ő  az ócska, szúrágta, naftali-
nos szekrényb ől. Es fehérnemű t. A lány nem hordta, nem viselte ezeket. 
Neki nem mondták. Jó volt így is, ahogy volt. Sokszor alsónemű  nélkül, 
elnyűtt ingben, szoknyában. De most már nem lehet. Asszony lesz ő  is, 
hamarosan, tudatták vele, ezt nem is bánta különösebben, hanem azt, amit 
itt kell hagynia, ez fájdalommal töltötte el, olyan megmagyarázhatatlan 
zsibbadás vett rajta er ő t. Néha a lábát se volt kedve megmozdítani. Az anya 
újból szólt. Arról, hogy mit és hogyan. A lány hallgatott. Szokásai nem 
voltak. Szabadon élt. Iskolák nem érdekl ődtek utána. Tette, amihez kedve 
volt. De legtöbbször csak heverészett a parton. Télen pedig a szél hangját 
hallgatta a befagyott tavon. A vércsík nem zavarta. Békés természet ű  volt. 
De most minden más. Másmilyen lesz. Erezte: rátelepszenek. Inkább érzett, 
mint gondolkodott. Pár nap alatt remeg ő  nyúl lett. Vérpiros nyuszi. 

Az apa keveset volt otthon. Nem akarta látni. Ezt az egészet. Néha 
egészen tiszta percei is voltak. Csak a kút közelébe ne menjen. Csak oda ne. 
A férfit nem szerette. Valahogy furcsa szaga volt. Kamaszkorában belecsú-
szott a tóba. A veszélyes részbe. Térdig merült az iszapba, és csak tovább 
süllyedt. Ő  is húzta kifelé a többiekkel. A bal lábszárán piócák tekeregtek. 
Akkor undorodott meg a tótól. Ha tehette, nem fürdött benne. És ett ő l fogva 
érezte a fiún, a férfin a szagot. A kútból húzott vízzel locsolgatta magát. Most 
az övé, a piócásé a lánya. Csak vigye már, minél el őbb. Be-beborult. Zápor 
vágtatott végig a tájon. Fehér villámok cikáztak az égen. Másmilyennek 
ismertem magam, mondja, motyogja, és maga is meglep ődik ezen, de most 
már késő, mit tehetek. A disznókhoz ment, és nógatni, bökdösni kezdte őket. 

A kalapos férfi el-eljárt a házhoz. A konyhában ültették le. Állandóan 
izzadt az arca. A csizmája mindig poros volt. Nehezen lélegzett, és csak Lizit 
nézte. Úgy, hogy hunyorított hozzá. Olyan a szeme színe, mint az anyako-
cáé, gondolta Lizi, de nem sz ő tte tovább. Szájába vette a haját. Morzsolta a 
fogaival. Nem tudta megszokni, hogy fönt van. Ha elment a férfi, kiszaladt 
a tóhoz, levetette magát a földre. Es úgy maradt sokáig. Sok minden nem 
jutott el az agyáig. Mégis félt, remegett. 

A férfi nagy hajókról mesélt. És kabinokról. Ő  nem tudta, mi az a kabin. 
Hacsak nem az ott a férfistrandon, ahová kulcsot kell venni, és olyan meleg, 
édeskés szag van bent. Volt ott egy párszor. Lukakat is látott. Az egyikb ől át 
lehetett látni a másikba. De minek. Sohase gondolta komolyan. A hullámok-
ról is mesélt. Az átlátszó vízről. 

És elindultak Ausztráliába. Lizi az els ő  éjszakán nem hunyta le a szemét. 
Mereven a himbálózó plafonra bámult. Még a sötétben is ki tudta nézni 
annak csíkjait. Észre se vette, hogy a férfi lemászott róla. Reggel így szólt a 
férfihoz: Nagyon, nagyon üres vagyok. Kongok, ott, belül. A férj nem figyelt. 
De ha odafigyel, akkor se érti. A lány feszes teste járt az eszében, és az a sok 
kis hangya az arcán, mozognak, biztos vagyok benne, hogy mozognak, 
mondogatta vizelés közben, és mosolygott. 

Lizi nézte a vizet. Egy nagy tó is lehetne, de így se jelentett semmit. 
Parfümöt kapott a férfitól. Magára öntötte az egészet. Szeretett volna a 
fedélzeten feküdni. Markos tengerészek kacsingattak rá. Valaki még a fene-
két is megfogta. Reggelente szinte lángolt a haja. Úgy lobogott a tenger 
fölött, mint valami vérpiros zászló. Ilyenkor mindenki nézte. Muszáj volt. 
Istenem, akár egy kinyilatkoztatás, mondta a kapitány, és keresztet vetett. 

337 



Hirtelen jött a vihar. Óriási hullámok ostromolták a hajót. Lizi nem félt. Nem 
tudta, hogy kellene. A férfinak hányingere volt. Lerókázta az ágyat. Lizi nem 
ment fel többet rá. A sarokban kuporgott. Néha, amikor elhalkult a férj 
horkolása, a partra képzelte magát. Kinyújtotta a kezét a vibráló, susogó sás 
felé. Nem sok kellett, hogy sírjak. De ez csak a kezdet volt, mesélte nekem 
jóval később, éreztem ezt, ott, belül. 

Nem tudta, hogy kell fogni a villát, a kést. Látta, hogy figyelik, így még 
rosszabb volt. De belejött. Senki sem gondolta azt, hogy m űveletlen, vagy 
hogy valami van vele. Különösnek tartották. Testének lángolása minden 
mást eltakart. Szótlanul bámulták. Nem bajlódtak a szavakkal. 

Volt, hogy óriási hajókat látott a távolban. Menjünk át rájuk, mondta a 
férfinak, hátha másfelé visznek. A férj azt hitte, ez vicces. Nevetni kezdett. 
Megpróbálkozott vele. Nem ment. Máskülönben sem érdekelte ez. Egészen 
lázba jött. Sokáig koplaló teste, mint kiszáradt, repedett föld az es őt, kívánta 
a lányt. Ha tőle függ, állandóan vele van, rajta van. És félteni is kezdte. 
Legszívesebben eldugta volna. Betette volna valami kis, finom madzaggal 
átköthető  dobozba. De ezt mégse lehetett. Lizi, ha tehette, megszökött t őle. 
A hajó legeldugottabb részeibe ment. És onnan beszélt a hullámokhoz, a 
szélhez, az összegöngyölített, karvastagságú sárga kötelekhez. Ahogyan azt 
otthon tette valamikor, azt, hogy csak úgy beszél, bele a világba. Vagy 
hallgatott csukott szemmel, felfelé, az ég felé fordítva az arcát. 

A matrózok néha követték. És nyíltan nevettek a férfi el ő tt. A férj 
zavarba jött. Az ujjain számlálta az id ő  múlását. Kiváltképp egy sötét b őrű  
tengerész figyelte ő t. Lizi tekintetét vonzotta a szokatlan férfi. Négert eled-
dig csak képeken látott. A matróz izmos volt és magas. Fehér trikója úgy ütött 
el szénfekete b őrétől, mint nappal az éjszakától. Lizi azon kapta rajta magát, 
hogy gondol rá. Ez új volt. Teljesen új. Úgy érezte, neki csak egyvalamije 
van. Az, ami ott maradt. És most itt van ez. Menekült el őle, de belátta, nincs 
miért. Jó volt ránézni. Belenézni a fekete arcba. A matróz nevetett. Hószín ű  
fogai villogtak a napon. Lizit egészen elvakította. Volt, hogy csak pici pon-
tokat látott és semmi mást. Er ővel gondolt az otthonra, de mind nehezebben 
ment. 

A férj erőszakoskodott. Ott akart lenni a közelében. Azzal az örökké 
izzadt arcával. Molesztálta. Minden percét vele töltötte volna. A feszes, 
rugalmas, fiatal testtel. De azért nehéz volt megtartani. Lizi ügyeskedett. 
Kibújt, elszökött a kabinból. A férj feküdt az ágyon és nézte a plafont. 
Férfiassága még most sem nyugodott. Lizi keveset evett. A matrózt várta. 
Úgy, hogy nem is tudta, de várta. Nem lep ődött meg, amikor hozzálépett. 
Ismerte ezt a szagot. Már megismerte. Rendszeresen találkoztak. A fekete 
férfi nem merte megfogni a lány haját. Biztosan éget, süt, pörköl, gondolta, 
de azért nagyon szerette volna. Lizi megérintette a kezét. Leheletfinoman. 
És odahúzta. A tűzbe. Moha, bársony, gondolta a férfi, lángol, de nem fáj. A 
lány mesélni kezdett. Arról, hogy együtt vari vele a parton. De a mesét nem 
tudta folytatni. Nem tudta, mit csináljon az alkonyati halászokkal. Hova 
tegye addig a matrózt. Az csak nézte őt. Lizi már ismerte ezt a nézést. Ot 
mindenki így nézi. Megigézve. Szerette volna tudni, miért, de ezt csak érezte, 
nem tudta szavakkal megformálni. Majd hallotta a tengerész furcsa beszé-
dét. Ezt a furcsa nyelvet. Igy beszélgettek. Egyikük se értette a másik szavait. 
De jó volt. Jólesett kibeszélni a dolgokat. A matróz azonban mást is akart. 
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Néha egészen türelmetlenül. Lizi jobban szerette volna, ha csak szavak 
maradnak köztük A teste üres volt. Ahogyan ezt a férjnek egyszer mondta. 
De a fekete ujjak nyomán ismeretlen bizsergést érzett. Ekkor még nem tudta, 
hogy ez jó, vagyis hogy ezt kell szeretni. A matróz nem tágított. Lizi érezte, 
ha nem enged, elmegy tőle, és csak a nyúlós b őrű  férj marad. Így hát máshol 
is lángolt a lány, ugyanolyan lánggal, de itt sem sütött, tapasztalta a matróz, 
és mindjobban belemelegedett. Szepl ős ujjak matattak dróthálójában, bi-
zonytalanul, behunyta a szemét. Piros eget látott vérz ő  nappal. 

A magára maradt ember konyakozott. És tudta, még pár nap az egész. 
És utána vigyáz rá, lakat mögé teszi, ez örömmel töltötte el, a birtoklás tudata, 
ott majd senki sem zavarja, avatkozik be, itt ugyan ügyetlen, zavart, de majd 
otthon, az lesz az igazi világ. A tenger nehezen tombolta ki magát. Mintha 
jólesett volna neki a vadulás, a harag, még egy jó ideig rémisztgette a hajó 
utasait. 

Azok a pici hangyák átmásztak hozzám. Mindenhol vannak. Hangya-
boly vagyok, gondolta a matróz, és már aludni sem bírt. Valahol, nagyon 
mélyen, érezte, ez megismételhetetlen. Karikásak lettek a szemei, a keze 
remegni kezdett, izmos lábszáraiban nyilalások. 

A lány nem gondolkodott. Nem volt szokása. Titokban elnyúlt a na-
rancssárga kötelek mellett, és süttette magát a nappal. Nagyokat szippantott 
a sós levegőből. Távolról, messziről érkezett a tompa fájdalom. De nem 
figyelt rá. 

És kikötött a hajó. Hatalmas sirályok köröztek az utasok feje fölött. 
Karcsú, csillogó épületeket láttak És g őzt és füstöt. A férfi kocsiba ült. Végre, 
mondta. Most már az enyém vagy igazán. A lány, miel őtt beszállt volna, 
eddig alig volt autóban, csak akkor, ha az otthoni halászok megkocsikáztat-
ták a poros, sárga úton, a kukoricatáblák mellett, egészen közel a tóhoz, arra 
gondolt egyszer, mi lenne, ha lerepülnénk, be a vízbe, de utána biztos történt 
valami, mert nem emlékszik rá, hogy mi is lehetne, tehát épp szállna, de érzi, 
hátra kell néznie, muszáj, nem is érti, pontosan miért, a matrózt látja, hogy 
vigyorog, még integet is, ott a korlátnál, tudja, neki most rossza hajón, habár 
nem egészen világos számára ez az egész, visszafordul, belép, berreg a motor, 
előrenéz, szól a férfi, ezentúl csak arra szabad. 

Lizi haja megfakult. Ez a legrosszabb az egészben. Gyereket szült a 
férfinak És még nagyon, de nagyon fiatal volt. Megtanult angolul. Vagy 
legalábbis igyekezett. Takarítani járt. Gazdag családokhoz. És egymás után 
szakadtak el benne a húrok 

A férfi egészen id ős lett. De az ereje nem hagyta el. Naponta döntötte 
hátra az asszonyt. Olyan ez, mintha valaki megmosná a fogam, mondta a 
lány, mert nekem mindig az maradt. Mivel hazajött. Így volt ez jó. 

Valaki szólt, hogy mire várok A gyereket is akartam. A férfi nem 
engedte. Az állam, se. Repülőgéppel jöttem. Már féltem a hajótól. Végs ő  
soron mindentől. Es itt vagyok a szüleimnél. Néha arra gondolok, hogy a 
fiú is velem sétál a kihalt parton. Szalad a nap felé. Kitárt karokkal. De nincs 
így. Ez van. 
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GULYÁS JÓZSEF 

KERESS MEG  

Amíg virágzó arcodat csókolom, 
épül az éj kint, 
szép ívben hajlik égre a hold föl, 
egy madár kinyitja szárnyát. 
Mint lemezek, összependülnek 
a nagy rézszínű  levelek. 
Énekbe szédít a térded. 
Jön egy madár, s elszáll a holdra. 
Vérgyöngyfüzér az ujjaimon, 
vérgyöngyfüzér a homlokomon. 

~ 

Nézz hátra: egy ajtó az égben. 
Hol van a falak fájó fehérsége, 
hol a holdacska, 
mely a torony körül úszkált, 
hol van a torony? 
S hol az a madár? 
Gyökerekbe szívódtak piciny izmai. 

E cigarettatárca vésett virágai, 
egy dal mögött szobák, 
mögötte képeknek: éj. 
Lépteim tükrében, mozdulataimban, 
a mosoly fényében keress engem, 
egy arcot keress 
a váratlan csengetés mögött, 
mert váratlan csengetés, 
egy arc vagyok én, 
egy sor, melytől szédülök, 
keress az érintett vasban, 
ahogy a kanál csobban a levesben, 
keress abban, 
keress a szavak mögött, elejtett 
szavakban az én arcom. 
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GAJDOS TIBOR 

KÍSÉRTETEK 

A parkosított főtérre teljes csend borult, és a félhomály leplét egyetlen utcai lámpa 
sem szakította fel. Csak a felh őfoszlányok mögül időnként kikandikáló félhold 
tette láthatóvá a teret átkaroló bezárkózott paloták körvonalát és megcsillanó 
ablakait. A tér déli oldalát egy valószín űtlenül ható, a gyér megvilágításban is 
színekben töndöklő  épületóriás határolta be teljes szélességben; a park pázsitjából 
kiugró fácskák lombjai és a környezet minden épülete is mintha csak e különös, 
mesebeli várkastélynak látszó házóriás méltóságának hódoltak volna alázatos 
szürkeséggel. Az egész látvány inkább egy leny űgöző  színpadi kulisszára emlé-
keztetett. 

Az épület vasveretes kapuja kinyílt, enyhe csikorgása most valóságos felhá-
borító süvöltésként hasított az éjszaka csendjébe. A kiskapu nyitásában, a belülr ől 
ásító sötétségből két férfi figurája bontakozott ki. Pár lépést tettek a park irányába, 
majd az árkádok külső  peremén megálltak, és mereven várakozva figyeltek az 
úttest bal oldala felé. Egyikük, a magasabb, sötét, bizonytalan szín ű  vállravetőt 
viselt, mélyen ülő  bal szemén a monokli üvegét, lábán meg a lakkcip őt csillantotta 
meg az előbukkanó holdfény. Simára fésült gyér haja akkor vált láthatóvá, amikor 
keménykalapját kissé megemelve, ideges mozdulatokkal megtörölte magas hom-
lokát, majd gépiesen megigazította zsinórral biztosított monokliját, és szoborrá 
merevedett. A mellette álló ember fél fejjel is alacsonyabb lehetett, tartása feszte-
lenebb volt, mozdulatait mégis a fels őbbség iránti tisztelet irányította. Rövid 
zekéje megfeszült előreugró potrohán, vadászosan tollazott kalapját mélyen a 
szemére húzta. Rövid, vaskos lábain feszül ő  lovaglónadrágjának bels ő  szárait 
bőrbetét erősítette, térdig érő  bilgeri csizmáját fehér f űző  fogta szorosra. 

A várt irányból rövidesen íópaták dobbanása hallatszott A két alakmegmoz-
dult és előrelépett A fekete, zárt hintót pontosan a várakozók el őtt állította le a 
kocsis. A zekés férfi előrelépett, és kinyitotta a hintó ajtaját A másik még vissza-
fordított fejjel a nyitva maradt kapura tekintett, majd föllépett ahágcsóra, és elt űnt 
a hintó mélyén. Aztán a vadászkalapos is fölszállt, és behúzta maga mögött az aj tót. 
A kocsis elindította a lovakat, és a fekete járm ű  lassú mozgással távolodott, majd 
eltűnt a tér sötétjében. 

Az ezredes laza tartással ült lassan poroszkáló lovának nyergében. 
Csizmáját zsíros suviksz fedte, hosszú katonaköpenyén csak rangjelzésének 
aranysújtása utalt tiszti rangjára. Ellenz ős, középen hasított sapkája kissé 
hátrabillent. Mögötte századnyi katona haladt négyes sorokban, uniformi-
suk állapota a sorkatonaság követelményeinek alsó határán mozgott, lábte-
kercsük lazasága feltűnő  volt... A fáradtság jele leginkább arcukon volt 
észlelhető. Szöges bakancsaikat igyekeztek ütemesen a sárgakockás útbur-
kolathoz verni, annyira, amennyire még erejükb ől tellett. A nagy épület 
díszbejárata előtt a tiszt megállást vezényelt, a csapat megtorpant. Úgy 
rémlett, mintha a pirkadatot láthatatlan reflektorok fénye, és nem a napkel-
tének a közelsége jelezné. Ekkor a bejárat fel ől három figura indult meg 
szapora léptekkel a tiszt irányába, aki közben leszállt szürke lováról. A 
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hármas csoport, két reverendás pap és egy civil férfi széttárt karokkal üdvö-
zölte az ezredest, aki hanyagul szalutált, aztán átölelték és háromszor meg-
csókolták egymás arcát. 

A Főutca északi oldalát lágyan melengette a májusi napsütés, árnyékos 
túloldalán azonban még behúzott nyakkal járkáltak a dolgukra igyekv ő  emberek. 
A korzózás ideje még messze volt, így az álmos város utcáin csak kevés ember 
mutatkozott Csak a Főutca nyugati bejárata fel ől közeledő  villamos csilingelése 
és csikorgása riasztotta fel a háztet őkre telepedett vadgalambokat Miután a j árm ű  
nagy zajjal a vasútállomás irányába távozott, az utca árnyas oldalán álló túldíszí-
tett, de megkopott szálloda ajtajából egy érdekes emberpár lépett ki, és a síneken 
áthaladva a sarki cukrászda felé tartott A középkorú férfin minden felt űnő, és 
ebben akörnyezetben szokatlan volt Fejét b őre szabott, kockás mintájú sportsap-
ka fedte, tömpe orrán vastag üveg ű  csíptetős szemüveg ült, ferencjóskás pofasza-
kálla deresedett, kigombolt zsakettje és lötyögő  golfnadrágja hanyag eleganciára 
utalt Lúdtalpas lábán vastag talpú félcip őt viselt, ami még feltűnőbbé tette 
szabadon maradt lábszárának vékonyságát A mellette tipeg ő, meghatározatlan 
korú hölgyön a szokatlanul magas sarkú cip ő, a fehér kiskalapról aláhulló, a túlzott 
sminkelés elkendőzését szolgáló fátyol és a karján piheg ő  masnis pincsikutya 
keltett feltűnést A cukrászda széles ablaka mellett álló márványasztalhoz teleped-
tek, és a fürgén mozgó, mélyen hajlongó kiszolgálón őnek szinte suttogva adta le 
megrendelését a férfi: „Két indiánert kérek... és vizet" A kiszolgálón ő  bólintott: 
„Azonnal hozom, báró úr" A hölgy kiskutyáját becézgette, a pofaszakállas férfi 
pedig a közeli fogason lógó újságtartó után nyúlt 

A beltéri sarokház csukott, félkörbe formált emeleti erkélyét egy szakál-
las fél atlasz támasztotta alá vállával. Csak ezt az élettelen szoborm űvet nem 
zavarta az elviselhetetlen augusztus eleji h őség. A kegyetlen napsütéstől 
izzó utcán alig volt forgalom, az üzletek nyitott ajtaján át csak a tátongó 
ürességet lehetett észlelni. Az egyik üzlet el őtt a bolti szolga vizesnyolcasok-
kal igyekezett hűteni az aszfaltot, a szomszédosban pedig az olajozott padlót 
locsolta egy tanonc a tölcsér alakú tartályból. Egy keskeny kis bolthelyiség 
ajtajában — más dolga híján — maga a dupla tokájú tulajdonos álldogált, egy 
esetleg arra vetődő  vevőre várva. A keresked ői illemet mellőzve gombolós 
inggallérját leoldotta nyakáról, ingujját könyökig felgy űrte, két kezének 
hüvelykujját pedig csíkos mellényének karkivágásába dugva, hetyke tartás-
sal szorította fogai közé a már felére szívott szivarcsutkát. Egy arra tévedt 
ismeretlen járókel ő  előtt azonban mégis meghajolt és félreállt az üzlet ajta-
jában, így adva tudtára az illet őnek, hogy szívesen rendelkezésére áll. Ám 
az ismeretlen sietve továbbállt, tudomásul sem véve az udvarias mozdulatot. 
De egy fiatal leány megállt az üzlet kirakata el őtt, és az üveg mögé helyezett 
csipkés női fehérneműt szemlélte. A keresked ő  ekkor kivette szájából a 
szivart, és negédes mosollyal a lányhoz lépett. „Talán befáradna a kisasszony, 
odabent nagyobb a választék" — szólalt meg behízelg ő  hangon, de az ifjú 
hölgy meghökkenve kapta fel a fejét, és siet ősen távozott. A kereskedő  már 
elszívta a szivarját, a csutkát a járda túlsó szélére dobta, amikor egy topron- 
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gyos, tarisznyás alak állt meg el őtte kinyújtott kézzel. A boltos már nyitotta 
a száját, hogy ráförmedjen a kéreget őre, de meggondolta magát, behátrált 
az üzletbe, és egy asztalkáról elvette az odakészített lyukas pénzt. A koldus 
átvette az adományt, megnézte, aztán nagyot káromkodva földhöz vágta a 
fémpénzt, amely egészen az erkélyt támasztó atlasz alá gurult. Egy arra 
haladó barna csuhás, torzúrás szerzetes, aki szem- és fültanúja volt a kínos 
jelenetnek, sarus lábát szaporán szedve menekült a tetthelyr ől. 

A külvárosi kocsma olajos padlójának kipárolgása, a bor- és pálinkagőz meg 
a pipafüst keverékének ingerl ő  szaga egyáltalán nem zavarta az ilyen légkörhöz 
hozzászokott iddogáló társaságot A sánta kőfaragó, aki munkája végeztével nem 
hazafelé, hanem kis kitérővel a Kakashoz címzett borkimérésbe tér be; a harcsa-
bajszú szobafestő, aki iparengedély nélkül, önállóan dolgozott, így munkáját 
tetszése szerint oszthatta be; a lókupec, aki ugyan már kiöregedett a nagyhangú 
alkudozásokkal és tenyérbe veréssel járó szakmából, valamint egy nyomdai töm-
öntő, aki váltig hangoztatta, hogy csak a jó bor fogyasztása teszi elviselhetővé 
egészségtelen munkáját, minden áldott nap a kora esti órákban találkozott ugyan-
annál az asztalnál, hogy együttesen fogyasszák el a saj átmércéj ük által megszabott 
bormennyiséget Megbeszélték a világ sorát, meghallgatták egymás gondját-baját, 
vitatkoztak is olykor, de veszekedésre közöttük sohasem került sor A környék 
kancsal susztere csak időnként csatlakozott hozzájuk, ennek ellenére egyenrangú 
asztaltársnak ismerték el ezt a b őbeszédű, de igen szépen danolászó férfiút, aki 
ezen a napon is odahúzta székét asztalukhoz. Csak kés őbb, amikor már egyikük 
sem panaszkodhatott kiszáradt torkára, és az iccésné elébük tette a harmadik üveg 
sillert, kezdték nógatni az öblögetés szempontjából még hátrányban lév ő  cipészt, 
hogy zendítsen rá egy dalra. A kocsmaminden vendége, de még az italpult mögött 
álldogáló iccésné is figyelmesen hallgatta a kancsal mester mélyen zeng ő  hangját, 
amikor belékezdett az elsőbe, hogy „A fuszujka szára...", s alighogy a végére ért, 
már kérés nélkül folytatta: „Deres már a határ..." Ehhez aztán a többiek is 
csatlakoztak, s mindegyikük a maga módján és hallása szerint kísérte az els ő  számú 
dalnokot Aztán belefogtak a „Nincs cserepes tanyám" bús-betyáros dallamába, 
és észre sem vették, hogy odakint öreg este lett De ahogy a dal egyik halkan 
dúdolt szakaszához értek,, arra figyeltek fel, hogy nyekeregve kinyílt akocsmaajtó, 
résében pedig egy rövidnadrágos, vézna kisfiú állt; és félénken toporogva pislo-
gott a mulatgató társaság felé. „Te meg mit keresel itt?"— csattant fel a harcsabajszú 
szobafestő  hangja. A gyerek bocsánatkérő  hangon, sírásra görbülő  szájjal vála-
szolt: „A mama üzeni, hogy gyüjjön már haza a tata." A szobafestő  férfiú önérze-
tében megbántva mennydörögte vissza: „Mondd meg az anyádnak, hogy..." A 
gyerek nem várta be a sokszor hallott mondat végét, hanem maga után húzva a 
kocsmaajtót, kihátrált az utca sötétjébe. Néhány pillanatra elcsendesedett minden 
zaj, s amikor felocsúdva mégis folytatták, már csak er őltetve nyekergett az asztal-
társaság. 

Valahol a kéttornyos Nagytemplom mögötti utcák egyikében lehetett a 
gyülekezőhely, mert a város nyugat felé sugárzó útvonala felől közeledett a 
lovasmenet A jól táplált csilások patái alatt szikrát vetettek a sárga burkolatkoc- 
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kálc; az élen járó zászlós nyugtalanul ficánkoló paripáját csak nagy erőfeszí-
téssel bírta megzabolázni a gyepl őt egy kézzel szorító lovas. A zászló fekete 
volt és közepén halálfej, ezüstfonalból hímzett halálfej díszítette. A lovas-
csoport mindegyik tagjának kucsmáját is hasonló jel ékesítette. A járókel ők 
megálltak, és félelemmel vegyes megillet ődéssel kísérték a menet elvonulását. 
Úgy bámultak utánuk, mintha kísértetekkel találkoztak volna fényes nappal a 
város közepén. 

Az égbe nyúló toronnyal büszkélkedő  épület környékén egyetlen civil-
ruhás ember sem tartózkodott azon a ver őfényes kora tavaszi napon. Kivé-
telt csak azok a hullák képeztek, melyek a nagy épület tövében hevertek, 
mint összedobált fahasábok. Egy zöld ruhás katonatiszt kíséretével ellépett 
a mozdulatlan testek mellett, majd mindannyian a déli bejárathoz vonultak. 
Nemsokára egy pányvával fedett katonai teherautó állt meg el őttük, néhány 
békazöld egyenruhát visel ő  közkatona ugrált le nyitott hátuljáról, akiknek 
a tiszt egyetlen szóval parancsolt: „Felrakni!" A katonák megkezdték a 
holttesték berakását, majd — miután a rakodótér megtelt — ismét elfoglalták 
előbbi helyüket, és a tehergépkocsi elindult. A tiszt és kísérete még ott 
maradtak, amíg a teherautó vissza nem érkezett, hogy a többieket is elszál-
lítsa. Utána az épület belsejébe mentek, a tér pedig teljesen elnéptelenedett. 
A közeli főutcából háromtagú csend őrjárőr tűnt fel; kényelmes léptekkel 
haladtak a gyalogjárdán. A fekete kalpagukra t űzött kakastoll meg-megleb-
bent a széltől, fényesre csiszolt szuronyukon megcsillant a napfény. 

A helybeli építész jó arányérzékkel és az ódon színházépület közelsé-
gének figyelembevételével mindössze néhány évvel el őbb építette meg a 
Főutca sarkán álló háromemeletes palotát, melynek két oldalát m űkőből 
kiöntött álló figurák díszítik, gömbölyöd ő  sarokhomlokzatára pedig, az els ő  
emelet és a tető  alatti párkány közé, négy korinthoszi oszlopot helyezett. Az 
impozáns palota és az ismert építész sem sejthette, hogy rövid néhány év 
múltával másodrendű  polgárokként kezelik majd őket a város új urai. Ezek-
nek az új uraságoknak a leghivatottabb védelmez ője, egyben rendjük meg-
testesítője pedig éppen ennek az épületnek az árnyékában álldogált nap 
mint nap, hogy hetyke és kihívó magatartásával félelmet és tiszteletet keltsen 
az első  napok múltával egyre többen arra haladó egyének, de különösen a 
korzózásra vetemedő  fiatalok körében. Úgy hozzáragadt az épülethez, mint 
a feje fölé magasodó szobordíszek. Fejéről sohasem hiányzott a divatos 
Eden-kalap, melynek pörge karimája alól két, duzzadt szemzacskókra tá-
maszkodó rókaszem pásztázta a környéket. Fekete zakóját nem gombolta be, 
csíkos nadrágba bújtatott lábszárait szétvetette, két kezét hátára kulcsolta, 
hogy ily módon még erősebben kidomboríthassa el őretolt potrohát. Ellen-
szenves figuráját, aki csak tehette, nagy ívben elkerülte, mert gyorsan híre 
ment, hogy magas rend őri tisztsége ellenére nem vonakodik személyesen is 
leállítani némelyik, általa gyanúsnak tartott egyént, és ha feltett kérdéseire 
nem kap kielégítő  választ, esetleg nem az elvárt tisztelettel felel, a fogdába 
viteti és megvereti az illet őt. Nemzetisége a mögötte álló épület tulajdono- 
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sáéval volt azonos, felesége pedig a tervez ő  építész hitsorsosai köréb ől 
származott. Számára ez a körülmény nem jelentett akadályt m űködése szem-
pontjából, amit tetteivel bizonyított: éppen e két népesség képvisel ői voltak 
üldözésének és zsarolásainak legf őbb áldozatai. És hajó fogást csinált, még 
dölyfösebben, még magabiztosabban állt ki arra az utcasarokra, ahonnan 
nem csak a város polgárait figyelhette, de megelégedéssel szemlélhette a 
szemközti téren magasodó, három figurából álló lefejezett szoborcsoport 
csonka maradványait. 

Néhány nyugtalan, félálomban eltöltött éjszaka után azon a szeptem-
beri reggelen eltökélte, hogy véget vet bizonytalankodásának, medd ő  töp-
rengéseinek, és felmegy a polgármesteri hivatalba. Mert való igaz, hogy 
ismert, de mégsem túlságosan kompromittált múltja ellenére felkínáltak neki 
egy szerény, de tisztes megélhetést biztosító hivatalt, mely természeténél 
fogva egyáltalán nem ellentétes az ő  világnézetével. Most itt a kínálkozó 
alkalom, hogy végre, legszebb férfikorában lerázza magáról a mindennapi 
kenyérért folytatott keserves küzdelem ny űgét, hogy rendes havi járandó-
ságot tegyen le feleségének az asztalra, és megszabaduljon az el őbbi rend-
szertől rákényszerített alkalmi munkáktól, a penészes lakástól és egyáltalán 
a fojtogató nyomortól. Ezzel tartozik gyermekének és élete párjának, aki oly 
hűségesen követte göröngyös életútján. Persze, most sem helyesli mindazt, 
ami ezen a tájon történik, legszívesebben behunyt szemmel és vattával 
tömött füllel járkálna ebben a világban, hogy ne olvasson újságot, ne hall-
gasson rádiót és ne hallja azok szavát sem, akik az utcán leállítják, hogy 
elmondják legfrissebb értesüléseiket a városban és a frontokon történtekr ől. 
Lehet, hogy ha most megteszi a sorsdönt ő  lépést, majd nem állnak le vele 
halk, bizalmas szóra, az is lehetséges, hogy majd elkerülik, esetleg a vaska-
laposabbak megvetik. De az vesse rá az els ő  követ, aki nem ismerte meg a 
létbizonytalanságot, melyben neki a nemrég összeomlott hatalom idején 
kijutott. Felesége is meglep ődött, amikor borotválkozás után az egyetlen 
jobb öltönyét kérte, aztán még nyakkend őt is kötött, amire már rég nem volt 
példa. Viseltes cip őjére ráköpött, a kefével kifényesítette és megindult. „Ez-
után minden másképpen lesz" — szólt még vissza az asszonynak, és gyors, 
szokatlanul gyors léptekkel megindult a központ felé. Szinte bizonyos, hogy 
alkalmazzák, mivel ezt már megüzenték neki. Alapjában véve körülötte 
minden rendben van: érettségi, tisztázott származás, büntetlen el őélet. 
Szükség van rá, kell az uraknak... Az ám, hogyan is kell megszólítani a 
polgármestert? Na, ezt éppenséggel megérdekl ődhette volna, de sebaj. A 
portás jó ismerőse, és bizonyára tisztában van már ezekkel a dolgokkal. Tehát 
bátran előre! 

A polgármester fölemelkedett székéb ől, és a mögötte lévő  széles ablakhoz 
lépett Az eléje táruló, jól ismert kép a dereka felé közeled ő  ősz hangulatát árasztotta. 
A galagonyafákról még nem hullottak le a levelek, de koronájuk egyetlen göm-
bölyű  sárga foltba olvadt; az ágak zárt koszorút fontak a parkhelyenként még zöldell ő  
pázsitja köré, a félkörben elhelyezett házaknak csak a tet őzete tornyosodott föléjük 
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Galagonyafák.. a város jól ismert, szerény, igénytelen, de lebecsült és mégis 
gyökeret vert díszei. Amikor elhagyta szülővárosát, bizony még csenevész, 
vékonydongájú csemeték voltak, de több mint húsz év múltával igazi fákká terebé-
lyesedtek Felnőttek, akárcsak ő, aki ismeretlen jogászként lépte át az újonnan meg-
húzott határt, hogy két évtizeddel kés őbb egyenesen apolgármesteri székbe kerüljön 
vissza. És most újra arra a régi útra, abba a régi irányba készül távozni. Akkor önként, 
most kényszerből. Nem mintha félne azoktól, akik rövidesen megérkeznek, csak 
éppen értelmetlen lenne a maradás kockázata. Családját már el őreküldte, ő  meg az 
utolsó vagy utolsó előtti napig a helyén maradt Még reggel is úgy írt alá néhány 
dokumentumot, mint más munkanapokon, csak valamivel kevesebbet Titkára majd 
a megfelelő  aktacsomókba fogja ezeket is elhelyezni és a levéltárba teteti a többi mellé. 
Semmi kapkodás, hiszen tartalmukban, ha a város jövend ő  ügyintézői beléjük 
lapoznak, nem találhatnak semmi megdöbbent őt Egy város mindennapi életéről 
és nem bűnökről vallanak Nyugodt a lelkiismerete... ő  mindenkor csak a felsőbb 
hatóságok utasításait hajtotta végre, vagy azok szellemében cselekedett legjobb 
belátása szerint A vészbíróságok ítéleteihez semmi köze; a katonákat sem az ő  
akaratából küldték frontszolgálatra, a város csak közvetített Egyes korrupt, fegyel-
mezetlen hivatalnokokat fegyelmi büntetésben részesített, feleslegesen egyetlen 
polgárt sem zaklatott A munkaszolgálat nem az ő  hatáskörébe tartozott, és a helyi 
rendőrségi szervek is csak egyszerű  polgári ügyekben jártak el. A bombázások 
kárvallottjainak gyorssegélyt juttatott, amennyire a város kasszája megengedte... 
Igen, a gettó... a gettó... Ennek is csak a technikai részét kellett megoldaniuk; az 
elszállítás mára csendőrség hatáskörébe tartozott. Semmit sem tehetett, hisz nya-
kukon voltak a németek. Semmit sem kísérelhetett meg. Még a f őispán is csak a 
karját tárhatta szét egy kétségbeesett küldöttség el őtt. Különben is, most már csak 
az a kérdés, hogy vonattal vagy gépkocsival távozzon szül ővárosából. Ezeket a 
sárguló galagonyaleveleket most más szemmel látja, mint amikor el őször ment el. 
Őszi búcsú, avisszatérés reménye nélkül. Vigasztaló, hogy ismét a családjával lehet, 
a többi meg valahogy majd kialakul. Polgármester már többé aligha lesz, de ezt 
túléli. Elfordult az ablaktól, asztalához lépett, és megnyomott egy cseng ő t A belépő  
titkárral egykedvűen közölte: „Az utolsó vonattal megyek." A titkár helyesl őleg 
bólintott „Igy lesz jó, nagyságos uram. Mert gépkocsival Szeged irányába már nem 
lehet, Halas felé pedig kegyetlenül rossz az út" Aztán leemelte a fogasról elöljáró-
jának szürke felöltőjét, és a réveteg tekintet ű  férfi vállára segítette. 

Amikor a száguldó lovasa térre ért, megfeszítette a gyepl őt, a lovát lelassította, 
majd tétovázva körözni kezdett, mint aki irányt tévesztett. Ember sehol, de ha volt is, 
megbújta közeli kapualjban. A széles térb ől több utca nyílott különböző  irányba, de 
hogy hova vezettek, azt a lovas és az el őőrs hozzá csatlakozó tagjai nem tudhatták 
Még kutatták a kivezető  utat, amikor valahonnan fegyverropogás hasítottbele aváros 
halotti csendjébe. Mindannyian a jól ismert csatazaj irányába fordultak, aztán, amikor 
a piros betétes kucsmát visel ő  parancsnok kardjával irányt mutatott, vágtázva indult 
el a lovascsapat Fekete, szögletes vállú pelerinjük szárnyként lebegett utánuk 

346 



A felrobbantott, vastag gerendákkal aládúcolt vasúti aluljáró irányából csak 
nagy ritkán bukkant fel parasztszekér vagy más fogatos járm ű, csupán a katonai 
teherautók közlekedtek nagy robajjal a város központja felé. Talán azért bámulta 
tágra nyílt szemmel az irányt mutogató katonalány azt a szürke lovas fiákert, 
melynek ülésén egy-két fegyveres személy között szorongó, Bocskai-sapkát visel ő, 
mereven maga elé mered ő  középkorú férfi ült Miután a fogat az útvonal sárga 
kockával kirakott szakaszához ért, a lovak patájának éles dobbanása még a teher-
gépkocsik elhasznált motorjainak hörg ő  berregése ellenére is messze elhallatszott 
Az egyik utcasaroknál a fiáker j obbra kanyarodott, és mindjárt le is állt egy magasba 
nyúló, sárgára festett oszlopos épület el őtt A két fegyveres közrefogta a nehézke-
sen lekecmergő  férfit, egyikük leemelte félrebillent sapkáját, hogy aztán annál 
mélyebbre csapja fej ére, egészen a szeme magasságáig. A ház kapuj abelülr ől kinyfit, 
a tántorgó embert pedig betuszkolták rajta 

Alig csukódott be a kapu a kis csoport mögött, amikor ugyanarról az útról, 
csak éppen ellenkező  irányból gyalogos menet közeledett az épület felé. Civil és 
katonai mundérba öltözött egyének sorfala között különböz ő  korú férfiakból álló 
nagyobb csoport állt meg abejárat el őtt Élükön egy ziháló, testes, fekete reverendát 
viselő, papformájú ember toporgott, a többiek, jobbára rendesen öltözött, parasztos 
külsejű  személyek, kezükben kendőbe kötözött bugyrokat szorongatva várták a 
bebocsátást 

Amikor a kapu kinyílott, a parancsnok fejével befelé indította a hosszú 
menetet. A kapu azután ismét bezárult, és az épület esthomályba burkolódzó 
környéke elcsendesedett, mindaddig, míg ki nem lépett egy őrszem, aki 
váltra vetett puskával járkált föl és alá az épület két szárnya között. Az egész 
városra csend borult, csak az őrszem bakancsának olykor ütemes, id őnként 
neszelést jelző  szabálytalan dobbanása jelezte az élet jelenlétét. 

Váltás után, éjfél közeledtével azonban motorzúgás, majd lópaták zaja verte 
fel a vészjósló csendet Az őrszem előreszegezett puskával várta be a bekanyarodó 
tehergépkocsit, amelyet egy széles hátú lovaktól vontatott terebélyes stráfkocsi 
követett Egy tiszt formájú egyén szállt le a sof őr melletti ülésről, aki az őr harsány 
felszólítására bemondta a jelszót Az út szabaddá vált, abej árat megnyílt el ő tte. Egy 
ideig lámpafények cikáztak az épület ablakai mögül, aztán zajos mozgás támadt, és 
a kapu szélesre tárult 

Kettes sorokban egymáshoz kötött emberek léptek ki a homályos kapualj-
ból, akiket a járművekről leugráló katonák a fedetlen teherautó és a társzekér 
rakodóterére tuszkoltak, ahol állva szorongtak egymás mellett Az emberek arca 
láthatatlan volt, hangjuk sem hallatszott Csak a katonák nógatták őket vissza-
fojtott kiáltásokkal. Miután mindenki fenn volt, és a fegyveres kíséret is elfog-
lalta helyét, a két jármű  elindult, és nemsokára beleveszett az éj sötétjébe. 

~ 

A rendező  felállt kényelmetlen üléséről, és a tölcsérbe mondta: „Uraim 
és hölgyeim, végeztünk. A reflektorokat kérem eloltani, mert a villanyáram 
méregdrága. Egyébként köszönöm az egész stábnak az eredményes köz-
reműködést. Most már a vágóasztalon folytatjuk a munkát. Viszontlátásra a 
legközelebbi találkozásig!" 
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DÉSI ÁBEL 

KÉT VERS ÉS KÉT KOMMENTÁR 

A KERT HANGJA 

1. REGGELI ÜDVÖZLET 	7. AZ ŐSZ ELŐTT 

Hajnali virág 
szépséged feltárja 
az élet kapuját. 

HA JÖN A SZÉL 

Üzen a szellő  
félénken válaszol a 
madárka szárnya. 

VÁRAKOZÁS 

Várod a csendet 
a zajos világ útján 
hallgatnak a fák. 

EGY PILLANAT 

Színes a látszat 
belül a semmi előtt 
leborul a csend. 

ALKONY ELŐTT 

Amíg a kertben 
elsuhan a szél 
bent alszik a csend.  

Őszülő  kertben 
már a madár se nézi 
őszülő  hajad. 

MÚLÓ ÉVEK 

Mire is gondolsz 
hajadba kap a szél és 
keveset talál. 

VIRRASZTÁS 

Ha lecsap a szél 
a félénk mécses lángja 
őrzi a reményt. 

ÉJFÉLI CSEND 

Lassú félálom 
a múló évek várják 
a madár dalát. 

BÚCSÚ ELŐTT 

Kitől búcsúzzál 
sikoltó kezed megáll 
a semmi elő tt. 

6. KÉRDÉS 	 12. HAJNALBAN 

Széttárt kezeid 
	

Ébredés után 
a világot kérdezik 
	

csendjével átölel a 
s a madár felel. 	 hajnali remény. 

Szabadka, 1985-1991. 

-348 



KOMMENTÁR A KERT HANGJA CÍMŰ  VERSHEZ 

A japán haikuk számomra a távoli példa és a régi kihívás hangján 
szóltak Régóta tervezem már, hogy egy ciklust szentelek e versformának, és 
kipróbálom a benne rejl ő  lehetőségeket. 

De nemcsak az egyes versek szigorú kötöttségei és szabályai provokál-
tak, hanem a belőlük kibontható új lehetőségek is. A haiku szigorú szabálya 
az, hogy a háromsoros versnek 17, vagyis 5+7+5 szótagból kell állnia. A 
másik hagyományos szabály az egyszerű  tömörség és a szimbolikus kép-
szerűség. A természeti képek és hasonlatok az emberi életre vagy magára a 
létre világítanak rá. Az els ő  két sor képe vagy kérdése a harmadik sorban 
egy meglepő, vagy a jelzett úttól eltér ő  kanyart és jelzést tár fel. Olyan ez, 
mint a szimbolikus találós kérdés meglepő  felelettel. 

Ennél a versciklusnál a legfontosabb kérdés az volt számomra, hogyan 
lehet egy egységes ciklust, egy zárt és teljes művészi kört vagy freskót 
alkotni e kis képek és mozaikok sorából. A téma és a keret ösztönszer űleg 
merült fel az őszi kert látványában, és ezzel párhuzamosan az emberi élet 
őszi időszakában, illetve befejez ő  részében. 

A két párhuzamból adódó költői képek és következtetések tehát azt 
próbálták feltárni, hogy az ember emberi és természeti világa hogyan egé-
szíti és hatja át egymást. 

Az első  keret a kert és az emberi élet egyetlen napja hajnaltól a követ-
kező  hajnalig. De ez a keret kiszélesül az egész emberi élet távlatára és az 
egész természeti életre is. 

A feladat tehát az volt, hogy a legkisebb, legegyszer űbb eszközökkel 
hogyan lehet kifejezni az egész élet költ ői mását. Milyen távoli és nehéz ez 
a cél, és milyen kicsik ehhez az emberi és költői lehetőségek! 

Szabadka, 1993 tavaszán 

Baráti körben, nyáron 
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KUTYA A HÁZTETŐN 

1. 
Álmokból jönnek 
a mese képei 
váratlan játék a 
kutya a háztetőn 

sétál a kutyus 
nézi a tájat 
a cicák mellette 
szépen muzsikálnak 

a kémény mellett 
a napfény is szebb 
az utca népe is 
így lesz kedvesebb 

gyerekek nézik 
az élő  mesét 
kutyavilág ez 
a macskák között 

2. 
A kutya is lehet 
valami más 
macskához hasonló 
jó vakkanás 

a kutyacsaládból 
macskagyerek 
testvérek között 
ilyen a szerep 

kutya módra így lesz 
emberi mérce 
testvérek között 
játékos példa 

ha velük issza 
a jó tejet 
megeszi végül a 
kis egeret 

3. 
Ki védi bennünk 
a játék álmát 
az álmok színeit 
a remény dalát 

ki hozza vissza 
ami már nincs 
e szürke világ 
kis vigaszait 

a mese álma 
ritkán üzen 
a magány csendje 
mozdulatlan 

jöjjön hát közénk 
az élő  mese 
néha egy játék 
vagy villanó kép 

testvérei között 
	

a cicacsaládban 
most ő  a testőr 
	ő  is cica 

a macskavilágban 
	

és kutya módra 
így ugat a rend. 	számunkra példa. 

4. 
Kutya a háztetőn 
ez itt a csoda 
a gyermeköröm 
napfényes séta 

nézzük a csodát 
hogy játszik velünk 
gyermeki szemmel 
játékban élünk 

jöjjön a kutyus 
a ház tetejére 
oda ahonnan 
leugat felénk. 

vakkant a kutya 
ott a háztetőn 
s a cicák szépen 
nyávognak neki 

napfényes tetőn 
játszanak értünk 
az élet csalóka 
kis reményei 

öröljünk mégis 
hogy ilyen is van 
kutya sétál 
a fényes háztetőn. 

Szabadka, 1992-1993. 
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KOMMENTÁR A KUTYA A HÁZTET ŐN CÍMŰ  VERSHEZ 

A Belgrádban megjelen ő  Ilustrovana Politika cím ű  hetilap 1992 novem-
berében képes riportot közölt egy kutyáról, amelyik úgy sétál a háztet őn a 
macskákkal együtt, mintha ő  maga is macska volna. Ezért is adták a riportnak 
ezt a címet: Kutya, amelyik macskának képzeli magát. Ez a furcsa és ironikus cím 
nem túlzás és nem mese, mert a riport négy színes képet is közöl a háztet őn 
sétáló kutyáról. 

Az újságíró elmondja, hogy egy belgrádi pékmester, aki mellesleg a 
Skadarlija városnegyedben lakik, vett egyszer egy utcai árustól egy ökölnyi 
nagyságú kiskutyát. Az állatot a kölykeit szoptató cicamama vette magához 
és nevelte fel kicsinyeivel együtt. A kutyus sok mindent megtanult, amit a 
macskák csináltak. Igy egyebek között azt is, hogyan lehet felmászni a 
háztetőre, s ott szaladgálni, játszadozni. A gazda azt is elmondta, hogy a 
kutya éleseszű  teremtmény, és mindent magától tanult meg. 

Ez a képes riport provokálta ki bel őlem ezt a versciklust, mint egy költ ői 
próbát és egyben szimbolikus üzenetet is e világnak. Mert ez a történet azt 
bizonyítja, hogy nemcsak igazi barátság, hanem szoros családi kapcsolat is 
létezhet a kutya- és macskatestvérek között. A jó családi életben azonban 
tanulni is lehet egyet-mást. Így tanulta meg ez a kutya, hogyan lehet felmász-
ni a háztetőre, és ott úgy élni és játszani, mint a macska. 

A harmadik tanulság számomra az volt, hogy példájából az emberek is 
okulhatnak, és mi is kialakíthatunk olyan emberi és családi kapcsolatokat, 
amelyek azelő tt távol álltak tőlünk. Ez az új kapcsolatteremtés és testvériség 
pedig jó példa lehet a mai háborús és torzsalkodó világban. 

Szabadka, 1993 tavaszán 

KOPECZKY LÁSZLÓ 

IMA 

Egyesek térden állva kérnek Téged: 
Vess már ennek véget! 
Mások szidnak: „Hát ilyen nagy vagy, 
Hogy egyáltalán hagytad?" 

Akár hisznek, akár tagadnak, 
Szereztél néhány haragost magadnak. 

Uram! 
Elviselhetetlen immár a halálszag, 
Adj erőt a megnyugváshoz, 
Legalább azokért tégy, akik kitaláltak. 
(Az ateista meg forduljon máshoz.) 
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KÉZFOGÁSOK 

BOSZNIAI MUZULMÁN NÉPKÖLTÉSZET 

SZÁLL A SÓLYOM FENYŐRŐL FENYŐRE 
(SOKO LETI OD JELE DO JELE) 

Száll a sólyom fenyőről fenyőre, 
de nem talál felfrissít ő  árnyra, 
de nem talán érintetlen vízre, 
de nem talál kaszálatra rétre. 

Ablakából észrevette egy lány, 
észrevette, és így szólott hozzá: 
— Röpülj hozzám, szürkészöld solymocskám, 
találsz nálam felfrissít ő  árnyra, 
találsz nálam érintetlen vízre, 
találsz nálam kaszálatlan rétre. 

Fehér mellem felfrissítő  árnyék, 
bűvös szemem érintetlen forrás, 
szőke hajam kaszálatlan rét még. 

KEDVESKEDIK LEGÉNY ÉS A LEÁNY 
(AŠIKUJU MOMČE I DEVOJČE) 

Kedveskedik legény és a leány 
fönn az erd őn, zöld fenyőnek alján. 
Azt gondolják, senki meg se hallja, 
zöldellő  fű  mégis hallja őket. 

Zöldellő  fű  elmondja juhoknak, 
fehér juhok tovább útszéli utasnak, 
utas mondja hajózó hajósnak, 
hajós mondja toronyi hodzsának, 
hodzsa meg a gyülekezetének, 
attól a lány anyja is megtudja. 

Átkozódik a szépséges leány: 
— Zöldellő  fű, ne zöldülj te többet, 
fehér juhok, tépjenek farkasok, 
koncolja fel török pásztorotok! 
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A toronyban pusztuljon a hodzsa, 
hajóst az ár messzire sodorja, 
falum gyűljön gyülekezetére, 
ha kedvesem tőlem elszakítják! 

DOB VERI FEL ŠAMACNAK PIACÁT 
(DOBOŠ KUCA ŠAMCU NA PIJACU) 

Dob veri fel Šamacnak piacát, 
eladják a šamaci lányokat, 
eladják a kicsi Ismihanát. 

Három vev ő  alkudozik rajta, 
két szép deli, vénség a harmadik, 
biz harmadik az agg Emin-aga. 

Többet kínál a vén Amin-aga, 
mint amit a két ifjú adhatna. 

Följajdul a kicsi Ismihana, 
elnyerte őt a vén Emin-aga. 

HALLD, KEDVESEM, ELMEGYEK MÁR MÁSHOZ 
(ČUJ, DRAGANE, ODOH ZA DRUGOGA) 

Halld, kedvesem, elmegyek már máshoz„ 
bizony máshoz, a te szomszédodhoz. 
Holnap, mikor az udvarod elő tt 
zászlók alatt, gyöngyös fátyol alatt 
gyűrűdet is a kezemen viszem, 
egy almával én ablakod megdobom. 
Mikor annak üvege megcsörren, 
szívemmel a tied is nyögjön fel! 

SZÁLL EGY SÓLYOM SZARAJEVÓ FELETT 
(SOKO LETI IZNAD SARAJEVA) 

Száll egy sólyom Szarajevó felett, 
hűvöst keres, magának enyhelyet. 
Szarajevó mélyén talál egy feny őre, 
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fenyő  tövén halija-szőnyegre, 
azon ül egy jácint özvegyecske 
meg egy leány, pirosló rózsácska. 

Gondol egyet a szürkészöld sólyom: 
Jaj, istenem, melyiket csókoljam? 

Özvegyet-é, a szép jácintocskát, 
vagy a leányt, piruló rózsácskát? 

Hajolna már, hogy a lányt csókolja, 
de harsog a vár parancsolója: 
— Hess el, sólyom, lányokat ne csókolj! 
Ez az arany nekem lett kimérve, 
könnyen élted sem lesz megkímélve! 

KÓRÁGYNAK DŐL NAGY SZOLIMÁN CSÁSZÁR 
(RAZBOLJE SE CARE SULEJMANE) 

Kórágynak dől nagy Szolimán császár 
első  nap, hogy bej ő  a ramazán. 
Kérdi tőle ifiú Ibráhim: 
— Édesatyám, nagy Szolimán császár; 
sajnálod-é, hogy most meg fogsz halni? 
Sajnálod-é asztalod és Sztambolt? 
Császár néki imigyen felele: 

Nem bánom én azt, hogy meg kell halnom, 
meghaltak már más császárok szintúgy, 
nem bánom az asztalom, sem Sztambolt, 
de sajnálom a csá'szárné asszonyt 
— oly fiatal —, őt hogy itt kell hagynom. 

STANA, JANA, PIROSLÓ ALMÁCSKA 
(STANO, JANO, CRVENA JABUKO) 

Stana, Jana, pirosló almácska, 
mondd meg, vélem hogy mit cselekedtél! 

Én tevéled mit sem cselekedtem, 
lábad nyomát magamnak fölszedtem, 
körömvirág közé egyet tettem, 
másikat meg tüzedbe vetettem, 
a harmadikat maszlaggal kevertem. 
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Virág hervad — úgy hervadj utánam, 
tüzed lángol — úgy égj énutánam, 
maszlag csattog — szíved megrepedjen. 

GYERE, DRÁGÁM, ESTE MAGAM VAGYOK 
(DOĐI, DRAGI, DOVEČE SAM SAMA) 

Gyere, drágám, este magam vagyok! 
Hogyhogy magad, hát anyád hol hagyod? 
Főztömből a szüle úgy belakott, 

pirkadatig, tudom, nem mocorog. 
Az avlija kapuját ha nyitod, 
vigyázz, drágám, mert nagyon nyikorog, 
nehogy észrevegyen az a konok! 
Ne lássa meg, hogy mi beszélgetünk, 
ne tudja meg, hogy szerelmeskedünk 

FÖLJAJDULT A SZÜRKE KAKUKKMADÁR 
(ZAKUKALA SINJA KUKAVICA) 

Följajdult a szürke kakukkmadár 
ablakán a bég-ifiasszonynak 

Szól imigyen a bég-ifiasszony: 
— Miért sírsz hát, szürke kakukkmadár, 
miért jajgatsz az én ablakomon? 
Csak nem lettem immár én is árva, 
míg itt ülök Alaj-bégre várva? 

Szól imigyen szürke kakukkmadár: 
— Istenedre, te bég-ifiasszony, 
kapaszkodj a legnagyobb bástyára, 
a legfelső  torony ablakába, 
onnan nézz le a bástya aljára, 
ottan halad hét nagy kocsiszekér, 
a hatodik vonva bakacsinnal, 
a hetedik fekete-pirossal, 
abban fekszik jó Alaj-bég holtan. 

Szól imigyen a bég-ifiasszony: 
— Istenedre, szürke kakukkmadár, 
segíts nékem bégem elsiratni 
Szent György-naptól Szent Mihály napjáig. 
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Te, madárka, a te szép tolladban, 
én, a kedves, fekete ruhámban. 

ÜTI DOBJÁT JÓ CSELEBI MUJO 
(TAMBUR BIJE ČELEBIJA MUJO) 

Üti dobját jó cselebi Mujo, 
issza a bort, rejtőzve anyjától, 
öreg anyja nehogy észrevegye. 
Üreg anyja mégis észrevevé: 

Jaj, fiacskám, jó cselebi Mujo, 
estétől a pasa rád vadászik, 
téged hajszol estét ől hajnalig. 
Ha elfognak, bizony fölakasztat 
a dobodért s rikoltásid végett, 
mert Livnóban leányokat öletsz, 
Uskopljéban ifjú özvegyeket! 

Ne dorgáljál, öreg édesanyám! 
Ha a pasa fölakasztat végül 
a dobomért és rikoltásimért 
és a torkom érthető  hangjáért, 
csak azt tudjam, kedves édesanyám, 
melyik fára fognak majd felkötni, 
annak törzsét ezüsttel borítnám, 
minden ágát aranyba csavarnám, 
tetejébe dobomat akasztnám, 
ki arra jár, csodát látva nézze, 
hová köték jó cselebi Mujót 
a dobjáért és rikoltásiért! 

Csorba Béla fordításai 

JEGYZET 

A fordítások alapjául Sait Orahovac Sevdalinke, balade i romanse Bosne i Hercegovine 
(Svjetlost, Sarajevo, 1968) című  népköltészeti antológiája szolgált. 

Az itt közlésre került szövegek többségét a hetvenes években fordítottam. 
Nyomtatásban most jelennek meg magyarul el őször. Néhány közülük 1974-ben 
elhangzott a Temerini Rádió irodalmi m űsorában. 

A fordításban előforduló idegen kifejezések: cselebi = nemes ifjú, fiatalúr, hodzsa 
= muzulmán pap, halija = finom perzsasz őnyeg, ramazán = a muzulmán böjti 
hónap (február végétől március végéig), avlija = fallal körülkerített udvar 

Cs. B. 
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ÉGTÁJ  

SILLING ISTVÁN 

KUPUSZINAI MONDÁK 

Társadalmunk parasztságának változó élet- és munkarendje köztudott. Van-
nak azonban még községek, illetve közösségek a Vajdaságban, ahol bár 
igencsak jelen van a fejlődés, a múltbéli dolgok sem vesztek homályba. 

Kupuszina— Bácskertes — a gazdag bácskai falvak közé tartozik. Bár nem 
a legjobb földeket kapták a XVIII. századi telepesek, az itteni nép hangya-
szorgalmával meglehet ős anyagi j ólétet teremtett magának. Ebb ől kifolyólag 
a korszerű  gazdálkodás minden vívmánya eléri a falut, s így a hagyományos 
értékrend felbomlása természetszer űen feltételezhető . Azonban ez csak fél-
igazság. Kupuszina múltja, a belterjes gazdálkodás, az endogám házasodás, 
a külvilággal való foghíjas érintkezés meghatározza jelenét is. Megannyi 
múltbéli emlék, megkövült szabály, erkölcsi norma szövi át a lakosság életét, 
még e mai, változó világban is. 

A munkamódszerek változásával változó csoportos munkaalkalmak is 
el-elmaradoznak, s így elég nehéz együtt találni több generációt közös 
munkában. Pedig ez a legjobb alkalom a népi tudat közlésére, átadására, 
elsajátítására. Így nehezen bogozható ki, hogy a falu lakosai körében miféle 
folklórműfajt érdemes vagy lehet gyűjteni. Ilyen kétkedés, bizonytalanság 
előzte meg balladagyűjtő  munkánkat is, hogy azután a Vajdaság leggazda-
gabb balladáskönyvét sikerüljön felmutatnunk, 

Újabb kutatásainkban a magyar népköltészet legfiatalabb m űfaja, az 
archaikus népi imák felé fordultunk. Gy űjtés közben azonban több epikus 
népköltészeti alkotás is felbukkant, mígnem tudatosodott a gondolat, hogy 
gyűjtőhelyünk és szülőfalunk, Kupuszina mondavilága is megérdemli a 
kellő  figyelmet. 

A magyar mondakutatás a hatvanas években er ősödött fel, s azóta több 
vidék, nagytáj mondakincse gyarapítja folklorisztikai ismereteinket. A 
műfajról eddig megjelent legnagyobb átfogó monográfia pedig éppen vaj-
dasági, dr. Jung Károly műve (Hiedelemmondák és hiedelmek, Forum, Ujvidék, 
1990.), amely a szerző  szülőfalujának, Gombosnak gazdag mondaanyagára 
épül. Rajta kívül még Csorba Béla és Lábadi Károly foglalkozik ezzel a 
műfajjal. Mi most csak egyetlen falu, Kupuszina eddig begyűjtött mondáiról 
szólnánk. 

Az emberek, akiket megkérdeztünk, mesének, történetnek, régi dolgok-
nak nevezik a mondát, melyben a természetr ől vagy a társadalomról hallott 
régi ismereteiket mondják el. Adatközl őink eddig a mondák általánosan 
elterjedt mind a négy csoportjából meséltek néhány „történetet", s ez csak 
bátorít bennünket a további gyűjtésre. Bizonyára érdekes lesz, hogy a har-
mincévesek között is találtunk több mondát is ismer ő  személyt, bár ez 
természetes következménye a már említett életmódnak s a folklór ebb ől 
adódó továbbélési lehet őségének. 
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Mondáink között eddig az eredetmondák a leggyakoribbak, melyek a 
Biblia egy-egy szűkre szabott tételét igyekeznek a maguk módján, a népnek 
megfelelő  módon kibővíteni. Nehéz is elválasztani őket a legendáktól, hi-
szen Jézus Krisztus és Szent Péter alakja mindkét csoportba tartozóaknál 
egyaránt előfordul. Központjukban azonban mégsem e két személy áll, 
hanem a létrejött élőlény, természeti jelenség teremtésének folyamata, és 
leginkább egy nevelői szándékú intelem. Ember mondja el az embernek, 
hogy a kifürkészhetetlen, sokszor furcsa vagy esetleg feleslegesnek hitt 
dolgok hogyan s miért keletkeznek. Az emberek igen röviden, mondhatni 
szűkszavúan mondták el a történeteket. Semmiféle körülírás, jellemzés, . 

szerkezeti összetettség nem tarkítja őket. Az eredetmondákra legjellemzőbb 
téma az emberteremtés története. Ebb ől Kupuszinán az asszony teremtésér ő l 
szólót gyűjtöttük be. 

„Mikó áz Isten teremtétte á embérpárt, á embér mégvót. Hát Akkó hogy 
máj mégteremti néki, hogy né unatkozzon, mégteremti néki A Évát. Ezt á 
Após mindég meséte A Zolinak, csók mindég fétink, hogy elmeséli á pápnák. 
És ugyé, hát áhogy,í ottan csinágáttá, kivétte má Adámnák A ódálbordáját. 
Csinágáttá sárbú. Es, ugyé, égy kutyA árA mént á hátA mégét. Elkáptá A 
csontot. Ej, utánná Az Isten. NAgyon szálát A kutyA. Nem birtá utóérni. 
Elkáptá á farkát. Kiszákát néki á fárká, á kutyának. Akkó odácsáptá á fédhé, 
hát Akkó légyén ebbí áz Asszony. Ebbí lét. KutyA fárkábú.i 1  

Az eredetmagyarázó mondák közül, melyek az ember bizonyos tulaj-
donságaival foglalkoznak, az ádámcsutkáról szólót Kupuszinán is ismerik. 

„Mikó A Evá lévétte á álmát, még á Párádicsombá, és évét belile, Akkó 
elvitte á Ádámnákis, hogy Az is égyén, mer mijen jó. Á Ádám is belehárápot, 
de Ahogy próbátá lényelni, ákkó, jaj, eszibe jutot néki, Amit A Isten mondot, 
hogy Arrú á fórú nem szábád énni, osz ákkó Az á hárápás ot mégákát A torkán. 
Osz Ahun mégákát, ot kinyomódot á torkő. Ázé vőn A embéréknek á torku-
kon A ádámcsutka"2  

A növények teremtésével kapcsolatos eredetmondák szintén bibliai keret-
ben mesélik el az itt él ő  emberek tudását, felfedezését a mindennapok elede-
léről, a búzáról, s a furcsa alakú, épp ezért magyarázatra szoruló Ádám-almáról. 

„Á Szent Pétér mikor járt á földön A Jézussál, méntek Az utcán. Nagyon 
szágót égy házná A kényér. S ű t A kemencébe A kényér. Mikor beméntek Ahhoz 
á házhoz, éppen mégs űt á lepény. De A bölcsőbe nagyon sírt á kisgyerék 
Akkor áz ásszony fogtó á lepént, má ki vót véve, fogtA á lepént elszakítottá, 
és á kisgyeréknek A seggit mégtör ű te, mer hogy bekákát, mégtör ű te A le-
pénnyé, osz félredobta á lepént. De Annák idején A buzá A földtöl fölig á 
szAlmá kalász vót. Mikor kiméntek onnan, áttú A háztú á Szent Pétér még A 
Jézus, á Jézus oda mént á táblábuzához, és elkezdte állúrú súróni lé á kalászt 
A kezivé. És lésúrótA végig, csAk égy kis dárábkát hágyot még raj tá. Akkor á 
Szent Pétér kérdézte t őle, hogy mér csinátád, Mestér, mér csinátád mos ezt? 
Hogy Azé csinátám, mert Az embér nem érdemli még Az egésszet, hogy légyén 
néki, mivel ijent csinát Az ásszony. Csák ezt á kicsit mégháttám Azér, hogy Az 
álátoknak márádjon ennyi belőle.i3  

„VAn Az ÁdámAlmA. Tudod Az oján, mintha így á ét újává mégfogtá vóná 
vAlAki. Úgy mondják, hogy Az réndés álma vót, ot á PArádicsombA. Csák miútA 
á Adám mégfogtá, mikó á Evá oda nyújtottá néki, Azútá lét ijen A álAkjA.i 4  
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Természetesen vándormondákról van szó, melyek az egész nyelvterü-
leten, sőt annál szélesebben is elterjedtek, s íme kupuszinai meglétük is 
bizonyítást nyert. 

Az állatok teremtése, tulajdonságaik létrejötte szintén a Jézus Krisztus 
személyéhez köt ődő  mondák körében fordul el ő, s ezek szólnak az éhes 
lóról, a sosem büdösödő  békáról, a teknősbékáról, a szúnyogról. 

„Én is csák úgy tudom, hogy át ákárták kelni ázon á fojón, á Szentcsalád 
át ákárt kelni, és ott égy lovát táláták. És montá á Szent József, megkérte ázt 
A lovát, hogy vigye át ázon A foj ón, ázon á lápon. A ló ázt montá, hogy váljon, 
még jó lákik, ákkó máj átvissze. De távoláb vót égy számárká, és ákkó azt á 
számárát megkérte. Az á számár szó nékí átvitte iket. Es ákkó megáldottá á 
számárát, hogy kopár vidékén oján legelén, áhun má más jószág nem tálal 
eledelt, í ott is jólákik. A lovát még megátkozta, hogy mindig egyén, és soha 
né légyén j ólákká."5  

„A Szentcsalád menekít, menek ű tek és pusztá, oján területre értek, áhun 
nem vót víz. Ahun nem vót víz, és ákkó kérdeztek embereket is, kárávánt 
áhun táláták, hogy ádjánák nékik vizet, vágy nem tunnák kutat váláhun? 
Senki nem ákárt rájtuk segíteni vágy nem is birt. Mer há kis kulacs víz, vágy 
nem tudom én, tömlébe, ákkó nem lesz elég. Akkó álátokát megkérdeztek 
Senki nem tudot mondáni, elszálát á nyúl, még nem tudom én, mádárák ot 
repkedtek, monták, hogy mink tudunk, de nem érink rá, elrepítek továb. Hát 
oján kisgyerek vótám, áhogy nékem meséték. Akkó montá á Szent József, 
hogy csák tártsunk ki, gyerink továb, máj csák váláhun tálalunk. Osz áhogy 
lépét, válámire rálépet. Osz mikó lenízet, ákkó égy békára rálépet, osz ákártá 
elrúgni. Megnyomta á békát, de nem nyomtá ágyon. Akkó á Sziz Márjá 
montá neki, á békának, hogy nem tunná-k í vizet váláhun. Montá, hogy í 
oján fájtA béká, áki nem sok vizet igényel, neki A hármát is elég, osz mos dél 
kerí ván, nagy meleg ván, de á zí rokonnyá, á zí rokonnyá áz vízbe él, áz á 
béká, áz tunná, mennyenek á hángjá után. Persze á béká brekeg, ugye. 
Mentek á hang után, osz ténleg táláták váláhun vizet. Akkó Azt montá á Sziz 
Márjá, hogy Azé, hogy á béká, A békáfájták, ugye, megmutátták nékik, hogy 
hun ván víz, há hogy meg fognák, mivel á Szent József rálépet, há hogy 
eltápossák iket vágy mégdeglik A béká, soká meg ne bidésedjen, há hogy fog 
elszáránni. El is pusztúl, teljesen elszárád és á béka nem büdös, nincs szágó 
néki. Megáldottá á Sziz Márjá. A Guzsvány Káti néni meséte nekem.i 6  

„A Jézus, mikor á földön járt, föl őtözöt koldusnők, kéregetőnek, és 
elindult kéregetni. És mikor á gázdág házhó ért, ákkó á asszony azt montá á 
gyerekéknek, hogy í elbújik á teknyé Alá, hogy nincs othun, és né Adjátok 
néki semmit, závárj átok ki á kódust. No és ákkó ezek úgy csináták, és kézbe 
á Jézus megbintette és tekenyes békává változtáttA. A gyerekek megij ettek 
és beuuráták á kútba. Így lét á tekenyesbéká." 7  

„A Nóé bevitte A bárkájába á szunyogot is. Mikor mindén elmult, Akkor 
mindén álAtnAk vót válámi kívánságá. Es A szunyognák áz vót á kívánságA, 
hogy í megcsíp égy embert, áz háljon még. Akkor azt montá Az Isten, hogy 
nem hogy méghAl, háném égy ember csák égy újjá hozzád ér, és mindjá 
ágyonit, és nem hál még Az ember, háném í deglik még.i 8  

Bizonyos növényeken látható jelek, színek eredetér ől szólnak a követ-
kező  eredetmondák. 
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„A pipacs azé piros, mer A Jézuska, mikor vitte á kérésztét a Kálvárijárá 
Akkor á vére, Ahogy csépégét, és rácsépégét A pipacsrá, és Azé piros A pipacs." 4  

„Ezt még nékém a ómama meséte, á té ómámád, hogy ez a szégyénvirág, 
ez A vádrépa, mikó A Jézus Krisztus A földön járt, mind piros vót. Ijen sötét 
piros vót, májnem fekete. És ő  Azt montá A tanítványoknak, hogy mikor ebböl 
á virágbol elfogy A piros, akkora földön nem lész szégyén. Akkor már 
meztelenül is fognák járni Az embérék. Mos látod, mennyi piros vAn benne? 
Mind égy gombostű  feje. Ennyi á szégyén a földön, ezt mutassa ez A kis piros 
A szégxénvirágba. A többi mind fehér." 10 

„A nádon ván, vAn válámijen jel, á nád levelén. Az, mikó menekítek, á 
SzentcsAlád menekít, Jézust vitték pójábA, osz A Szent József nAgyon ösztö-
kéte A számárát, még beszét néki, kényérgét, hogy siessén, mer üldözik iket, 
osz á szAmár nem át még séhun énni, hAném, áhun ijen víz mellet méntek, 
ijen lápos területén, ot vót nád, á szAmár oján igénytelen ólát, osz úgy 
utközbe csák áhun elért innej-onnáj leveleket, oszt Amit nem szákítot lé, nem 
étte még, Azon mégmarát kis hullám, á fogának A hele. Akkó Márijá montá, 
hogy mégáldjá A nádát, még mégáldjA Azokát á embéréket, Akik á kérnyékibe 
vannak, szóval nád ős vidékén élnek, hogy életteret biztosít nékik, tulójdon-
képpen, hogy A nádbú még tunnák élni, nádát vágni, pákászok, hólászok, ez 
mind, gunyhót építeni, még tutájt is léhet ijen nádbú. Hogy A nád Az áldot 
növény, mer A Jézust mentétte, mer hA A számár nem évét vóná, őzé mégiscsak 
válámennyit évét, Akkó nem tártot vóná ki, hogy mégmeneküljenek." 11  

A természet erőinek isteni eredetével kapcsolatos az a monda, melynek 
intő  szándékú befejezése didaktikai jellegű, s az elsődleges állapot pedig 
Isten és ember természetes együttélését, együttlétezését hirdeti. 

„Két testvér nAgyon nAgy birtokon éltek. GAzdógok vóták. De Akkoriba 
még úgy vót á idéjárás, hogy Amikor á földön élék Akarták, hogy essén Az 
essé, ákkó nem kéllét Istenhé fohászkonni, hogy essén á essé. És ónn ők á két 
gazdag testvérnek á mezsgyéjikén vót két harang félépítve. Égyik hárang 
vót á szép idéjé, A másik háráng vót A esséjé. A éggyik testvérnek nAgyon 
fonnyádozot á kukoricája, má nAgyon kéllétt vóná néki A essé. Elmént oda, 
és rángatta á kötelet, hogy A hárang ot szájon, hogy légyén essé. A másikn ők 
még nAgy dárób rét lé vót kaszává, szárította á szénát. Az még á másik 
hArángot rángáttA, hogy légyén szép idé. Úgy ésszeveszét á két testvér, hogy 
nem tudták ésszebékíni. Akkor lészót Az Isten Az égbí. Azt montá, hogy eddig 
úgy vót, Ahogy tik ákártátok, de ezután máj d úgy lész, Ahogy én akórom. No 
hát, azútó nem birunk á idéjárásnók páráncsóni. Mind mámA is, hogy hijábá 
nem akarnánk, hogy esik, vágy né essén, csák esik. És ázútá úgy ván, Ahogy 
vAn. Nincs úgy, Ahogy mink Akárjuk, haném féllírí gyin." 12  

Hiedelemmondáink között a természetfeletti er ővel rendelkező  boszor-
kányokról, a mitikus házikígyóról, az elvarázsolt lényekr ől szólóakra buk-
kantunk ez idáig Kupuszinán. 

„Ez itt tértént á szomszédságbá. A szomszéd Asszony csák fogyot, fo-
gyot, mindég csák farát vót, mind ékit Agyonvertek. Ma nem tudták, hogy 
micsinájánákvele, mer hogy mindég farát. Akkó éccé szégény émeséte, hogy 
pékije mijen nAgy dógá van mindén éccáká, mer mindén éccáká A ányóssát 
a hátán el kél vinni á Gellért-hégyre gyalog, mer mindén éccáká éfélkó ot 
tArtánAk válAmi tanácskozást á boszorkányok. Osz mind A boszorkányok 
oda gyilekéznek, osz á zí AnyóssánAk is oda kél ménni. Í viszi mindén éccáká 
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gyálog á hátán odá, még utánná visszá is. Attú ijen farát, de nem bir semmit 
ellene csináni. Hát tán í is áz vót, há má kezéjik mént. Így meséték á éreg 
ásszonyok it á szomszédbá." 13  

„Mikor én kislány vótám, Vérus néni nekem meséte, hogy szomszédbá vót 
égy kisfijú, nágyon szerette á tejet. És vót nékik, végig á szomszédéké fal mellet 
ölfá összerákvá, egész sor Kisfijú mindég odá mént á ölfá mögé á tejjé. És 
csodákozták ráj tá, hogy mér odá mén mindig enni á tejet. Hát, de mégi ttá á tányér 
tejet, elfogyásztottá, újrá kért másikát, osz mégin mént Hát éccé mégsokállották 
á szülők, hogy á gyerek micsinál, mér odájár, és meglesik Hát, mikó meglesték á 
kisgyerekét, és égy hátalmás kígyó. Hólgátóttók, hójják, hogy á kisgyerek válámit 
híL De mit híl? Válámit híl. Gyere! Pipikém, gyere! Miska, gyere! Hállod, gyere, 
ván még! Éccé csák kijöt á kígyó. Nágyon mégrém űtek, de nem mertek se semmit 
csináni, csák várták, hogy no mos mi Iész. Es el őbb á kisgyerek kánálázot á 
tányérbú á tejjé még á kényérre, áztán még odányúj tottá á kígyónák. Akkó ákígyó 
láfátyót belile. Szívtá föl á tejet Mikó má kevés vót, fogyot á tej, ákkó ráütött á 
kánállá á kisgyerek á kígyónák á fejire. Hággyá nékém is! Nem ádom mind néked. 
Akkó férehúzódot kicsit á kígyó, ákkó á kisgyerek kánálázot mégin. Évét Akkó 
mégin odá nyújtottá néki, á kígyónák, ákkó mégin á kígyó évét. Eccé hát kifogyot 
á tányér Mikó kifogyot á tányér, ákkó montá néki, hogy no mos nincs téb, látod, 
üres, nincs téb. Máj megyék, hozok még. Awá á kisgyerek elment. A kígyót 
otháttá. A kígyó visszábú j t á ölf ábá. A szül ők, ugye, nem bántották á gyerekét, mer 
mos mi lesz. Hólém váláhogy ánnák néki mégin hogy el-e mén. Mégin új rá elment 
á gyerek, és újrá hívtá. Kigyit új rá á kígyó. De hogy á gyerek má ezt régútá csinátá, 
és á kígyó má ám kövér vót, nágy vót, vástág. Hogy csák köllene agyonütni, ugye, 
ázt á kígyót? Hát ákkó micsináták, hálém á gyerekét elvitték pár náprá égy 
rokonnyukhó, égy kicsit elmentek vele. És á kígyót kicsálták á tejre. Vittek odá 
tejet, és kigyit á kígyó, ugye, á szágrá má kigyit, ázt mégszoktá, hogy mikor jön á 
gyerek, és kigyit, és á kígyót ágyonverték. No, de á kisgyerek visszájöt, házájöt, 
újrá kérte á tejet és vitte, és hívtá. Nem jön, nem jön. A gyerek ánnyirá belebete-
gedet, hogy á gyerek még is hált A gyerek még is hált, és ákkó azt okozták, hogy 
biztos belebetegedet ábbá, hogy, ugye, ágyonverték á kígyóját, mer kereste ám, 
vágyon vártá." 

„Ezt öregápám meséte, hogy ez igázi történet vót vele. Mént házá. Ebbe 
áz uccábá váláhun lákták, mer Putrit mondot, hogy á Putribá váláhun ík 
lakták. Mént házá, éfél kérí vót áz idé. Legény vót, mént házá. De á kutyák 
válámit nágyon fognák á ut közepin. Egész sor kutyá, de nágyon fognák á 
kutyák. Mi á fenét ugátnák ezek á kutyák, mire ugátnák? Hát szétzávárjá 
iket. Mikó jó kérínízte, nem látot semmi mást ot, csák égy gúzst. Amibe 
vesszőbe kötik á szárát, ázt hívták gúzsnák, hát csák áz vót ott, oszt ázt 
ugátták á kutyák. Mi áz öreg ányátok picsáját ugáttok ezen á gúzson? 
Mégfogtá osz fölvette ázt á gúzst, osz vitte mágává. Azt á gúzst vitte mágává. 
Kézbe bement, osz lédobtá mingyá, áhogy bement á konyhábá, lédobtá 
mingyá á sárokbá ázt á gúzst. Osz bement, osz méggyútottá á lámpát, áztán 
gyit ki, hogy no mos becsukjá á ájtót, ugye, mágá. Az á kettes ájtók vóták. 
Osz mikó í léhójút á álsó zárát becsukni, nyút fél á félséjé, csák méglátot égy 
embert á sárokbá. Mégláttá á embert á sárokbá. Osz áz csák ázt felete néki, 
hogy köszönöm szépen, hogy megmentetté á kutyáktú. Avvá á ember csák 
eltínt elélte. Mer í is, mondjá, úgy mind á megijedtem, mondjá, végin ázt se 
tudtám, hogy ki-é ugrot, vágy én be se csuktám réndéssen á ájtót, vágy mi 
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vót, csak égy embér vót eléttem. És ázt feléte, hogy köszönöm, hogy még-
mentétté á kutyáktú. Nem ismerte .még á embért. Azt sé tudom, mi vót. A 
gúzs is eltínt. Az égy vesszé vót. Á Pópé éregapám meséte, á huszás évek 
vége felé meséte, de hát í ma ákkó vót, aranyoskám, éregeb vót, mind mos 
én, mikó én náluk vótám." 15  

Történeti monda is akad szép számban Kupuszinán, s a legtöbb „a 
feudalizmus korszakának jellegzetes mondai h őséhez, az igazságos Mátyás" 
király alakjához kötődik, illetve inkább Vörös Mártáéhoz, lévén Vörösmart 
földrajzilag is, társadalmilag is igen közeli a kupuszinai emberhez. Helyi 
jellegű  az egyetlen betyármonda, amely a falu környéki erd őkben, nádasok-
ban rejtőzködő  Lengyel Pali nevű  betyárról szól. 

„Azt á vérésmárti hégyet őzé híjak úgy, még Vérésmártot, hogy onnáj 
beleugrátot á Dunábá, mer fét odá ménni á kir ől elé, á Mátyás kiről elé. Még 
hogy fizettetét ázoknák, akikké úgy kapát ot. Hogy léf elé méntek, oszákkó 
mindég í odámént, a Mátyás kiről, látta, hogy á Vérés Márta ázt csinátá, hogy 
nem fizeti még nékik, ákkó í vesztégetét el pénzt, osz ázok táléták. Oszákkó 
még ázt is elvétte tilik, hogy áz á zivé. Akkó áz izent néki, hogy ménnyén 
odá Budára fél á Vérés Mártá. Akkó áz ászmonta, hogy há nem mén, ákkó á 
combjábú égy dárábot kí.ggyén odá. Osz az mégijet, osz beleugrátot á kocsi-
vá, lovakká éggyit á Dunába. Azé eztet eíhíták Véréslnártnák, ezt á hégyet. 
Hát azé kápátátot, hogy ákárták átménni á révén, nem vót ánnyi pénzik, 
ákkó áz kapátátot velik. A zivé vót á rév "16 

„Vót ere égy bétyá.r. Nem á Rúzsá Sándor, áz eléb vót. Ere felénk vót á 
Lengyel Páli. It portyázot a kérnyékinkén. Eccé lattá válaki á falubú, így 
meséték, hogy lattá valaki, hogy it á hátárba, valámi erdé szélin, régén tél) erdé 
még ijen mocsar vót, á erdé szélin parazsát kézzé rákot a testire, idea mellire, 
osz azt kérdézte magátú, hogy vállász-é, Pali, vállász-é, Páli? Nem vallok Akkó 
még j obban nyomtó á bérire, de a kezivé őzt a párázzsát, oszmégin, hogy vállász-é, 
Páli? Nem vállok. Így próbáta ki magát, hogy há éfogjak, ákkó ki-é birjá á 
kínokat Kibirtá. De éfogták mégis, osz fél is akasztottak, it á kupuszinái hátarbá. 
Há, mámá is úgy híják ázt á dílét, hogy ákásztófá dílé.i 17  

A történeti szempont mellett itt a földrajziról illik szólnunk, hiszen egy 
helyi földrajzi fogalom, egy d ű lő  az, amihez kötik Lengyel Pali személyét, s 
így maradhatott is fenn a róla szóló monda. A mondák mindegyikében a 
hősök erkölcsi tulajdonságai példaképül szolgálnak a hallgatóságnak, lett 
légyen szó pozitív h ősről (Mátyás király), avagy negatívról (Vörös Márta). 

Végül pedig szólnunk kell a legendákról, melyek többször tréfás hangula- 
tukkal a Biblia személyeit nagyon is emberi tulajdonságokkal ruházzák fel, 
mintegy így hozva őket közelebb a mindennapi világ gyarló és esend ő  embe- 
réhez, valamint az ezen a területen egymás mellett él ő  két vallás: a római 
katolikus és a pravoszláv vallás ünnepeinek eltérő  dátumának „megértéséhez". 

„Jézus á földön járt, osz ménet kézbe, ugyé gyálog méntek vágy esetleg 
há í számáron ít, de általaba gyálog, osz úgy utközbe, áhogy méntek á 
díléuton, á Pétér odászót néki, hogy nem jó. Az mindég válámit keresgét. 
Nem jó van, mondja, ez á világ így, áhogy van. Vánnák it hibák, mer, odá níz, 
ot égy fijátál házáspár, égy asszony még égy embér ínek á fá álát, osz 
vákárónnák. Oján lusták, hogy még nem is húzónnák odáb, mikó á náp odá 
sit, hogy árnyékbá ménnyének, oján lusták, csupá gáz á fédjik, mondja. 
Házáspar léhet ez, vágy két testvér, vágy kik léhetnek ezék? Mondjá, nem 
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látod, hogy mijen szegények? Awá elmentek. Elfelejtette á Péter. Mentek, 
lehet, hogy egy hét múvá, megin, ákkó tálákozták megin egy emberpárrá, 
nő  meg férfi vót. No mos, mondjá á Jézus, hogy ezek is testvérek, mind ázok 
vóták. Ezek nágyon szorgálmássák vóták. Úgy dógozták kint á f ődön, kápá-
ták, gyomláták, áz mindenik elséréndí vót, öntöztek, szépen vót. No, látod, 
Péter, mondjá, it ván, hogy mégiscsák jó á világ úgy, áhogy ván. Mer ez á 
ügyes ember, ez á fiátálember á ügyes testvérek kezí, á fiátálember el fogjá 
venni ázok kezí á lustá testvérék kezí ázt á lustá ásszont, ázt á lányt, felesége 
lesz. És ez á igyes ásszony, szóvál fiátálásszony, lány vót még, ez meg férh ő  
fog menni áhhó á lustá fiátálembérh ő. Akkó, mondjá á Péter, ákkó megin 
csák nem jó, mindég fognák veszekénni. Mondjá, hogy nem báj. Égy fedél 
álát vesznek essze, egy fedél álát békínek is máj ki. De há áz á két lustá, 
áhogyán ván, há áz férj és feleség vóná, ázok éhen méghálnánák Mégis csák 
jó ván így, áhogy ván. Azok testvérek vóták, cserének, itt is lesz égy igyesseb 
meg ott is lesz égy igyesseb, osz ákkó sáj át zsírunkbá, máj lássán megélnek, 
ez á csáléd is, meg áz á csáléd is." 18  

Ugyanennek a mondának ismeretes még egy változata Kupuszinán. 
„Jézus Krisztus á Szent Péterré á féldén járt. Es mentek á uton. Bárlán-

góták, járkáták. Éccér táléták égy fiút. A fá álát, kertefá álát fekit, és vártá, 
hogy beleesik á kérte á szájábá, mer ánnyirá lustá volt. Ménnek továb. Amint 
ménnek, mendegélnek, éccer csák tálákoznák égy lánnyá. Volt nálá korsó, 
mént vízé á kútrá. Kértek tíle vizet, hogy ád-e nékik is, mer, ugye, kezvetlen 
kezeli volt á kút, ád-é nékik is? Adot nékik vizet. Mikor elhágyták á lányt, ík 
mentek továb, ákkor á Szent Péter megkérdezte á Jézust, hogy mivel áldjá 
még ezt á lánt, és mivel áldjá még ázt á fiút. Azt montá, hogy ezt á lant 
mégáldjá ávvá fiúvá. Hogy, Mester, mér teszed ezt? Azér, mer ennek így kél 
lenni. Mer lustá volt á fijú, á lány még igyes. Az élet is ijen. Éggyik szorgál-
más, á másik még nem fog semmit." 1  

„Jézus mikó á földön járt, ápostolokká mentek, osz tánítottá iket utköz-
be. Osz léfekittek égy fá álé pihenni. Meleg vót, osz áz pont tölgyfá lehetet, 
mák vót rájtá, osz áhogy ot fekisznek hányát, osz á Péter mondjá, hogy 
mégiscsák nem oján pontos ez á világteremtés, vánnák it hibák, mondjá. Ijen 
hátálmás fá, ez á tölgyfá, osz ekkorká gyimécsék vánnák rájtá, ez á mák oj án 
kicsike, ugye, mind égy mogyorú. Ot még fére, mondjá, á fédén ván tékítetté, 
osz oj án kicsike á szárá néki, mind égy ustor, osz ákkorá tökök vánnák, hogy 
némelliket nem lehet mégeméni. Akkó á Jézus nem szót semmit néki, még-
vártá még elálszik. Osz mikó elálut, ákkó, hát mos léfújtá ázt á mákkot, vágy 
mi vót, elég áz hozzá, hogy á Péternek á kopász fejire, mer á Péter kopász 
vót, úgy tudom, osz á fejire vágy á zórárá, ide váláhová ráeset, áhogy hányát 
fekit, égy mákk. Osz nágyon felijet, montá, hogy mi vót ez? Montá, hogy ez 
vót áz á csodá, hogy mégiscsák jó ván á világ elrendezze úgy, áhogy ván. 
Mer mos há ezen á nágy fán ákkorá termés lét vóná, ámekkorát té elképzelté, 
ez á ték ot nyét vóná fönt, osz mos fejbe itet vóná, ákkó legjob esetbe is hije 
máráttá vóná.í2Ó  

„A Szent Péter á féldén járt, á Jézussál á féldén járt, á Mesterré. Négy 
mulátozás hejre betértek, égy kocsmáhejiségbe, áhun nágyon nágy mulátozás 
volt. Mikor odáérnek, hát nem kápnák sé szálást Ik fárátták, vágyon pihentek 
volná. Hát, nem kápnák Odá lehúzódtákváláhová, áhová mentek, járták-men-
tek, mer máshol nem volt nékik hejik Mikor, ákik mentek ki, ázok mindig 
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belerúgták ábbá á szélsébe. Éccér, má éfél kérí léhetét, mondjá á Péter á 
Jézusnák, hogy Mestér, cseréjink hejet, mer én má káptám eleget. Mikor 
kicseréték á hejet, ákkor ázok, akik méntek ki, ázt mondák, má á szélsének 
áttunk eleget, mos á belsének! Akkor áz kápot, belsé, á Pétér, mégin, mer í 
mént bellíre."21  

„A Jézus, mikó ménekítek, még á Szentcsálád, ákkó mégkérték á szán-
tóveté embért, hogy engedje iket elbújni á buzábá. Az montá, áz áz embér, 
buzát vetél, és montá, hogy hát nem birom engenni, mikó mos vetém á buzát, 
nem birtok bele elbújni. De csák engedje még, hogy bújj ánák el. És mikó bele, 
ráméntek á vetésre, ábbá pillánátbá kikelt, még is nyét és eltákártá iket. 
Búvóhejet biztosítot á Szentcsáládnák. Á kátonák kérdézték, hogy nem-é 
látták ere m.enekíni á Szentcsáládot? Láttám ákkó, mikó ezt á buzát vetéttem, 
ázt montá. És ákkó kinevették. Hát nékink mos kél, nem áz." 22  

„A Jézus á földön járt, á Mestér. És betért égy szégény házhó, ot márád-
nák éccákárá, ot fognák éjszákázni. Hát á szégény ásszonnák nem vót vágy 
válámije fézni, ugyé, csák ázt fézhetét, ámije volt nékije. Mégolvástá á 
Mester, hogy hány, mennyi zsírcsép ván á, nem csép, háném gyöngyszém, á 
levesén. Ámennyi gyöngyszem, ánnyi árányát káp érte. Ezt méghállottá á 
gázdág ásszony, hogy ebbí szégénybí ijen vágy váláki lét, így féllendít, ijen 
gyorsán, hogy ennyi árányát káp. Májd í méghívjá másik este vácsorárá á 
Mestért még á Pétért. Még is hívtá iket. Jó mégzsíroztá á levest. Jó. Mikor 
kezdtek énni, égy vót áz egész. Téhát csák égy árányát kápot." 23  

„Mégjelent á csillág, ákkó elindúták á Háromkirájok, hogy ménnek á 
Betlehembe, mind, á szerbék is még á mágyárok is. És ákkor elméntek. A 
szerb Háromkirájok jó berúgták, és égy árkon kéllét átménni, odá beleestek 
á árokbá, részégéé vóták, osz eláludták ottan. És két hétig áludták, mire ezék 
má mégkészéntétték, még mégis táláták, mindént. Visszafelé félébresztétték 
iket, és azé á szerb kárácsony két hétté lé ván máráddá á kátolikusoktú." 2A  

A kupuszinai mondák egyik sajátos szín foltja a nyelv, ez a csak Kupuszi-
nára jellemző  nyelvjárás, melynek generációnkénti változása a mondákban is 
megfigyelhető. Ilyen alakú lej egyzésük, reméljük, csak növeli értékükét. 

Kupuszinán a mondagyűjtés folyamatban van, s anyagunkkal az egyre 
gyarapodó jugoszláviai magyar mond akin esetigyekszünk gazdagítani. Akészül ő  
mondakatalógust pedig szeretnénk miel őbb haszonnal forgatni. 

AZ ADATKÖZLŐK NÉVSORA A MONDÁK SORSZÁMA SZERINT 

8, 9 - Makk Istvándity Anna (1944) 
10 - Silling Nagyfejű  Mária (1953) 
14,15 - Silling Pópé Katalin (1918) 

4 - Buják Nagyfejű  Mária (1919) 
5, 12 - Dienes Pál (1931) 
6,11,19, 20 - Dienes Mihály (1957) 
7, 24 - Makk István (1942) 
16 - Kugler Janovics Erzsébet (1911-1987) 
17 - Balogh Molnár Katalin (1892-1985) 
18, 21, 23 - Buják Nagyfejű  Teréz (1925) 
22 - Dienes Antalovics Anna (1931) 
13 - N. N. (1911) 

364 



HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 109. 

Lipcsében két évvel ezel ő tt, 1991 májusában megemlékeztek Johannes R. 
Becher születésének századik évfordulój áról. Tisztel őinek egy kis csoportja 
olvasta fel verseit, amikor Berlinben már lebontották a Falat, s az ember azt 
hinné, Becher költészetét rég eltemette a jótékony feledés. 1958-ban halt 
meg, s már életében kialakult egy korszer űbb, igazabbnak látszó irodalom, 
amely jóval kevesebb jelszóval dolgozott, mint valamikor ő . 

Kikből állhatott az a kis csoport? — t űnődöm innen messziről. A költészet 
híveiből vagy azokból, akik nem találták meg helyüket a Falon túl? Mert nem 
férhet hozzá kétség, hogy ilyenek is szép számmal maradtak, s így Becher 
hangos lelkesedése évtizedek múltán sem némult el teljesen. Pedig a mai 
német irodalomtörténet már alig tartja számon az egykori forradalmi balol-
dal költőjét, éppen csak megemlíti, mintegy a rend kedvéért, hogy Franz 
Werfellel indult, az expresszionizmus színeiben, ez az el őkelő  junkercsalád-
ból való Becher, s míg Werfel katolizált és jelent ős misztikát is éreztetett az 
írásaiban, Johannes Becher forradalmár lett, aki megalkuvást nem ismer ő  
hévvel ítélte el az os ztályt, amelyből származott. 

Becher költészete korántsem volt a német irodalom magánügye, mert a 
nemzetiszocializmus megjelenése után Kelet-Európában, s talán nemcsak itt, 
lelkes fiatalok szavalták lángra gyúj tó verseit. Még Budapesten is, a Norma-
fánál vasárnap délel ő tt, amikor kirándulók lepték el a H űvösvölgy tisztásait. 
Kérészéletű  baloldali folyóiratok méltatták költészetének lángoló indulatát, 
s talán csak Kassák köre volt más véleményen, de ő t akkor már a forradalom 
árulój ának tekintették az említett lapokban. 

Nálunk a harmincas évek kombattáns baloldali mozgalma ugyancsak a 
legnagyobb tisztelet hangján írt Becherrr ől, s szavalta verseit, míg Jovan 
Popović  még 1938-ban is, a jugoszláv költészet alkonyáról szólva, ő t állította 
példaként a fiatal költők elé híres versével, A gépek ritmusával és a Főutcával, 
amelyekből a menetelő  tömegek lépteit vélte kihallani. Majakovszkij és 
Bertolt Brecht társaságában, velük egyenrangúként szólva Becherr ől, aki 
harcos világnézetével meg is el őzte őket. 

De akkor Becher már a Szovjetunióban jutott szerephez a német amig-
ránsok nem kis csoportjában. Onnan is ment aztán haza a gy őztes orosz 
csapatokat követve a porig lebombázott Berlinbe. 

Akkor azonban már a világ távolibb térségein is számon tartották Jo-
hannes Bechert, minthogy a fasizmussal szembeforduló mozgalomban fon-
tos szerepe volt. 1935-ben a kultúra védelmében rendezett kongresszuson ő  
állta kommunista írók népes gyülekezete élén, ahol a polgári baloldalt olyan 
ragyogó szellemek képviselték, mint Henri Barbusse, André Malraux és 
André Gide, aki akkor jött a Szovjetunióból és azt írta csalódásairól szóló 
kötetében: „Semmi sem akadályozhat meg abban, hogy megmondjam a 
véleményemet. Az igazság nekem fontosabb, mint a párt." 
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Különben ez volt az egyetlen disszonáns hang azon a kongresszuson, 
amelyet a Szovjetunió rendezett, s így — miután a kommunista írók voltak 
többségben — egyszer csak felhangzott az Internacionálé, ami óriási taktikai 
hiba volt, úgyhogy Becher el is ítélte miatta a rendez őket. 

Onnan aztán az orosz fennhatóság alatt kialakult új rendszerben fontos 
szerep várt Becherre. Neki kellett irodalmi eszközökkel megszépítenie az új 
világot. Az akadémia elnöke lett, az egész szellemi élet vezére, s 1958-ban 
bekövetkezett haláláig m űvelődési miniszter, miközben himnuszokat írt, 
többek között az államelnök, Walter Ulbrich tiszteletére: „Mi, akik a hazán-
kat szeretjük, mi, akik a békét szeretjük, téged is szeretünk, Walter Ulbrichot, 
a német munkás fiát." 

Persze eredetiben ez szebben hangzott, s talán himnuszainak hatása 
időnként ma is megszólal a régi baloldali német nemzedékekben, s így 
verődött össze az a kis lipcsei társaság, hogy Johannes R. Becher emlékét 
felidézze. 

Kelet-Európa népeinek szétszóródása a nagyvilágban f őleg a második 
világháború után ment végbe, s a magyaroknál még 1956-ban, a levert 
forradalmat követően. Ezért nem kell csodálkozni, hogy minduntalan egy-
egy külföldön meghonosodott magyar íróval találkozhatunk valamelyik 
folyóiratban, akik ugyan nem felejtették el az anyanyelvüket, de már nem 
magyarul írnak. Éppen csak a szül őföld emléke él bennük tovább, mint 
Agota Kristófban, akinek Le Grand Cahier című, franciául írt különös nemze-
dékregényében felismerhet ően jelenik meg Nyugat-Magyarország vidéke. 
Persze, csak a magyar olvasónak, a francia észre sem veszi, s minthogy Agota 
Kristóf alakjai névtelenek, csak apa, anya és gyerekek megjelöléssel szere-
pelnek, senki sem gyanakodhat a szerz ő  származására. 

A regény az ismertetés szerint nem kifogástalan alkotás. Ahogy azonban 
a szerző  mindent névtelenül hagy, még a helységneveket is, az igen érdeke-
sen és eredetien hat. Közben meg talán így véli a franciává lett szerz ő  
elrejteni az identitását, annak a felismerésének engedve, hogy aki idegen, az 
egy kicsit mindig gyanús. A magyar olvasó meg, amikor e negatív regény 
válogatott borzalmainak a végére ér, egyszerre felismeri, hogy tulajdonkép-
pen egy Jancsi és Juliska történetének eltorzult másával ismerkedett meg. Es 
ha másért nem, hát már ezért érdemes volt Agota Kristóf regényét magyar 
fordításban is kiadni, mint afféle „absztrakcióba átplántált közép-európai 
valóságot". 

Ennél jóval szorosabb és nyíltabb kapcsolat alakult ki a Budapesten 
1948-ban született George Szirtes angol költ ő  és a magyar irodalom között. 
Szirtes két magyar költő, Babits Mihály és Füst Milán angolra fordított 
köteteiről ír bírálatot, alaposan szemügyre véve a fordító, Tóthfalusi István 
munkáját, aki néha „fortélyosan m űvészi megoldásokkal föltűnővé teszi a 
rímet". S eközben kiderül, hogy Szirtes angol kritikusi min őségében 
kitűnően ismeri a két magyar költő  életművét, s könnyen állapíthatja meg, 
hogy a fordító a maga lelkes igyekezetében olyan szöveget produkál, hogy 
az már nem is angol. „E tekintetben perszze nem rosszabb, s őt nemegyszer 
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jobb sok angol anyanyelvű  fordítónál." Kritikájának naiv olvasója ilyenkor 
felteszi magában a kérdést, hogy akkor hát miért nem ő  maga vállalkozott 
az átköltésre. 

De a válasz erre roppant egyszerű. Mert nem angol vállalkozás volt 
Babits és Fűst Milán verseinek angol kiadása, hanem a Budapesten évtizedek 
óta megjelenő  New Hungarian Quarterly cím ű  folyóiraté. Az együttműkö-
désnek ez a laza kapcsolata bizonyára így is hasznos lehet majd. 

Ahogy kölcsönösen haszonnal jár az ugyancsak Budapesten született 
Zsuzsanna Gahse német írónő  esetében, mert amíg jómaga több magyar 
kötet fordítására vállalkozott, az ő  munkáiból magyarra fordítottak néhá-
nyat, legutóbb ötletes kisprózáiból válogatott Eörsi István. 

Így aztán az olvasó is bízhat benne, hogy a magyar irodalom sem marad 
sokáig az az ismeretlen néma gyerek, akinek a nagyvilág nem érti meg szavát, 
mert ebben a kölcsönösségben mintha már az integrált Európa szellemi 
határai is eltűnnének lassan. 

Az ósziváci sír (egykorú felvétel) 
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OLVASÓNAPLÓ  

KÉNYSZERÍTŐ  JÓZANSÁG 

KONTRA FERENC: Ősök jussán 
Forum, Újvidék, 1993. 

Truman Capote írja, hogy „én pedig addig is itt vagyok, egy szál magam a sötét őrület 
kellős közepén". Az idézet két kulcsszava jelen szemléletünkben az „addig is". Mert 
akaratlanul is magunkra gondolunk, amikor első  személyben megfogalmazott gon-
dolatot olvasunk, s ha a történelmi id ők olyan sötétek, mint mostanság, akkora fenti 
idézetben számunkra a sötét őrület a háborút jelenti, s ezért kulcsszavak az „addig 
is": meddig is? Amíg vége nem lesz, ki nem toloncolnak, táborba nem zárnak, le nem 
lőnek, addig is, addig is. Amíg lesz mit enni, lesz áram, f ű tés. Nem szalonképes 
gondolatok ezek, csak politikai tribünökön, sajtótájékoztatókon, tévém űsorokban. Az 
irodalomban nem. Nem így kimondva. Talán burkoltabban, stilizáltan, eufemisztiku-
san. Ne hangozzon panaszként a leírt szó, ne vegye ijesztgetésnek az olvasó, ne 
veszítsen művészi erejéből a történet a valóság kegyetlen, vulgáris igazsága miatt, ne 
legyen jajkiáltás az élet, mindennapi jelenvalóság a halál. Mint a kenyér. 

Az irodalom egy másik világ. Kitalált. Olyan, mint az utazás, csak nem kell 
hátizsákot cipelni. Amikor vége van, akár a könyvnek, akár az útnak, néhány napig, 
pillanatig, óráig csak rendszerezünk, hogy évek múltán ne tudjuk: olvastam vagy 
megtörtént, ott jártam vagy álmodtam? Ha azt mondom, hogy 1991 júliusában vagy 
augusztusában kétszer voltam Baranyában, amikor még állt Eszéken a hotel, de már 
leégett néhány falu a környéken, traktorok választották el a falvakat, háromféle 
rendőr igazoltatott, nehezen hitték el, hogy egy svájci újságírón őnek fordítok, ha azt 
mondanám, hogy visszafelé a Császár csatornájában fürödtem, óriási adag csevapot 
ettem, és éjjel a rend őr rám mered ő  gépfegyverével álmodtam, ki hinné él? Hogy 
ilyen ellentétes dolgokat lehet tizenhat óra leforgása alatt m űvelni. Pedig ez csak a 
kezdet volt, azóta kérgesebb a lelkünk, az agyunk, nagyobb ellentétek mellett is 
csodálkozás nélkül megyünk el. Az életünkben, mindennapjainkban, az újságot 
olvasva, tévéműsorokat nézve; de nem amikor az irodalom ajtaján kopogunk: ott 
megtöröljük a cip őnket, esetleg le is vesszük, visszatartjuk a lélegzetünket és össze-
veszünk azzal a családtaggal, aki a híradó „Harctéri jelentések" cím ű  részét ajánlja 
figyelmünkbe. S akkor is így teszünk, ha háborús regényt olvasunk. Mert az írók 
csodálatos lények, olyanok, akiket a lelkünk megőrzése végett küldtek a földre, azért, 
hogy hitet adjanak, figyelmeztessenek, neveljenek, szórakoztassanak. Ha szépiro-
dalom, amit olvasunk. Vannak írók, akik megsértődnének, ha azt mondanánk rájuk, 
hogy szépírók. Különféle gyakorlatokat, íráspózokat találnak ki, hogy tényirodalmat 
írjanak, s csak az olvasók boldogok, hogy igyekezetük ellenére is irodalmat, igazi 
utazás-irodalmat hoztak létre. 

Kontra Ferenc Ősök jussán című  kötete nem invitált utazásra engem. Nem 
vigyázott a lelkemre, éppen ellenkez őleg, minden szava szúrás, könny, döfés és 
fájdalom, nem novellabeli azonban, hanem remeg ő, nyüszítő  élettel teli, innen Bara-
nyából való kiáltások, halálhörgések, kegyetlenkedések teszik s űrűvé a sorokat, 
veszik el a reményt. A háború elején még néztem a tévéhíradót, két éve már annak, 
nem csoda, hogy egy kis idő  kellett, mire rájöttem, hogy honnan az ismer ős jeges 
érzés, az óriásira n őtt fullasztó félelem, ahogy a novellákat olvasom, honnan valók az 
emlékképek, amelyek inkább dokumentum-, mint emlékszerűek, láb és fej nélküli 
emberek, nyomorékok, hangok a Kopácsi rét felé, üzenet. Amikor elolvastam Kontra 
könyvét, akkor vettem elő  T C.-t, hogy kicsit eltávolodjak időben, térben, hogy el 
tudjam hinni: Kontra Ferenc novelláskötete valóban az. De nem sikerült. 
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Üzenet az Ősök jussán. Egy „onnan valósi" üzenete, könyvbe zárt bátor kend őlo-
bogtatás. Bátor, mert novellák keretében olyan eseményeket mesél el, amelyekr ől 
nagyon sokáig szólni sem volt szabad, de elmondja a még múltnak sem nevezhet ő  
szörnyűségeket is, amelyeken Baranya lakói keresztülmentek, -mennek. Ugyanakkor 
bátorságnak kell azt is nevezni, hogy szépirodalmi formába s űríti a dokumentumfil-
mek, -írások anyagát, vállalva ezáltal, hogy a hatás inkább megrázó, ijeszt ő  korkép 
lesz s kevésbé irodalom. A fogalmazás akkor egészen pontos, ha kimondjuk, hogy 
Kontra novelláinak anyaga, vagy azoknak jó része még meg nem írt, le nem forgatott 
dokumentumanyag, az elsőként szóló bátorságát, merészségét is övének kell tud-
nunk tehát. Kendőlobogtatás is ez a könyv, mert akárhogyan is fáj, el kell fogadnunk, 
hogy elbúcsúztunk az általunk ismert vidékt ől, megváltozott ott minden, nemcsak 
az emberek, pedig azzal kell kezdeni, hogy hol tanulnak most, másfél év után az 
odavaló gyerekek, látják-e apjukat, anyjukat, elmehetnek-e nagyszüleik temetésére, 
van-e még bora dédelgetett hordókban, megmelegedhetnek-e házukban a tulajdo-
nosok, ha értékeik mind oda is vesztek. Kend őlobogtatás-novellák, úgy intenek 
búcsút a sorok, ahogy a vonat után szokott integetni a maradó, nem boncolgatva azt, 
hogy miért marad, meddig, minek. De üzenet is ez a novelláskötet, nem mondom, 
hogy az utókornak, a történelemnek, az ottmaradottaknak, az elmenteknek, él őknek 
és holtaknak, mert ezt nem kell tudni, úgy érzem, hogy üzenet magáért a tényért, 
ahogyan a palackot is ki tudja kinek dobják a tengerbe. 

Azt írtam fentebb: szerettem volna elhitetni magammal, hogy valóban novellás-
kötet az Ősök jussán, ám nem sikerült. S nemcsak az említett okok miatt, nemcsak azért, 
mert annyira valóságos, hogy minduntalan déj á vut élünk át a könyvet olvasva, nem 
a megélt, de a hallottam, hogy megtörtént szintjén, azért nem érzem „csak" novellás-
kötetenek, mert - jóllehet műfajilag tisztán lehatárolt - a történetekb ől hiányzik az 
elbeszélő  embersége, a lélegzetvétel ritmusa, amíg íródott, s amíg olvasom. A novel-
lákat úgy élem meg, függetlenül megírásuk idejét ől, mint az íróval való egybepillan-
tást, megértést, sóhajt: sorsról van szó, életekr ől, fordulatokról, nagy szavakról. Az 
Ősök jussán írója magányosan halad végig a köteten, nem kíván leállni az olvasóval, 
nem akarja megtárgyalni a leírt eseményeket, ami érthet ő, hisz tudjuk a tárgyát. így 
azonban, bár megrendítőek a novellák, lelki kapcsolat nem létesülhet, s nem is kell, 
hogy létesüljön, mert nagyobb az író fájdalma annál, hogysem megoszthatná az 
olvasókkal 

Filmnovelláknak nevezem magamban ennek a könyvnek a darabjait, dokumen-
tum-filmnovelláknak, mert képszerűek, vizualitásuk az irodalmi eszközökével vetek-
szik. Ehhez járul hozzá, ezt emeli ki Penovác Endre grafikai munkája és a novellák 
közé ékelt bakancsábrázolatok Egy vágó pontosságával, megérzésével kezeli a szerz ő  
a történeteket, ott kanyarodik, fed át, csíp le, ahol arra valóban szükség van, nehogy 
az álszent sajnálkozás, szentimentális fecsegés gyanújába keveredjen. Ha nem így 
tenne, ha valamelyest emberibb kívánna lenni, ha kapcsolatot szeretne létesíteni az 
olvasóval, akkor annak a kötet látná a kárát, pedig jólesne a remény, még ha hamis is. 
De pontosan ezt kerüli a szerző, a reménykeltést, az irodalom embermegtartó szere-
pének kiteljesítését. 

Az Ősök jussán túl van az irodalmon. Egy darab élet, halál, s ami a kett ő  között 
Baranyában, s nemcsak ott, létezik: szomorúság. 

LOVAS ILDIKÓ 
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ORPHEUSZ NYOMÁBAN 

FEKETE J. JÓZSEF: Olvasat II. 
Informativni centar, Sombor, 1993. 

Az újvidéki Forum Könyvkiadónál je-
lent meg 1986-ban Fekete J. József Olvasat 
című  kötete, amely esszéket tartalmazott 
Szentkuthy Mikklósról. Most jelent meg 
a folytatás, az Olvasat II. a zombori Infor-
mativni centar kiadásában és a bezdáni 
Vojvodina nyomda szép kivitelezésében, 
Dürer rézmetszetével a borítón. Ez a vi-
zuális élmény az első  hang, az első  le-
ütött billentyű  a zongorán, amely az ol-
vasót egy dallam felé indítja el. E dallam 
a többszólamúsághoz és ahhoz az intel-
lektuális összhangzathoz vezet, melybe 
a legkülönfélébb műfajok hangszerei 
beleszólnak. 

A Bevezetób ől megtudjuk, hogy az 
esszéknek nem csupán szándéka, ha-
nem hangja is szubjektív, kötetlenebb, 
szabadabb, akárcsak az általuk taglalt 
Szentkuthy-szövegek, amelyek torzó-
ban maradtak, ifjúkori alkotások, vagy 
éppen élőszóban előadott, majd hang-
szalagról lejegyzett vallomások, esetleg 
naplójegyzetek. Olyan szövegek tehát, 
amelyek részben elkerülték a szertelen, 
barokkosan tobzódó Szentkuthy kiadás 
előtti skolasztikus-szigorú revízióját. 

Kevesen vállalkoztak eddig arra, 
hogy bejárják Szentkuthy Miklós hatal-
mas életművének rejtelmes tájait. Mert a 
kutató burjánzó kertben, végeláthatat-
lan labirintusban és sokrétű  nyelvi kö-
zegben találja magát. Varázslatosan fel-
épített világ veszi körül, melynek szé-
dítőek és transzcendensek a magasságai, 
félelmetesek és vészjóslóak a mélységei, 
történelmiek a horizontjai, megfogal-
mazhatatlanok a végső  tanulságai, és ki-
fürkészhetetlen, hogy milyen kincseket 
rejtenek még kézirathegyei. 

Különféle 	szövegminőségekkel, 
történetszegmentumokkal és szellemi el-
ágazásokkal szembesül a kutató. Fekete 
J. József érdeme az eligazítás képessége, 
a megszerzett ismeretanyag rend-
szerezése. Munkájának kisugárzása arra 

sarkallhat másokat is, hogy megismer-
kedjenek a Mesterrel. Az esszéíró iránytű-
jével tematikai ösvényeken indul el, eszté-
tikai vonulatokat fedez fel, képeket és 
műveket állít párhuzamba, egyszóval 
megfogalmazza a maga olvasatát, amely ta-
nulságos mindannyiunk számára. 

Néző téren érezzük magunkat, ahol 
a művészet színpadán valamennyi sze-
repet a Mester alakít „tarka jelmezekben, 
erősen stilizált maszkok alatt". Szent-
kuthy így fogalmazott a Frivolitások és 
hitvallásokban: „A feszültségek úgy kelet-
keznek bennem — és gyakran úgy is ol-
dódnak fel! —, hogy színész-természet ű  
vagyok, és minden szerepet átélek." 

„Egy középkori színházi modell vo-
nult végig opusán, a halál tánc, hiszen az 
emberiség története nem más, minta Vé-
res Szamár önmegsemmisítő, pokolba 
vezető  útja" — olvashatjuk a Cicero ván-
dorévei kapcsán írott fejezetben. Már 
Szentkuthy Miklós első, befejezetlen re-
gényének, a Barokk Róbertnek az olvasása 
közben is feltűnik a „viharos-véres halál-
tánctéma, a világ ezerszínű  visszatük-
röződése". 

Az egymást váltó maszkok metaforája 
determinálja a struktúrát: a fejezetek a le-
hetséges megközelítési módokat veszik 
sorra, ezen belül is megkülönböztetett fi-
gyelmet érdemei A kísért ő kéjekből az értelem 
diadala című  esszé, melynek alcíme a tárgy-
kört is konkretizálja: Cédulák, gondolatok, 
jegyzetek Szentkuthy és a n ők közötti meghatá-
rozó kapcsolat témájára. Műfajok tekinteté-
ben komplex a vizsgált életmű: a regény-
és tanulmányíró éppúgy összetéveszthe-
tetlen, mint a nyilatkozó, az interjúalany, 
aki feltárja saját metamorfózisait. 

Szentkuthy Miklós halálával nem 
zárult le az életmű, megannyi meglepe-
tést tartogat; a továbbgondoláshoz kínál 
hasznos iránytű t Fekete J. József Olvasat 
II. című  esszékötete. 

KONTRA FERENC 
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A TÁJ KÉTFÉLE ARCULATA 

Pataky András: Baranya titkokat rejtegető  földrajzi nevei 
Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1992. 

Közvetlen, azaz a valóságban is megnyil-
vánuló látványán túl, a tájnak létezik egy 
másik, szellemibb, a lélek bens őjében te-
remtődő  arculata is. Ez utóbbi a lényege-
sebb, az örök, melyet nem változtathat 
meg - ott belül - sem az id ő  múlása, sem 
pusztító szándék, de még a táj és szülötte 
(vagy átélője) között kialakult áthidalha-
tatlan földrajzi távolság sem. Ez az az él-
mény, amelyet az utazók, a vándorok, a 
világcsavargók, a nagyvilágba vetődöttek 
őriznek magukban a világnak valamely 
számukra fontos szögletéről éveken, kilo-
métereken át, mindvégig. 

Ilyen, mélyen a tudatba vés ődött, 
szellemi tájképet hordozhatott magában a 
Dráva két partján elterül ő  szántóföldekről 
Kesincei János is, a társak által gúnyolt, 
tehetséges ferrarai diák szerepében, a pécsi 
püspök és a királyi alkancellár méltóságá-
ban, a Mátyás király ellen összeesküvést 
szövő, számkivetett menekülő  helyzeté-
ben, de mindenekelőtt, amikor Janus Pan-
nonius néven világirodalmi értékű  költe-
ményeket alkotott. Ezekb ől idéz Pataky 
András szlavóniai-baranyai ihletettség ű  
sorokat és részleteket Látluitott-eszcfntófölde-
ket a Dráva két partján a gyermek Janus Pan-
nonius? című  cikkében. S Pataky úgy gon-
dolja - a földrajzi nevek és az okmányok is 
ezt támasztják alá -, hogy a gyermek Pan-
noniust valóban ez a szántóföldek megha-
tározta látvány fogadta több mint öt évszá-
zaddal ezelőtt, „Nemetin és Szarvas között 
a 90-95 méteres tengerszint feletti magas-
ságú platón állva". Feltéve, ha igaz a tudo-
mány azon állítása, hogy a költ ő  Kesincén 
született, melynek helyét a mai Szarvas 
táján jelöli meg a cikk szerzője. 

Nem véletlen, hogy Pataky András 
Baranya "titkokat rejtegető  földrajzi nevei 
című  kis kötetének ismertetését a Janus 
Pannoniusról szóló, a Dráva vidékének 
természeti adottságait feltérképez ő  cik-
kel kezdtem. Ugyanis ez az az írás - a 
Magyar Képes Ujság hasábjain megje-
lent 35 közül-, melyben a legnyilvánva-
lóbb és a legteljesebb az a szerz ői szán-
dék, mely cikkeit a nyelvészeti szempon- 

tokon túl áthatja. Baranya földrajzi nevei-
nek eredet- és jelentésvizsgálata mellett 
ugyanis - a sorok mögött, mintegy a té-
nyek összefüggésrendszeréb ől eredően -  
a vidék szellemi térképét is megrajzolja, 
egy sajátos kultúrájú, életvitelű  és észjárá-
sú közösséget mutat be, mihez mérten ala-
kulhattak csak ki a térség földrajzi nevei: a 
városok és falvak, „hegyek" és völgyek, 
folyók és mellékágaik, határrészek, fokok, 
szakadások, erd ők, utak stb. elnevezései. 

„Történelmünk folyamán a 13. száza-
di villámgyors tatárjárás bizonyosan vidé-
künkön is pusztított el falvakat, lakosságu-
kat részben kiirtotta, részben futásra kény-
szerítette. Okleveles forrásaink Kopács és 
Várdaróc elnéptelenedésér ől beszélnek 
Hogy itt, a Belső-Drávaszögben ez a pusz-
títás milyen méretű  volt, ezt bizonyosan 
ma már nem tudhatjuk A másfél évszáza-
dos török hódoltság alatt elnéptelened ő  te-
lepülésekről viszont már több adattal ren-
delkezünk" - veti fel Elpusztult falvak - 

későbbi családnevek című , a kötet hátsó borí-
tólapján is kiemelt cikkében a földrajzi ne-
vek vizsgálatának egyik aspektusát, a 
szükségszerű  időbeli visszatekintések lé-
nyegét a szerző . Kötetének címében titko-
kat ígér olvasójának, aki ezeknek a rejté-
lyeknek a megoldása, nyit] uknak a megta-
lálása reményében veszi kezébe a füzetet 
S nem is csalódik Pataky András ugyanis 
mélyen „leás" a történelmi emlékezet réte-
geibe, messzire tekint vissza id őben, hogy 
egy-egy név eredetét, jelentését felfedhes-
se. Valaha volt, elpusztult, eltűnt földrajzi 
tények, természeti jelenségek nevei buk-
kannak fel egy-egy ilyen szellemi-id őbeli 
kirándulás során: helységek, folyók, pata-
kok, erek, dűlők, várak, sajátos tárgyak 
megnevezései, ső t szavak, melyek teljesen 
elvesztek, kihullottak köznyelvünkből, de 
földrajzi nevekben még ma is idézik rég-
múlt korok hangulatát 

Még sok más, érdekes tudnivaló de-
rül ki a Pataky-cikkekből. Megtudjuk, 
hogy voltak (vannak) igen különös fo-
lyók, mint amilyen a Daróca nev ű  is volt. 
„Ez a Daróca nagyon furcsán viselkedett. 
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Folydogált, folydogált kelet felé — mint 
ahogy rendes .Dráva-fiúhoz illik —, s egy-
szer csak — legtöbbször aratáskor — meg-
állt, egy-két napig tétovázott, aztán elin-
dult, de most már nyugati irányba vitte 
színében is megváltozott vizét" — olvas-
hatjuk A kétfej ű  folyó című  írásában. Mint 
fény derül rá, e furcsaságok okait a Duna 
és a Dráva szintkülönbségében kell ke-
resni. A megáradt Duna homokos iszap-
ja viszont mindenkor fehérre „festi" a 
felszínt, a benne lévő  növényeket, tár-
gyakat. Erre a jelenségre utalnak Fehér 
előtagú földrajzi neveink (Fehér-víz, Fe-
hértó). Ugyancsak természeti jelenség 
következményei a fekete vizek; a két par-
tot övező  sűrű  erdők árnyékától lesz 
nappal is szénfekete a tükrük. Ilyenek: a 
mai Karasica (törökül a fekete — „kara", a 
víz — „szú"), a vörösmarti Karóca-tó stb. 
Vannak meleg és hideg, mozgó és vára-
kozó vizek, medrükben és környékükön 
rengeteg élőlénnyel, minek áttétele vagy 
emléke földrajzi neveinkben keresend ő  
(Maláka, Jégverem-tó, Jégverem-hídja; 
Sebesér, Körös-tó, Beszterce, Bisztri-fok; 
Csigerihát, Szomahát, Pontyhát stb.). Va-
lamikor járhatatlan, sűrű  őserdők hú-
zódtak errefelé, melyek az ember tényke-
dése által tűntek el, ám emléküket nevük 
őrzi, mint ahogy az erdőirtás folyamata 
is megőrződött az emberi névadás, meg-
nevező  szándék által (a bezdáni Feket 
sűrű, a laskói Sötét erdő, a kopácsi Irtá-
sok, a laskói Égetett erd ő  stb.). 

A Janus Pannoniusról szóló cikk 
mellett kétségkívül a Fejsz[e] a vízben 
című  ad okot még különös érdeklődé-
sünkre. Benne Pataky a Halotti Beszéd és 
Könyörgés egy szavának, a nyelvtörté-
nészek által is vitatott „fe3e" értelmezésé-
re vállalkozik, azaz hogy lehetséges je-
lentését vázolja fel, egy halfogó kelepcé-
re történő  utalást sejtve értelmében. Még 
sorolhatnánk a szerző  által felsorakozta-
tott, összegyűjtött földrajzi neveket és 
logikus, kikövetkeztetett vagy feltételes 
magyarázatukat. 

Ismeretanyagban, érdekességben 
(titkokban) bővelkedő  kötet Pataky 
munkája, melynek színvonalát nemcsak  

a gondosan kiválogatott szakirodalmi 
tényanyag, okiratok idevágó részletei-
nek közlése, hanem a szerző  készsége és 
képzelete teremtette szépirodalmi beté-
tek is növelik. Példaként említhetem a 
már kiemelt Pannonius-cikket, annak 
egy képzeletünket „megnyitó" részletét: 
„A fent említett ötszáz éves oklevél Eszé-
ken (Opidium Ezeeke) 217 adófizető  ne-
vét jegyzi, közöttük Valentius, Johannes, 
Apolyt és Thomas papokét. Vajon a 12 
éves Kesincei Jánost melyik taníthatta, 
melyiktől kaphatta első  ismereteit? Talán 
Valentiustól. Ő  lehetett ugyanis a leg-
idősebb, s talán valami főpap is, mert az 
oklevél írója kiemelte nevét. De lehet, 
hogy egyik sem volt ott Eszéken 23 évvel 
az okmány keletkezése elő tt." 

Pataky András könyvét olvasva fi-
gyelmünk három időrend felé irányul. A 
földrajzi nevek vizsgálata, jelentésük és 
eredetük felkutatása a múltba vezet ben-
nünket. Az eredmények a jelen állapo-
tokra irányítják a figyelmet. Ugyanakkor 
egy sajátos alakulástendencia, a földrajzi 
nevek létrejöttének és elfelejtődésének 
logikájára, illetve mibenlétére derül 
fény, ami a leendő  folyamatokat is ma-
gyarázhatja. 

El kell még mondani a könyvről, 
hogy szerzője vizsgálati területének nin-
csenek merev határai, így nem csupán Ba-
ranya földrajzi neveiről esik szó, hanem a 
Duna vajdasági oldalára, Kupuszina, Bez-
dán környékére, de még az Al-Duna men-
tére is elkalandozik A kötetcím, de a feje-
zetcímek is figyelmet felkeltőek, publicisz-
tikaiak, ami az írások elsődleges közlési 
helyével magyarázható. 

Gondolom, Pataky András Baranya 
titkokat rejteget ő  földrajzi nevei című  füzete 
egyes részleteiben megbotránkoztatja a 
nyelvészeket, s nem lesz a földrajzi név-
vizsgálat tudományos csúcsteljesítmé-
nye. Viszont a tudomány népszerűsíté-
sének kiváló kötete, érdekes, élvezetes 
olvasmány, s egy térség szellemi arcula-
tát érleli bennünk. 

BENCE ERIKA 
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Folyóiratunk e számának megjelenését 
anyagilag támogatta: 

Anetol, Szabadka 
Igazgató: Szekeres Katalin 

AutoMárton, Szabadka 
Igazgató: Márton István 

Funero, Szabadka 
Igazgató: Miskolczi József 

M&M elektronika, Szabadka 
Igazgató: Fábián Imre 



Galériánk 

DE VI 	RE JÁNOS  író,  publicista, szerkeszt ő  

Dettre János mindössze öt évet. töltött Szabadkán, mégis tartósan beírta a nevét 
városunk, ső t a vajdasági magyarság m űvelődéstörténetébe, mert 1920 és 1925 
között kezdeményező  szerepet játszott a szellemi élet kialakulásában és kiala-
kításában. Szegedr ő l jött, ahol az őszirózsás forradalom napjaiban kormány-
biztos fő ispán volt. Nagy tapasztalatait, amelyeket a társadalmi változásokat 
előkészítő  politika képzett és elkötelezett képvisel őjeként szerzett, nálunk úgy 
kamatoztatta, hogy a bénaság és zavar állapotában els őként találta meg az új 
helyzetben a lehetséges termékeny magatartást, a cselekvés módozatait. Fél 
évtizeden át szerkesztette a Bácsmegyei Naplót, amely az ő  idején élte fény-
korát. Sokat dolgozott, rengeteget írt, folyamatosan 1925. október 22-ig, amíg 
ki nem utasították az országból.  A  vajdasági magyar irodalomnak alig van 
olyan kérdése, amelyet fel ne vetett volna,  s  válaszaiban sok olyan elem 
található, amely máig ható érvény ű . Nálunk írt írásainak legjavát Új partok felé 
címmel az Eletjel jelentette meg 1979-ben. Az életében mintegy négyezer 
vezércikket író Dettre János 1886. május 15-én Budapesten született, és 1944. 
áprilisának végén mérgezte meg magát a topolyai gy ű jtő táborban, ahova két 
héttel előbb, április 9-én deportálták.  —  Portréja Szöri József fest őművész 
munkája. 


