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CS. SIMON ISTVÁN 

MOSTARI VERSEK 

MOSTAR I. 

Keletre tárult kapuin 
záporok ájulását várja 
fehér emlőin 
túltáplált nappal 
elcsábít 
mint az asszony 
hegykoszorúját 
nyakadba akasztja 

MOSTAR II. 

Behár-árja 
ciklon ujjnyom 
túlérett nap 

Ha a virágzásba belefáradsz 
bégek törvénye szerint 
törökkertjeid lábát 
a folyó megmossa 

MOSTAR III. 

Ánizsosan frissítő  
fényes eső  
helyett 
záp 
golyózáporok 
hullanak rád 
S a századokon átível ő  
hidad 
félholdívét 
széttördeli 
a dušman 
Hangulatzsúfoló 
gránátalmáid közt 
gránátok robbannak 
most már 
s romos rondód  

letarolt piros 
virágai közt 
véredet ontja, issza 
az ármány 
Mostar 
Simogató szubmediterrán 
mosolyod 
vészes vigyorrá 
torzították 
Mosdathatják a ciklonok 
szikláidat a gyalázattól 
fehérre mikor mossák... 
Már csak emlékeimben 
ismerek rád 
bolan Mostar 

SZOMJAS KÖVEK 

A sas kiélezett karma közt 
a folyó 
megtorlás 
a híd lába közt 
a nap 
kövek tüzes kényszere 
lázadás 

Kő, híd 
kőhíd 
íjfeszülés 
szirtsóhajú folyó fölött 
századokon feszülő  
századokat sebző  
századokat hegesztő  
kőhíd 

Délibáb-forraló sziklák 
gránátalma zsúfolt hangulatok 
törökkertek nosztalgiája 
szenny és dukátok csengésén 
merengő  szokákok 
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Ősz 
A híd lába közét 
sirályok habozzák 
türkmén selymüket 
habok foltozzák 
a hidak közt 

GRÁNÁTALMA 

Hangulatzsúfoló 
a ciklont cibálja 
hópólyás 
vörösen vigyorog a napba 
szakadék szédületét 
takaró 
sziklák meddő  mellét rágja 

DIANTHUS BARBATUS 

Lángnyaláb és 
bódulattá nemesedett 
fájdalom 
bomló bíborlás vagy 

Tudat mélyéről pirkadó 
égöv sejtése 
mostoha köveken 
vértanújel 

Dianthus barbatus 
elkallódott kedvesem 
kegye és intelme 
megfagyók tűz-képzete 

kő  
kőszirom leplek 
félhomályt évelő  
kövek 

Kő, nap 
kősugarú napod 
citoplazma-apály 
kővirág nyílik ki 
vérző  lábod nyomán 

Kő  
Kőfészek 
kő, út 
a tejút 
a dervis-arcél 

az arabeszkek 
a tévhit 
a hit 
szomjas kövek 
esengnek 

KŐFANTOMOK 

Hatványozott az éj 
csordultan lorcai 
a minaretet 
kőfantomok környezik 
és az olajfák csöndjét 
lélegzetedből kitépik 

NERETVA 
bódulattá nemesedett fájdalom vagy 

Nyár 
A híd lába közt 
sóhajt a folyó 
a hidak közt 
sajdul a folyó 
és a gyanútlan szirteken 
darazsakkal rajzik 

EMLÉ K 

Hegyeivel lassan 
lélegzett az éj 
és napsugár-foszília feslett 
a gránátalmavirágban 
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ÁCS KÁROLY 

DUNÁNTÚLI VIRÁGVERSEK 

MÉG EGY VIRÁGZÓ MANDULAFÁRÓL 

Janus Pannonius nyomán 

Én is meglestem, csak ötszáz évvel utána. 
Éppen olyan gyerekes, éppen olyan gyönyör ű  

Nyújtózással emelte magasba virágait, éppoly 
Bátor volt, s botor is, mint az a messzi előd. 

Mit se tanult, és mindent tud. Tanulója lehetnék. 
Ötszáz éve tudom: végét járja a tél. 

1994. III. 11. 

SOMOGYI SOMFA 

Megláttam: Berzsenyi niklai portáján 

Berzsenyi Dániel úr kertjében a somfa virágzik. 
Rögzítem csak a tényt, hátha ezegyszer igaz. 

Sándor, József... Mért ne virágzana somfa Somogyban? 
Távol tombol a vész, itt meg e': sárgul a som. 

Fölfordult a világom, kell bele kis bizonyosság: 
Búra bor, ágra virág; így van-e, Dániel úr? 

1994. III. 21. 

B. FOKY ISTVÁN 

FELELET-TORZÓ 

Kérditek amonnan, 
hogyan tetszünk lenni? 

Vagyunk... 
Tetszik lennünk, hogy 
vagyunk, akaratlan, 
télben is munkáló cser, 
szakadatlan zaklatásban 
didergő  cinkék fagyalon, iglicén, 

csipegetők és rágódók 
káromláson és igén, 
kötélre száradni akasztottak, 
agyunkról gondolatok 
foszlányai lógnak, 
kilógunk a paplan alól, 
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halni jár belénk az élet, 
vagyunk vádlók 
és fellebezhető  ítélet, 
lehetetlen id őkben 
szélárnyék-filozófia 
anyacsöcstől térített 
fehér ló fia, 
vagyunk faháncson pislanó 
virrasztók faggyúlángja, 
végvárak keresztje 
rögünkkel a szánkba, 
vagyunk szedem szép virágom, 
önéletrajz-fecni, 
égő  víz a lápon, napsugár faluja, 
fakabát lakók és kopor-showmanek, 
háttér emberek, 
Földvár felé félút, szóveret, 
Rákócziak nyugati szőlősből, 
szabadkák Waldorf-iskolatőről, 
vagyunk makula és jajrózsa, 
tikkasztás a szikesen, 
gyenge világ, 
parasztmadonnák 
mennybemenetele, 
létszámon felüli cseréptányérkák, 
kirajzás utáni darázsfészkek, 
vagyunk a tökéletes bánat, 
föltépett sebek foglyai, 
tisztesfű  és többsincsi alázat, 
vagyunk Bogárzó láp délibábgyára, 
ökumen-szamárvezetők 
temetni délután szokásban, 
betyárnyomok tiszai virágzáshoz, 
észérvek és dilibogyó ágya, 
macskagyökönke az álmodáshoz, 
aranyhavernek tűzzománc arca, 
halmozottan sérült, 

tartósított ember homokkarca, 
vagyunk szimattárs és 
hangjukat vesztett igricek, 
mióta magunkat tudjuk, 
örökké ingázó önismeret, 
nyakig és azon túl örökbefogadottak, 
gyűrődés a nótamuzsikán, 
Mária-kendőbe takartak, 
gyászvitézek a nótafán, 
versenylovak igavonóvá nevelve, 
úgy tetszik lennünk, hogy 
vagyunk nagy ritkán megkövetés, 
ánizskrém időnek bőrére puhítónak, 
agytekervény-erdőkbe mélyülő  örökség, 
előemberek harangnyelve, 
magatartás törekvés, 
veszélyes országúti sötétség, 
vagyunk örök, végső  csönd, 
kivagyiságnak lemorzsolódott héja, 
lángoló pallos, ordító diktát, 
kuckós emberek maradéka, 
árvacsalán-pösztörkék hétrét hajlottan, 
göröngy-csírák pannoni cirkuszban, 
átokszemétdomb semmi ásata, 
vers mindenkinek, 
légszomj ejtőernyős kullancsokra, 
vagyunk mi cifra emberek, 
jólszületettek és futóeszűek, 
haladunk visszaperelő  libamarsban, 
vár ránk népkonyha kosztja, 
holtponton még innen 
nem szűnik bennünk a befelé vérzés, 
csillagszél söpri nyomunkat, 
vagyunk tartva tenyész ők, 
nyakig a Süketlaposban, 
Bácska és Bánság hosszan, 
vagyunk... 
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JÓDAL RÓZSA 

MÁRKAMÁRKAMÁRKAMÁRKA 

Egy fényképezőgép-állvány. Egy ezüst cigarettatárca. Díszes, aranyozott 
képkeretek. Egy bronzkutya. Metszett üvegpoharak Japánvirágos teáskész-
let. Dohányzóasztalka két fotellal és dogányzókészlettel. Mindjárt jönnek. 
Mindjárt itt lesznek. Mindent ki kell rakni. Minden legyen szem el őtt 
Mutatósan. 

Mama. Éhes vagyok. 

Tokjában hagyjam a fényképezőgép-állványt? A tok hibátlan. 

Mama. Éhes vagyok. 

Talán mégis kiveszem. Így látványosabb. 

Mama. 

Talán mégis kiveszem. Így látványosabb. Mi lenne, ha felállítanám? Felállí-
tom az asztalra. Az asztal közepére állítom. 

Mama. 

Ide helyezem az asztal közepére, és köréje csoportosítom a többit: tata ezüst 
cigarettatárcáját, nagymamáék képkereteit, metszett talpas poharait, Baby 
néni japánvirágos teáskészletét. A fotelt nekitámasztom a könyvállványnak 
Így nem látszik, hogy hiányzik a lába. 

Mama. Éhes... 

Egyél. 

Mit? 

Jönnek Hallom a kaput Jönnek S még nem raktam ki mindent Talán mégis össze-
csukom a fényképezőgép-állványt A tokja még egészen szép. Mit tegyek a tokba? 

...Ne! Ne tessék ráülni! A lába... 

A lába? 

De megvan! Itt a fotel lába ebben a nejlonzacskóban. 

Egy nejlonzacskóban? 

De azért jó. Még egészen jó a lába. Megőriztük. Ebben a nejlonzacskóban 
őrizzük. 

És az asztalka lába? 

A dohányzóasztal lába is megvan. Ebben a másik nejlonzacskóban. Látja 
ezeket a zacskókat? Minden lábat ezekben őrzünk. 

Hm. Ékszer? 

Ékszerem nincs. Sose szerettem. Tudja, mi inkább könyveket... meg lemezeket .. 

Hm. 
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Ez boldogult édesapám fényképezőgép-állványa. Tata sokat fényképezett. 
Kodak... Kodak lemezekre. Azok még üveglemezek voltak, egyenként kel-
lett őket a gépbe csúsztatni. Én még emlékszem, hogy csúsztatta be tata a 
Kodak lemezeket a fényképez őgépbe. 

Aha. 

Becsúsztatta a lemezt, fest őire igazította a rokonok csoportját, visszament, 
beállította a képet, majd rohanvást visszaiszkolt, és maga is a csoport végére 
állt. Katt. Az automata kattant, és tata is rajta volt a képen. Így ment ez. A 
Kodak lemezekkel. 

Hm. 

Nagyon érdekes állvány. Aki gyűjti... Szép a tokja is. 

A tokja. 

Annak, aki gyűjti... az ilyesmit. A tokja is. A tokjaink különösen mutatósak. 

Hm. 

És itt van ez az ezüst cigarettatárca. Ez is apámé volt Szenvedélyes dohányos volt az 
öreg. Szinte látom, amint felkattintja, két ujjal elegánsan kicsippent a sorból egy .  szálát.. 

Nem ezüst. 

Nem ezüst? Dehogynem. Ezüst volt. Tatának ezüst cigarettatárcája volt. 

Nem ezüst... Márkamárkamárka... Ékszer? 

Ékszerünk nincs. Tudja, mi inkább a könyveket... 

Bennünket elsősorban az ékszer érdekel. Antik ékszer. Márkáért. 

...Hacsak nem mama gyémántköves fülbevalója... De az nem eladó! 

Az ékszer érdekelne bennünket. Ékszer. Márkáért. Ékszer. 

Megmutathatom éppen. De nem eladó. Azértmegmutathatom. Az esküv ői f iilbevalój a 

Aha. 

Ugye gyönyörű? Többször fényképezkedett vele. Az én esküv őmön is visel-
te. Gyémántköves fülbevaló arany foglalatban. 

Nem gyémánt. 

Nem gyémánt? Dehogynem. Gyémánt volt. Mamának gyémántköves fülbe-
valója volt... No, de különben sem eladó... 

Mama. Adjuk el, mama. 

Nézzék ezeket a metszett talpas poharakat. Egyedi példányok. Minden 
darab más-más nagyságú, formájú, mert ezeket még úgy fújták... nekem úgy 
mesélték az öregjeim... egyedi példányok. 

Egy hiányzik a szervizből! Meg a lábuk. Talpas poharak talp nélkül?! 

Egy vörösboros pohár csakugyan eltört a készletb ől. A talpuk? A talpukat 
természetesen megőriztük: jobbról a harmadik nejlonzacskó. Ezek kérem 
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egyedi példányok. Minden családi ünnepen bel őlük ittunk. Koccintottunk, 
és a damasztabrosszal terített ebédl őasztal fölött... Esetleg ha tokba tennénk 
őket. A tok sok mindent megold. 

Egy hiányzik a szervizb ől!... Hanem mutassa csak azt a porcelánfigurát! 

Porcelánfigurát? 

Ott. Ott a vitrinben. Azt a nippet. 

Ezt? Ez a porcelánszfinx. A porcelánszfinx a porcelánbékával. Mindig itt állt 
a vitrinben. Amióta csak az eszemet tudom, mindig itt állt a vitrinben. 

Tíz márkát adok érte... De mi van a lábukkal? A szfinx és a béka lábával? Meg 
ne haragudjon, kezit csókolom: az ön lábával, asszonyom! Hová lett a lábuk? 

A lábakkal? Minden lábat megőriztünk. Tasakban... De a szfinx nem eladó! 
Csak amit az asztalra kikészítettem. 

A békás nippért tíz márkát adok. Márkátmárkátmárkát. 

Nézzék ezeket a képkereteket. Gyönyör ű  faragás... 

Ékszer érdekel bennünket. Meg nippek. Azok iránt még van kereslet. 

Márkamárkamárka, hiszen tetszik azt már tudni. 

És milyen szép ez a dohányzósarok! Nézzék! Kislány koromban felhúzód-
tam az egyik plüssfotelra és Marikával, az alvóbabámmal játszottam. Meg 
Gyurival, a mackómmal... A dohányzókészlet érdekli? Nagyapám még rajta 
metszette le a szivarja végét. És Zoltán bácsi is. Ide, ez alá a „nyaktiló" alá 
tették, és lemetszették vele a szivarjuk végét. 

A dohányzókészletért adok ötven márkát. 

Nem adom külön A dohányzókészletet csak az asztalkával és a fotelokkal együtt adom eL 

Bútorral nem foglalkozunk Különben is a fotelnak hiányzik a lába. És az asztalkának is. 

Megvannak a lábak. 

Tudom — nejlontasakban őrzik — ... de rossz a rugózata is, és lóg bel őle az 
afrik. A dohányzókészletért adok ötven márkát. 

Nem adhatom külön-külön. Ezek összetartoznak. Mindig ott álltak nagyma-
máéknál — és nálunk is — az ebédlő  sarkában. 

A dohányzókészletért adok ötven márkát. Márkátmárkátmárkát. 

Ha eladom a készletet, nem veszik meg a bútort. Ki veszi meg akkor a bútort? 

A készletért adok ötven márkát. 

Mama. Mama. Mama. Mama. 

Jó. Jó! Legyen. Hát legyen! Legyen... De itt varinak még ezek a képkeretek Meg a fényké-
pezőgép-állvány. Nagyon szép állvány, összecsukható Hárym különböz ő  magasságban.. 

Hm. 

...Három különböző  magasságúra lehet kihúzni. 
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Hm. 

És itt ez a japánvirágos teáskészlet. Meg a bronzkutya. Meg egy cukortartó. 
Meg az ezüst cigarettatárca... 

Nem ezüst. 

Meg a... 

Nézze: a dohányzókészletért, a porcelánnippért, a borosszervizért meg azokért 
a régi, kopott függőkért adok... adok... összesen adok százhúsz márkát. 

A függőkért? Édesanyám gyémántköves függőiért? Mondtam, hogy azok 
nem eladók. Vegye meg a fotelokat, hisz... 

Bútorral nem foglalkozunk. 

Mama. Adjuk el. 

Más nincs? Mindent veszek, eladok. 

Más? Más kell? VAN. Látja ezt a szekrényt? Meg emezt? Tessék: kinyitok 
minden ajtót, minden fiókot, minden rekeszt. Minden dobozt. Minden 
zacskót. Minden eladó. Dédi fátyolos kalapjai. Nagyapa félcilinderje. A 
gyerekek pólyái, első  tipegői. A naplóm. A szerelmesleveleim. Az okmánya-
ink: keresztlevél, házasságlevél, bizonyítványok, telekkönyvi kivonat, kine-
vezések, felmondások, párttagsági könyvek. 

Mikor eszünk már?! 

A gyerekeimet is eladom. Mit ad értük? 

Márkamárkamárkamárka. 

Mennyit ad értük? A férjemért? A szeret őmért? 

Márkamárkamárkamárka. 

A hazámért? 

Márkamárkamárkamárka.  

Mama. 

Az éhségünkért? 

Márkamárka... Természetesen a lábakat is megkapom! 

Természetesen. Minden hiányzó láb, talp és talapzat itt van: félretettük, 
szabályosan tasakoltuk őket... A tokokat nem akarja? Egy szép tok sok 
mindent megold... Tudják mit? Fogadják őket ráadásnak. S most, kérem, 
álljanak oda a fotelek mellé. Kétoldalt. Ugy. Beteszek egy régi Kodak lemezt, 
beállítom a képet... Mire az automata egyet kattan, én is rajta leszek a képen. 
Mindannyian rajta leszünk a képen. A lábak is. A nejlonzacskókban. S a tokok 
is, természetesen. Igy van ez. A Kodak lemezekkel. 

122 



LOVAS ILDIKÓ 

EGY BIZONYOS IDŐ  

Egy bizonyos időben kezdtünk gondolkodni. Amelyet valahol el kell tölteni. 
Kényszerűségből máshol, gyöngeségből, bátorságból, kényelemből, dacból 
ugyanott, ahol addig is éltünk. Napról napra err ől beszélgettek, hangula-
tuktól függően változott állásfoglalásunk. Művekből idéztünk, egymást 
meggyőzendő . De nem kellett meggyőzni egymást, nem volt rá ok, hiszen 
egyformán gondolkodtunk. Még abban is egyetértettünk, hogy az esetleg 
kényszerűségből másutt töltött id ő  hosszát hajnövésben határozzuk meg. 
Maximum három nyiratkozás közti id őszak az, amit kényszerűségükre szá-
nunk. Ha rendetlen hajviseletben gondolkodunk, akkor az kilenc hónap. 
Annyi idő  alatt új élet is születhet. De ha nem, akkor a 9 3 x 3-as alakját is 
felidézhetjük, a megnyugtató népmesei varázslatot, a „minden megoldódik 
végül" befejezést. Vagy a kilencedik éneket: ;,így szólt a mester s maga 
visszarántott / s szemem el őtt, nem bízva a kezemben, / saját kezével fedezte 
a világot". De e szám mellett szól a kilencedik zsoltár is: „besüllyedtek a 
pogányok a verembe, melyet ástak a hálóban, a melyet elrejtettek, megakadt 
a lábok". S így. 

Vége-hossza nem lehet bizonyításoknak, er őkeresés céljából átrágott gon-
dolatoknak. S közben minden reggel felkelünk, ágyunk beágyazzuk, szemünk 
a nap felé fordítjuk, titokban arra figyelve, viszket-e valamelyik szemünk: ha a 
bal, akkor valami jó ér, ha a jobb, rossz dolog fog bekövetkezni, miel őtt leszáll 
az este. Ki feszítette ki a hálót? Igen beteges természet űek lettünk, olyan 
idegesfélék. Sorra törjük a bögréket, tányérlikat, s őt még egy kést is, amellyel a 
krumpliszeletelőbe szorult krumplit próbáltuk kipiszkálni. Ennek mi lehet a 
jelentősége? S közben ismét reggellel kezd ődik a nap. A tükröknek nincs másik 
oldaluk, abban nem látni semmit Akkor meg minek fordítjuk meg? Egy bizo-
nyos idő  után már nem gondolkodunk ezen. Csak az id őn, azon a bizonyos, 
kilenc mennyiségben meghatározotton, amely után majd eld ől, megszületik a 
döntés. Nevetséges, hogy ilyen apróságokon törjük a fejünket, amikor ponto-
san tudjuk— ha mára kilencesnél tartunk—, hogy „eloldaték azért a négy angyal, 
a ki el vala készítve az órára és napra és hónapra és esztend őre, hogy megölje 
az emberek harmadrészét". S még a 3 x 3-on elmélkedtünk. Csapnivaló kabalis-
ták lennénk Még házihasználatra is. 

Ez előtt kezdtek furcsa dolgok történni a házban. Kukacok költöztek a 
grízbe, azután a piros paprikába. Noha a piros paprika esetében nem történt 
teljesen váratlanul a kukackikelés, mert el őzőleg, bár nem figyeltem meg, 
hogy mennyivel előbb, pókhálósodni kezdett a horgosi piros paprika, gon-
doltam is, míg ráraktam a paprikás megüvegesedett hagymájára, hogy olyan 
ez — a piros paprika —, mint az októberi ökörnyál naplementében. De nem 
számítottam arra, hogy — röviddel a grízben felbukkant fehér kukacok után — a 
piros paprikát is ugyanezért fogom kidobni. A kukacok mozognak a 
befőttesüvegekben, pirosan és fehéren, de igen élettel teli. Úszó mozgást 
végeznek. Visszataszító látvány volt. A lereszelt és megsózott sárgarépán 
nagy, zöld penészfoltok jelentek meg. A bef őzött és literes üvegbe töltött 
paradicsomon is. A baracklekvárról megpróbáltam leszedni, a szilvabef őttről 
is, de amikor a barna-fehér dobozba csomagolt kakaó is zöldes penészruhába 
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bújt, feladtam. Mert a répa, a paradicsom, a lekvár, a bef őtt megpenészedhet, 
erre fölkészítettek gyerekkoromban: ha paradicsomlevest akarsz f őzni, mert 
az a legegyszerűbb, de penész úszkál az üvegben, akkor begörbítesz egy 
hosszabb drótot, olyan formára alakítod, mint a horog a horgászboton, és 
kihalászod a penészt, aztán leöntesz egy kicsit a paradicsomból, megszago-
lod, s ha nem csípi meg az orrod, f őzheted a levest. De a kakaó? Mit szólna 
ehhez a hollandus van Houten? Miért penészedett meg a megfelel ő  módon 
tárolt, igen bonyolult eljárással készült kakaó? Ezek után nem csodálkoztam, 
hogy az utolsó tábla, féltő  gondoskodással körülvett csokoládé is penészes. 
Még az ezüstpapírt is ki kellett dobni, pedig azt a karácsonyfa díszítésére 
szántam. S mondta régen nagyanyám: olyan nagyon szegények voltunk, 
hogy három dió díszítette a karácsonyfát. De ez nem teljes gondolat, mert a 
másik öreganyám viszont azt emlegette, hogy utoljára gyerekkorában örült 
a karácsonynak, aztán minden csak összeharagudás lett. S ők körülbelül 
egyidősek. Ennyivel tartozom a valóságnak. 

Bár nem biztos, hogy ez a legjobb pillanat az ilyesmire, a konyhában 
állva, kukacos és penészes ennivalókkal a szemetesben és a szekrény polcain. 
Azt hittem, hogy a kakaó és a csokoládé nem enged a fonalas gombáknak, 
hiszen olyannyira kitűnő  készítmények, hogy gyógyszerészeti és kozmeti-
kai célokra is használják. De a lényeg mégiscsak az, hogy a konyhában semmi 
sem nedves, ellenkezőleg, a fűtőtest fajtája révén igencsak száraz helyiség a 
konyha, akkor mi a magyarázata ennek a pusztulásnak? A bodzaszörp 
erjedni kezdett a h ű tőben. Kukacok, penész és alkoholossá lett szörpök közt 
azon tűnődtem, hogy mi lehet a mélyh űtőben. A kacsával, csirkecombbal, 
nyúlmellel és borjúcombbal. A zöldségfélére és főzeléknek valóra már nem 
is gondoltam, egyedül a húsféle izgatott. Mert valami gonosz titok lappang 
emögött, talán a döntésképtelenség, a napi t űnődés és gyötrődés megszün-
tetésére irányuló attak ez a konyha elleni? Vagy modern ijesztgetés? Pszichi-
kai hadviselés? Nem sáskák, hanem kukacok és penész? Csak a helyzet 
változott, a cél más, aminek elérésére alkalmazzák. Pont nem arról van szó, 
hogy nem engednek el. 

Az ilyen konyhahelyzetr ől a nagybátyám pálinkag őzös mondata jutott 
eszembe, hogy az első  vonalban eltöltött harminc nap legrosszabbika az volt, 
amikor halott asszonyt találtak a disznóólban. No, tölts még eggyel. A halál 
és a disznóól valahogy nem fért össze, abban a térdig ér ő  ganéban fekvő  
hideg test, a verés kék foltjai mint érett szilvák virítottak rajta, olyan fajtára 
emlékeztettek, amilyenb ől nekem is van harminc fám Radanovácon. Kiül-
döznek a konyhámból? Amikor az egyik sarokban egy zöld sarjra akadtam, 
a padlórésből bukkant elő, kitéptem, újra nőtt, szinte megörültem, ez nem 
az enyészet jele, ellenkez őleg, élet indul az én száraz konyhámban, de aztán 
nőni kezdett, er ősödni, nem lehetett csak úgy kitépni, gyökerestül kellett 
kicsavarni, minden másnap, aztán naponta, azóta nem tudom. A fels ő  sarok-
ban megjelenő  penészfolt, ami nemcsak a fehér falat, de a lambériát is rágni 
kezdte, gondolom a fűnövés folytatása volt, mert valamivel csak jelezni 
kellett, hogy kié a helyiség, miután a szekrényeket már nem nyitottam ki, a 
polcokon nem matattam, hagytam mindent, mert a hús is, a mélyh űtőből, a 
hús is csak feküdt az asztalon, nem penészbe ágyazva, nem kukacoktól 
kifúrva, de jegesen, nem olvadt ki, hiába tettem forró vízzel teli m űanyag 
tálba, az apró jégszilánkok vidáman csillogtak a g őzölgő  vízben. Így aztán 
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becsuktam a konyhaajtót magam mögött, ezért is nem tudom, mire haladt a 
padlórésből kiserkenő  növény. A szobában ettük a kenyeret, vajat vettünk 
hozzá, 125 grammosat, hogy elfogyjon egy étkezésnél. Közben fázni kezd-
tünk, mert nem lehetett eléggé nagyra csavarni a kályha gombját, valahogy 
mindig hideg volt, lehet, hogy a konyha élete tette nedvessé, hideggé a szoba 
levegőjét is, erről nem beszéltünk, csak egyre többet álltunk föl az asztalra 
melegedni. Aztán egész napokat ücsörögtünk rajta, hiába, a hideg olyan, 
hogy majd megvesz. Majd megvesz az Isten hidege, mondogatta a nagy-
apám, amikor januárban hazacsúszkált a fájós lábával a gyárból, és odaállt 
az olajkályha elé, lila kezeit, vastag ujjait melengette. Ha élne, nem hinne 
nekem, hogy az asztalon töltöm a napom jó részét, mert a padló deres, annak 
ellenére, hogy a h őmérő  huszonnégy fokot mutat. Nem emlékszem, hogy 
mikor pakoltuk ki a szekrény föls ő  rekeszeit, dobozait, dobáltuk a ruhákat 
az alacsonynak bizonyuló ágyra, s költöztünk be mi a szekrénybe, a két föls ő  
dobozba, mert a mennyezet alatt volt már csak elég meleg. Hatéves lehettem, 
amikor kínzásokkal altattam magam, rossz dolgokra gondoltam, fájóakra, 
amelyeket megoldottam, hogy boldogan és elégedetten zuhanhassak álom-
ba. S mit csinálnál, ha háború lenne? Megforditanám a házat, beleásnám a 
földbe. Nem jó, nem lenne áram, világosság, nem lenne mit enni. Akkor 
idehoznék a szobába mindent, a paradicsompalántákat középen ültetném el, 
a két fotel között, a csirkéket az ablak alatti bemélyedésbe telepíteném, a 
macska a kályha mögött lakna, mi meg, ahogy eddig is, az ágyainkon ülnénk, 
tévét néznénk, este puha párnára feküdnénk. S ha jönne az ellenség? — 
kötözködtem. Akkor bebújnánk a szekrénybe, a ruhák mögé. Jóíz űeket 
aludtam akkoriban. S most itt van, a szekrényben lakunk, mert ott van meleg, 
a konyhát már valaki más bitorolja. Csak egy ajtó választ el t őle. 

Ebben az időben, a zöldgombos szekrényben kuporogva kezdtünk egy 
bizonyos időben gondolkodni. Amelyet valahol el kell tölteni. Már nem 
voltunk biztosak abban, hogy a szekrény a megfelel ő  hely, bár a konyhában 
történtek első  ijedtsége ezt természetesnek tüntette föl. Akkor folyamod-
tunk a könyveinkhez. Idéztünk, tudóskodtunk, perlekedtünk, míg elfogad-
tuk a kilenc hónapnyi időt. Annyi kell, hogy megfejtsük a házbeli történések 
okát. Hogy eldöntsük: üldözés vagy oltalom, ami történt? Szükség van egy 
bizonyos időre ahhoz, hogy a történésekben ne lássunk semmi fenyeget őt. 
A barátunk azt mondta, nem azt kell eldönteni, hogy eljössz-e, hanem azt, 
hogy mikor. Igaz, igaz, de mi még abban sem vagyunk biztosak, hogy nem 
lehet szekrényben élni. Tegnapel ő tt, amikor azt a mondatot írtam, hogy „már 
nem voltunk biztosak", akkor úgy is volt, de azóta eltelt két nap, s nem is 
volt túl hideg, meg olyan közel is voltunk egymáshoz, akárha galambdúcban 
éldegélnénk, lehet, hogy ez az elidegenedés ellenszere, s miért ne lehetne 
az? Végül is, kiválasztottak is lehetünk, egy új generáció próbapéldányai, 
miért kell mindenfélét belemagyarázni ebbe a teljesen természetes élethely-
zetbe, félelemről, fenyegettségérzésr ől, háborúveszélyr ől, háttérországbeli 
pszichózisról beszélni, amikor csak annyi történt, hogy kukacok, penész és 
fű  lepte el a konyhánkat, ott nem lehet enni, elvégre nem gondolhatunk 
folyton egy disznóólban hever ő  holttestre, kenyeret és vajat eszünk, 
amennyi egy evésre belénk fér, s a téli hideg el ől fölköltöztünk a szekrénybe. 
S nekünk jó itt. Egy bizonyos id őt itt is kibírunk. Elvégre ez a szekrény ami 
házunkban van. 
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A muzslyai Sziveri János M űvészeti Színpad 
verspályázatának díjnyertes munkáiból 

VERSTÁMADÁS A „BALKÁN-KÓR" ELLEN 

A szó felé forduló arcok, mintegy ötven arc vonul fel el őttünk egy esetlege-
sen meghirdetett verspályázat hívására. Sem hagyomány, sem nagy hírnév 
nem övezi a meghirdetőt, de a kísérletező  tettvágyon túl van még két 
eredménye: az egyik a Művészeti Színpad névválasztása, amely Sziveri 
Jánossal védőszentet is állított magának; a másik a korérzékenység. Tüne-
tértékű  ugyanis az a tömeges érdekl ődés a valóság művészi átminősítése, 
átlényegítése iránt, szinte újfent azt bizonyítván, hogy ember és m űvészet 
elválaszthatatlan, hogy az önértelmezés-öntükrözés-önteremtés az élet-
sztön szerves része. A pillanat, amelyben élünk, felfokozott alkotói fogé-
konyságot gerjeszt, az értékkeresés dacát támasztja fel. 

Az érték megfellebbezhetetlen igazságát, érték és dac fonadékát őrzi 
tisztán emlékezetünkben Sziveri János költészete is, akinek szabad gyakor-
latait és hidegpróbáit egy renyhébb kor mocsárbűze állította le, s az elérhet ő  
„dia-dalok" már csak az idegennek szóló „Mi szél hozott?" kérdésébe, a Bábel 
hangzavarába fulladhattak, hogy végül körülkerítse feketén ragyogó ma-
gánterületét. 

A beérkezett pályaművek sokasága tesz er őfeszítést ennek a magánte-
rületnek, a saját helynek az elnyerésére, amihez azonban szinte kivétel 
nélkül egyfajta közösségi élményen keresztül vezet az út. Felt űnő  az epikus 
hősénekek modorának, a folklórelemek továbbélésének felszínre bukkanása 
is, aminek szintén a közösségi tudat a forrása. 

A hét díj azott szerz ő  nemcsak olvasottságával, formakultúrájával és 
nyelvi erőteljességével tűnt ki, hanem a megteremtett szövegvilág kompakt-
ságával is. 

Mirnics L. Zsuzsanna sok rövid verset nyújtott be. A rövidség egy 
olyan önfegyelem, önszűrés eredménye, amelyet a Meghiúsult versek c. 
költemény fogalmaz meg: „túlzás amit elmondanék / de nem elég / sosem 
elég". 

Önálló lírai világ, sajátos stílusjegyek bontakoznak ki a hangkeresés 
küzdelmeiből. Vad ízű, ám mégsem nyakatekert szóvonzatok válnak emlé-
kezetessé, érzetek és képzetek tömény gócpontjaivá: „méregbogyó-láz", 
„lényeg-pontosság", „éj -kóc", „tajték-hab", „bortenger-szem", „csillag-gom-
bostű", ,, pecsétviasz-élet" a hiány férc-alakjai", „ég-szem", perc-zápor" , ,, , ,, , ,, 	, 
„hús-ég" stb. 

Miközben önmagával, a verssel is szembesül a költ ő. A címek maguk is 
utalnak erre: „érzelg ős vers", „csupasz vers", „meghiúsult versek", „egy vers 
folytatása", „parafrázis-magyarázat". 

Az „igazgyöngy-vers" mint ars poetica féken tartja az érzelmi súlyokat, 
„szavam a szó előtt elakad", ismeri be a vallomástev ő, de a belső  dráma mégis 
hitelesen kitárulkozik: „terhem a repedt égre teszem". 

„A semmi-csillagok", „a hiány férc-alakjai", a „szétáztató id ő" mind 
annak a küzdelemnek az állomásait jelzik, melynek során a „falba habart" 
költői én „a maga mohaszín sírjába ássa" a pillanatot. 
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Cs. Inotay István versciklussal jelentkezett. Elakadó lírái szó helyett a 
szélesen hömpölygő  gondolatiság vonulatai ömlenek egymásba. Finom kép-
zetek, érzékletes nyelvi elvontság, kiegyensúlyozottan magas h őfok: a lírai 
én rejtőzködik, eltolja magától a közvetlen megnyilatkozás eszközeit. A 
megérzékített, sejtelmes bölcseleti anyag a szürkéb ől, a „sötét helyek" kata-
lógusából indul ki a mélyben izzó fénykupolák felé, „valami talán-világ" felé. 
Emelkedett ritmus járja át a nyelvi és gondolati igényességgel megkörnyé-
kezett HOMÁLYT. A parttalanság, az áthatolhatatlanság, a határozatlanság, 
a megnevezhetetlen (ami soknev űvé válik), a körvonalak, a lehetetlen, a 
megnevezés kínja, a továbbkeresés, a visszalebegés, a visszaderengés, a 
levegőpolcok, a gigantikus ökörnyál, a távködök függönye, a létmez ő, a 
fényfolyó-loccsanás befelé lombosodó lelki kozmosza bontakozik ki. Moz-
galmasságát az „Idő  egy rész-öblébe" vetett emberi cselekedet újragondolá-
sa, kifürkészése, lebegésének lekötése biztosítja. 

Kovács Otília Képek című  verse az egyöntetű  lírai tisztasággal győzi meg 
a befogadót. Leheletfinom történések vonzásában ragyog fel egy-egy komp-
lex metafora. A négy kép mindegyike a gyöngédség és az er ő  képzeteinek 
ellentétére épül egy drámai kifejletet sodorva magával. 

Horváth Éva is lírai miniatűrrel remekel. Lét és nemlét eseményeir ől 
tudósít puszta négy sorban, tökéletesen. 

Biacsi Dávid Miklós a gondolatritmus eszközével élve teremt egy záró-
jeles világot, midőn a zárójelek közé, mintegy mellékesen, a nap hordaléka-
ként, beszorul maga a lényeg. A „végtelenje kezdetén álló" lírai én simán, 
minden költői képtől óvakodván, hétköznapi egyértelm űséggel tudósít 
helyzetéről, s csupán a szórend, a mondat alakításának eleganciájával, dísz-
telenül éri el a versbeszéd emelkedettségét. 

Bauer Irén Elalvás előtt című  verse lírát, epikát ötvöz, jelen és múlt, az 
egyes ember és a közösség, gyermekkor és a felbukkanó Másik, a perc és a 
kor távlatait járja be, testközeli egyszer űséggel. „Itt vagy, álom? Minden 
csendes." Ez a csendesség, ez a szerény melankólia teszi egyöntet űvé az 
önmagába visszakanyarodó, körbezárt verset. 

Sárvári Endre művei markáns pamfletek a letűnt rendszer ficamairól és 
a jelenleg elhatalmasodó „Balkán-kór"-ról. A pályázati anyag m űfaji sok-
színűségét tükrözik ezek a formaparódiák: boszniai riport, felelget ős csujo-
gató, emlékirat. A kontrasztokat egymásba uszító rímek, rímbokrok a maró 
irónia eszközei, továbbgörget ői: „hírt adok, de írt, s az elsírt könnyeket..."; 
avagy: „az égen egy léken, felh őkéken..." Meghökkentő  alliterációk („bam-
ba bomba"), groteszk párhuzamok feszítik a szabálytalanul rángó ritmus 
pántjait.. A virtuóz formából kibomló nyers gondolatiságban én és világ 
egyénien artikulált viszonylatai fogalmazódnak meg. 

CSÁNYI ERZSÉBET 
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EGY VERS FOLYTATÁSA 

Michael Nyman: Misere Paraphrase 

tudom hogy jössz majd 
ha uszályod tatja vérembe merül 
a testem mégis más vitrinbe kerül 
dús szilánk-forrás legyen temet őm 
ha mindig keresel de sohase lelsz 
mert vakvezető  létedre figyelsz 
vadállatsebben se legyen honunk 

ha idő-zsaroló ráncban tengődünk 
ha boldogság-ámyként szelnek szegődünk 
vég-homokszemcse tükröm legyél 
de a funerósnak sohasem adlak 
magam mohaszín sírjába áslak 
fáklya-énemmel 
egy tűzbe takarlak 

MIRNICS L. ZSUZSANNA 

1993. OKTÓBER 6 -ÁN 
(... még száznegyvenhat nap és itt a márciusra 

Bár nyárutánzó az őszi napfény és 
derengő, csempe a lebegése. 
Fülembe csorgó zagyva szófolyamok 
a levegőpolcokon ülő  galambhangokkal 
a lét nagy kockáiban 
még megbújnak. 

Fényből a hangbirodalomba lép ő  belsővel 
a szemhéj belső  vásznára 
picassói lendülettel 
„rajzos regéket"* ültetek. 

A már szinte szín-kék levegőtenger határain 
némely valószínűtlen fehér foszlány: 
inkább föltévedt 
gigantikus ökörnyál... 

Barát és rokon: távködök függönyén túli 
sivatag-sárgás, vöröses-rozsda körületben. 
Megállni a lélek ilyen bástyafokán, 
ha létmezőm előtt száguldó szitokhad szorongat 
imatámasszal erősítgetni a falakat 
lesz-e addig időm, 
míg elizeusi szolgaként a síkságon 
feltűnik nekem is a dótáni jel:** 
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az Úr tüzes szekérhada 
a hegykoszorúkon. 
Addig is: a fecske nyomába szegődött gondolatomat 
húzza maga után, mint hálót a csónak... 

CS. INOTAY ISTVÁN 

* Keats: Óda egy görög vázához (Tóth Árpád fordítása) 
** Királyok II. könyve 6,15-17 (Károli Gáspár fordítása) 

ELALVÁS ELŐTT 

 

Fázom, 
pedig paplanos ágyon 
kucorog a testem. 
Ez a gerincgörbítő  idő  
elhiteti velem: a testem fázik, 
csak a testem. 

 

Ha most elindulnék 
otthont keresni, 
vonaton mennék 
s nézném 
a vonat ablakszemén 
kergetőző  
hópelyheket 
szunyókáló embereket, 
ahogy ismeretlenül is 
egymásra dőlnek. 
Félek. 
Az állomáson 
egyszer 
piszkos vödörbe 
estem 
s megvertek 
két világháborúban 
megrokkant emberek. 
Félek 
a hajnalban indulástól, 

mert a másodosztályon 
sokan utaznak, 
talán tudják, hová, miért... 
Tenyérnyi melegért mennék én 
akárhova, 
tenyérnyi melegért, 
amit nem lehet elkísérletezni 
fel-fellőtt rakétákkal, 
várandós törvényekkel, 
játszani nem tudó gyerekekkel. 

 

Már útban voltam az otthonom felé, 
amikor rám szólt egy fehérköpenyes 
(lehet, hogy jó ember volt, 
nagyon reszketett a keze): 
„Kerüld az erőfeszítéseket, 
nem tárhatod ölelésre karod, 
görcs ránt vissza..." 
Rám ijesztett, mint régen, 
hogy az ajándékért imádkozzam is, 
a Mikulás. 
Játékot nem hozott, 
mert puskát gyártottak és bombát. 
Aztán mondták: 
„Ez nem Mikulás volt, 
hanem Mátyás, a szomszéd." 
Ugrabugráltam csak, 
és felnőttem játék nélkül is, 
de a fehérköpenyest 
nem tudtam megszeretni. 
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Ez a gerincgörbítő  idő  
elhiteti velem: a testem fázik, 

Így volt. 	 csak a testem. 
Nem vétett ez a hóbucka, 
de felrúgom, 	 6. 
nehogy megbotolj benne, 
menj tovább 	 Itt vagy, álom? 
nélkülem. 	 Minden csendes. 

Egy kicsit megkésve 
öltözött fehérbe 
az utca, 

Fázom, 	 a sok alvó faág. 
pedig paplanos ágyon 	 Jó éjszakát. 
kucorog a testem. 	 Jó éjszakát. 

BAUER IRÉN 

XV 

Cs. Z.-nek 

(ebben a versszakban arra emlékeztetlek, 
hogy az új időkre várva 
milyen boldogok voltunk) 

(ebben a versszakban arról szólok, 
hogy nem mi lettünk rosszak, 
csak a változó világ ábrándított ki bennünket) 

(és végül ebben a versszakban arra kérlek, 
ne mondd el senkinek sem, 
hogy késik a Megváltás...) 

BIACSI DÁVID MIKLÓS 

HAJNAL 

Fénypászták vívnak pupillám távolba táguló sötétjével. 
A színek csorogva vájnak árkot az éjbe. 
Most minden létező  lett, 
a nemlétet elfeledve. 

HORVÁTH ÉVA 
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KÉPEK 
I. 

szemedből 
ömlik a 
mézszínű  
búzatenger 
hullámzása 

II. 

gyöngytűz gyúl a 
jégvirág szirmain 
halvány lehelet 
mosolyog a 
vadgalambkék felhőre 

árvalányhaj-koszorút 
dobott az ég peremére 
fölvágta ereit és 
vérével itatta az 
alkonyatot 

IV. 

éjtengerbe tűnik a 
nap lila fátyollal 
gyászolva jön a 
hold- 
özvegy 

KOVÁCS OTÍLIA 
BALKÁN-KÓR 
(BOSZNIAI RIPORT HELYETT) 

Mit ér a szó két határ között, 
ha a barna-szürke-zöld zsákok mögött 
mint rosta alatt kukorica, pattog a golyó, 
s mit érek én, ha az aszfalton elfolyó 
bordó-piros foltokról hírt adok, 
de írt, s elsírt könnyeket, reményt 
csak ígérni tudok... 
S mit érünk mi, ha az égen, egy léken, 
felhőkéken 
beszáll egy gép és rajta sok-sok bamba bomba is. 
Visszafelé számolunk: húsz, tizenkilenc ?!  
Vagy mint legyet a békanyelv, gyors ideggel, 
ha tudunk, néhányat elkapunk? 

négy... három... kettő  

SÁRVÁRI ENDRE 

A muzslyai Sziveri János Művészeti Színpad a múlt év végén verspályázatot 
hirdetett, melyen ötvenkét szerz ő  vett részt. A jeligés pályaműveket a Csányi Erzsébet 
(elnök), Ispánovity István, Kontra Ferenc, Marcsók Vilma és Varga Jolánka összetételű  
zsűri bírálta el, s első  díjban Mirnics L. Zsuzsanna, második díjban pedig Cs. Inotay 
István költeményét részesítette. Különdíjat kapott Bauer Irén, Biacsi Dávid Miklós, 
Horváth Emma, Kovács Otília és Sárvári Endre. 
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KÉZFOGÁSOK  

MILOVAN MIKOVI Ć  

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  TERJESZTI A 
CSÖNDET 

Számunkra sem gyakran nagyobbak a csillagok 
a gyengéd szajhák sem ártatlanabbak 
melankóliájuk sem örök-nyomorultabb 
és a balos vagy a jobbos kiváló rablók 
büszkesége sem dicsekv őbb 
Úgy lehet nem sikerült a számlát tisztázni 
tűrjük a Szent Semmi apró alkimistáit 
óh az öntudatos utca morajának 
kivédhetetlen édes szédülete 
arc nélküli szófosadó tapsa 
És továbbra is RIM nélkül 
állandóan és hiába átkelünk 
életünk egyik végéről a másikra 
kifosztjuk magunkat és gyermekeinket 
a kétkedő  kétfejűek vezetésével 
az esztelen hősiesség lerombolt világában 
Mi is . fulladtunk az elaggás közepette 
Mi is felkeltünk leráztuk a port és távoztunk 
Mi is rémülten megvetettük az id őt 
A mi időnk is kifogástalanul térül az őszbe 
Számunkra is csöpög a betegség hogy ledöntsön 
Számunkra is kloroformszagú a világ 
És a törékeny szeretet sem hiányzott számunkra 
És nekünk is eltűnt amikor az öröm megszűnt 
amíg az elmosott edény gőzölög 
az asztalterítő  mintái fakulnak 
amíg a harisnyák és a lábgombák száradnak 
és a fogkefén a baktériumok 
az ébresztőóra csörgése idején 
örökre elhagyott bennünket 
a mosógépen keresztül 
miután egész éjjel 
olcsó áramra zörgött 
éppen most folyik ki 
a szürke gumicsövön. 
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FARKASRÓL ÁLMODNI 

Átnézve a szélen 
Csak a magam nyelvén hallgatok 
míg szájamban mozgatom 
aprózva az éjt fogamon. 

Átnézve a vízen 
Megindultam a torkolat felé 
fejem tele hínárral iszappal 
bennszülötté változva. 

Átnézve a tűzön 
Szikrákká pattantam 
füstként a hamuig osontam 
két portál és oltár mellett. 

Átnézve a földön 
Megismertem a kristály-csikorgást 
visszalapozva a századok tapadása 
élő  népet falazott holt fénnyel. 

Átnézve a kígyón 
Későn sikoltottam 
leterítve az útról 
süket vad tánccal. 

Anyai szemekkel nézve 
Csak játszottam 
a nyári meleggel 
elővettem a szomjúságot 
s elindultam a láthatárral. 

AZ UTÓPIÁK 
MEGVALOSITHATOK 

Semmi sem nehezebb 
az egyénnél 
önmaga szemében 
szembesülve a szönyű  beáramlással 
rettegve saját szennyéért 
visszakoznia kell (először keresztül 

a szervetlen zsákokon) 
a boldogult ásványokig 
hiába mondom neki 
hogy mi vagyunk egyedül 
meghitten a dolgokkal 
felfoghatatlanul messze 
az érinthetetlen szerencsét ől 
szörnyűség cirkál az emberben 
keresetlenül 
és mindent kiderít benne 
hajnal az alkony csúfsága 
ismert körvonalat súrol 
előkészíti a letartóztatott 
megfosztását 
a rab 
koronájával és jogarával 
megszerette 
a ketrecet és a csöndet 
a mostani poklot 
csak tébolyában visít 
nyugodt 
érett búzaszínű  tekintetével. 

MOLOCH ÁRNYÉKÁBAN 

Ki nézi le még 
a barbárokat 
mégis másképpen szürcsöl 
a katona és a fűszeres 
a pap és a rab 
a kicsi és a félénk 
a nagy és a kegyetlen 
a férfi és a nő  
és én a tettenért 
megdöbbent 
meglőtt 
minden hang előtt (amely) 
elnyomja a vesztőhelyek verését 
az élet szigorú megrontóinak 
dohos őszintesége közepette. 
Hát már minden bitang 
Szókratész lehet? 
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Kinek engedetett meg 
az idő  örömteli múlatása 
amikor a kora hajnal is érthető  
messze a rejtőző  kísértéstől 
és csak néma és eléggé gyanús. 
Megmaradnak az álmélkodó gyerekes 
jegenye-felhő  árnyak 
a te és az én 
összetaposott árnyam. 

BENNSZÜLÖTT 
TRIPTICHON I. 

Ki mindenki tartózkodott felfuvalkodva 
zsonglőrködve vele és körülötte 
őrködött pislákolt fonnyadt 
elvesztette eredeti célját 
nyelvi láthatára eltakarva 
ha elmondom formáit 
semmit sem mondtam 
ha elhallgatom 
egyedül csipegeti 
hazudik megzavar nyeldesi a sötétséget 
a mindig változó igazságot 
az áldozat szörnyűségét rejti 
nem tagadja meg a beszédet nem tagadja 
beszédet beszél mert nem beszél 
és az értelmetlenség hiábavaló támadása 
és az értelem hiábavaló védelme 
az idők mindig rosszak 
és mindig elmúlnak 
ki rejtőzik még szétszórtan 
szavakba vacok nélkül 
(nincs többé szolgálatban) 
és mit hagy bennünk. 

BENNSZÜLÖTT 
TRIPTICHON II. 

Összeveszítve 
kívül és belül a képen 
dühödten fölényesen vékonyan 

értőn széthúznak 
mindenki a maga oldalára 
sőt engedélyt kérnek és adnak 
az elfelejtésig őrködnek fölöttem 
lényem önfelejtéséig 
tébolyult öregek 
a fal mindkét oldalán 
orrunk alá dörgölik 
a dohos múltat 
a túlzás 
sárkánykörmeit 
példaképpé változtatva 
a láthatatlan kör körül 
feltünedeznek mind 
a sivatag oázisai 
(és teljesen hiába) 
ami az összeveszítetteknek jár 
tőlem megvonják 
kivéve jogomat a szerénységre 
és a betűre amely mímeli 
ezért vagyok szökött ló 
farkashoz visszatérő  eb 
ami számukra vesaly az nekem biztonság 
ami őket megnyugtatja engem rémít 
bölcsességükben őrületet látok 
mit tehetek benne vagyok én is a 
ragadozók lexikonában 
mégis mindenkihez tartozom 
és ezért járok csak mohán 
s ha a te magyar medencéd 
még mindig vonzza szláv inam 
ne félj lökjenek bár a Duna jege alá 
ugyanaz maradok. 

BENNSZÜLÖTT 
TRIPTICHON III. 

Minden voltam 
ilyen-olyan rác 
(sokfélék vagyunk 
leginkább semmilyenek) 
bunyevác horvát szerb 
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bosnyák dalmát vlach 
muzulmán magyar prečanin 
uistinu sam Madar bio* 
ami talán kedvemre is való 
(és ki érti ezt) 
és nagyjából így maradt 
és mindez mennyivel egyszerűbb lenne 
ha Bronxból való volnék 
egy baszott néger narkós apától 
anyámat Szárának neveznék 
és a nemzetiséget feltüntető  
rovatba akár beírnám 
kedvelt mítoszom 
hogy mondjuk csak pinaszerető  
vagyok. 

* valójában magyar voltam 

KÉT SZÓLAMBAN 

Keresed-e még ki rejtőzik 
a nedves törzsek tövében 
csomós gyökerek közt 
csillogó levélhulladék 
a hűvös őszi hajnalon 
a zajos érrendszerben alattomosan 
gubancolódik az érnyílásig 
a semmi-elgondolás 
míg összegezed az időt 
otthonossá vált bennem a magány 
de csak az életben. 
Talán. 

TÉPEM ÉS TAGADOM 

Szeretnél-e szánkót 
üres sötét utcákon 
amikor a zizegő  ágak közt 
a szél a füstöt leveri 
és összekeveri a hó szagával 
vajon nem maradt más csak az emldziés  
a karácsonyi estékre 
és félelem 
űzi ugatásra a kutyákat 
kivilágítja a sötét tanyákat 
messze a túloldali várostól 
csillámtalan föld alatti vizek 
ziláltságban rajzolt lények 
azok mellett kik gödörben feküsznek 
hogy naponta halaványuljanak 
a körbevevő  mezők előtt 
míg hívnak mindent ami hiányzik 
(általános lehetőségét az elkerülésnek) 
minden nagy és fontos eseménynek 
meghosszabbított vezeklését 
a berekedt galamboknak a sötétben 
a rég elsüllyedt torkolat előtt) 
összeadom vagy kivonom akárhogy is 
józan fejjel és bolond ésszel 
az eredmény ugyanaz: 
Itt legbölcsebb meghalni. 
(Ha vétkeztem Isten ellen 
úgy támasszon fel halottaimból.) 

Molcer Mátyás fordításai 
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ÖRÖKSÉG  

Kosztolányi Dezs ő  Napok (Szabadka, 1994. március 25-26.) 

POMOGÁTS BÉLA 

EGY EURÓPAI POLGÁR SZABADKÁN ÉS BUDAPESTEN 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  IDŐ SZERŰSÉGÉRŐL 

Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt barátaim! 
Én az Anyanyelvi Konferenciát képviselem itt, azt a magyarországi 

egyetemes magyar társaságot, amely a magyar kultúra, a magyar anyanyelv 
sorsáért kíván felel ősséget vállalni s ezért keres kapcsolatot valamennyi 
magyar közösséggel és kulturális szervezettel, intézménnyel, amely a hatá-
rokon túl, tehát Erdélyben, itt a Délvidéken, a Felvidéken, Kárpátalján, s őt 
a nyugati világban elkötelezettje a magyar kultúra ügyének és az anyanyel-
vünknek. Úgy gondolom, hogy ennek a társaságnak, ennek a szervezetnek 
a nevében mi aligha választhatnánk alkalmasabb véd őszentet, mint éppen 
Kosztolányi Dezsőt, és most, amikor a tüzérek, a gyógyszerészek, a 
cipőfelsőrész-készítők és mindenféle szakma véd őszentet keres magának, 
akkor mi Kosztolányiban ilyen védőszentet találhatunk. Persze nem ő  az 
egyetlen. Tavaly novemberben Szencen jártam, Szlovákiában, a Szenczi 
Molnár-napok összejövetelén, s hát Szenczi Molnár Albert is a magyar 
nyelvnek és kultúrának az egyik védőszentje, hiszen a zsoltárok az ő  nyel-
vén szólaltak meg magyarul. S a múlt héten Kassán jártam, a Kazinczy Ferenc 
Napokon, és hát Kazinczy Ferenc is a magyar nyelvnek és kultúrának 
lehetne a védőszentje. Tehát valamiképpen egy zarándoknak a helyzetében 
képzelem magamat, aki végigjárja a véd őszentjeinek a születési helyét vagy 
az életének a helyét, végigjárja azokat a kegyhelyeket, ahonnan er őt merít-
het a munkájához, mintegy szakrális biztatást kap. 

Ilyen kegyhelye a magyar kultúrának, a magyar nyelvnek Kosztolányi 
Dezső  szülővárosa, Szabadka is. Orömmel vagyok itt, örülök annak, hogy 
éppen Kosztolányi Dezsőnek az ünnepségén, akinek a magyar nyelv védel-
mében és ápolásában betöltött szerepe ma is példamutató és számunkra 
nélkülözhetetlen, tehát éppen Kosztolányi Dezs őnek az ünnepségén lehe-
tek jelen, őt ünnepelhetjük, őrá emlékezünk. Ezzel az emlékezéssel volta-
képpen azt mutatjuk fel önmagunkból, ami a legszebb, ami a legjobb, amiben 
társra találhatunk a mellettünk vagy velünk elvegyülten él ő  népek között 
és népekben is, hiszen Kosztolányi bennünket nem elválaszt azoktól a 
kultúráktől és népektől, akikkel együtt élünk, hanem összeköt. Kívánok 
ennek a tanácskozásnak eredményes munkát, sok sikert és hogy jöv őre 
ugyanígy találkozhassunk Szabadkán Kosztolányi csillaga alatt. 

Ezúttal nem az íróról, hanem a polgárról szeretnék szólni, egyszersmind 
Kosztolányi Dezső  időszerűségéről, arról, hogy a „klasszikus" polgári esz- 
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mények és értékek képviseletében miként szól hozzánk, akik fél évszázaddal 
őutána szinte ugyanazokkal a tapasztalatokkal és megpróbáltatásokkal 
kényszerülünk számot vetni és megküzdeni, amelyekkel ő  és nemzedéke 
küszködött. Minden bizonnyal abban a reményben, hogy az utódok már egy 
nyugalmasabb korban fognak visszatekinteni a közép-európai polgároso-
dásnak azokra a történelmi vereségeire, amelyeket a 20. század els ő  fele 
hozott. 

Kosztolányi életútját és írói pályáját igazából az els ő  világháborúval 
bekövetkezett történelmi korforduló osztotta két részre. Életének els ő  há-
rom évtizede még a 19. század és . a századforduló békéjében és bizton-
ságában telt, igaz, ennek a biztonságnak a mögöttes terében veszedelmes 
erők kavarogtak, és a polgári Európa képvisel ői, maga Kosztolányi sem 
gondolták, hogy ezek az ártalmas er ők nemsokára véget fognak vetni a 
békének is, a biztonságnak is. Életének második két évtizede viszont a 
bizonytalanság és a félelem korszakára esett, mid őn az az európai polgárság, 
amely nemrég még a történelem végs ő  győztesének érezte magát, tanácsta-
lanul sodródott a megmagyarázhatatlannak és érthetetlennek tetsz ő  esemé-
nyek között. Kosztolányira el őször rászakadt a világháború, amelynek köz-
vetlen gyötrelmeit ugyan sikerült elkerülnie, a háborús szorongásoktól 
azonban ő  sem maradhatott mentes; aztán rászakadt a két forradalom, 
amelyet először ő  is üdvözölt, hogy aztán mindinkább felismerje az elszaba-
dult erőszaknak azokat a következményeit, amelyek Budapesten is megho-
nosították a háború véres erkölcseit, végül rászakadt hazájának trianoni 
végzete, amelynek következtében szül ővárosát is elveszítette. 

Miként is volt lehetséges ilyen tapasztalatok és megpróbáltatások bir-
tokában fenntartani és védelmezni a polgári Európa eszményeit és követel-
ményeit? Éppen ezt példázza Kosztolányi életm űve és írói sorsának alaku-
lása 1914 és különösen 1919 után. Korábban szinte önfeledt gyönyör űséggel 
vagy éppen ösztönös szomorúsággal fejezte ki a biztonságban vagy inkább: 
a biztonság látszatában tel ő  esztendők élményeit és érzéseit, ez volt a Négy 
fal között című  verseskötet, A szegény kisgyermek panaszai című  lírai visszate-
kintés, a Boszorkányos esték és a Beteg lelkek című  novelláskötetek vagy a 
Modern költők című  fordításgyűjtemény lelki és poétikai háttere. Kés őbb a 
vizsgálódás és az értelmezés mind tudatosabb igényével, az önmagával is 
folytatott küzdelmek mély örvényeiben elmerülve, egyszersmind ezekb ől 
az örvényekből felemelkedve beszélt mindarról a tapasztalatról, felisme-
résről, fáj dalomról, amit a polgári Európa bukása okozott. Ekkor születtek 
tolla nyomán a Kenyér és bor, A bús férfi panaszai, a Meztelenül, a Számadás című  
kötetek versei, a Nero, a véres költ ő  és az Édes Anna című  regények, amelyek-
ben saját korának erkölcsi hanyatlásával és történelmi veszedelmeivel vetett 
számot, Pacsirta és Aranysárkány című  regényei, ezekben szül ővárosának 
emberi világát idézte fel, és ennek a múltidézésnek a során mérte fel a baljós 
ösztönök végs őkig fenyegetett egyéni és társadalmi „szekuritás" helyzetét, 
végül ekkor írta az Esti Kornélt és a Tengerszem című  kötet elbeszéléseit, 
amelyekben a veszélyeztetett és vesztesnek látszó polgári Európa mellett tett 
még egyszer és utoljára hitet. 

Mindig európai, egyszersmind magyar polgárnak tudta magát, azzal a 
nemesi történelmi háttérre is támaszkodó, lateiner hagyományokat őrző , 
polgári értelmiséggel vállalt közösséget, amely egyszerre hordozta és kép- 
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viselte a magyar és a nyugat-európai kulturális örökséget, a személyiség 
függetlenségének és a szabadelv ű  politikai kultúrának a tradícióit. Mint az 
európai láthatár irányában nyitott és a modern irodalom szellemisége iránt 
érdeklődő  művész vállalt még 1903-ban, a budapesti bölcsészkar hallgatója-
ként, segédszerkesztői munkát a Bácskai Hírlapnál, majd adott képet olvas-
mányairól és gondolatairól azokban az írásokban, nevezetesen Heti levelei-
ben, amelyeket rendszeresen közölt az újság 1905-ös évfolyamában — emel-
lett más, ugyanott közreadott tárcáiban, irodalmi cikkeiben. Ezekben az 
írásaiban Kosztolányi szinte egyáltalán nem reagált szül ővárosának kultu-
rális életére, igaz, ekkor már évek óta Budapesten élt, s ő t 1904 őszétől 1905 
tavaszáig a bécsi egyetem hallgatója volt. A Heti levelek az európai polgár és 
a modern művész reflexióit rögzítették, szerepük inkább abban lehetett, 
hogy egy szabadkai lapban nyitottak ablakot a korszer ű  gondolkodás tájaira. 

A szabadkai sajtóban szerepet vállaló fiatal Kosztolányi saját nemzedé-
kének ízlését és törekvéseit képviselte, mid őn a korszak általános és szinte 
hivatalos német kulturális orientációjával szemben és annak ellenére, hogy 
az egyetemen ő  maga is német filológiával foglalkozott, a francia kultúra 
ösztönzéseire hívta fel a figyelmet, pontosabban arra, hogy a függetlenségét 
és eredeti hagyományait oly féltő  gonddal oltalmazó magyar szellemiség —  
a német kulturális hatásokkal szemben — támaszt mindig a francia iroda-
lomnál és szellemnél keresett. (Ebben a három évtizeddel kés őbb a „szellemi 
fajvédelemről" értekező  Illyés Gyula követte Kosztolányi indításait!) 

A Bácskai Hírlap 1905. május 14-i számában megjelent Heti levél mind-
erről a következőképpen beszél: „Nagyon világos, hogy ebben az országban 
a német alapon nyugvó műveltség sohasem verhet gyökeret. Kárt okozunk 
vele magunknak, ártunk vele a németeknek is; miért nem töröljük el tehát a 
német nyelvet? Miért nem taníthatjuk a franciát? (...) Ne mondja senki se, 
hogy történelmi tények bizonyítják, hogy germán m űveltség alapján kell 
állanunk. Azt mondhatom, hogy éppen ellenkez őleg! Mi magyarok állandó-
an érintkezésben állottunk a román fajjal, s az írásm űvészettől kezdve a 
francia forradalom hármas jelszaváig mindent t őlük kaptunk." És ezt még a 
következő, később Illyés által is hangoztatott gondolattal egészíti ki: „min-
denki tudja, hogy e két nép vérmérséklete azonegy. Hevességük, lovagias-
ságuk testvérekké teszik őket. S ez főleg az irodalmukban látszik meg. 
Irodalmi, politikai újjászületésünkben egyaránt a franciák jártak elöl. A 
legmagyarabb költőnek, Petőfinek kedvenc költője, Béranger, szintén a 
grande nation-ból való volt. (...) A múltkori magyar—német ünnepségen ily 
francia műveltségű  Magyarországról álmodoztam. Azt hiszem, hogy ez 
előbb-utóbb el fog érkezni, s ha Oroszország és Románia nem látta kárát, mi 
sem fogjuk megkeserülni. Szinte látom magam el őtt, mint vetkezi le a magyar 
tudományosság középkori, vastag német köntösét, s mily édes folyamatos-
sággal ontja a francia nyelven kicsiszolt gördülékeny magyar szót" 

Nem kevésbé tanulságos az az írása, A munka napja című, a Bácskai 
Hírlap 1905. szeptember 9-i számában, amely egy dolgos és szorgalmas 
polgári Magyarország képét, vagy inkább látomását festi az olvasó elé. A 
Budapesten megrendezett iparoskongresszus alkalmából papírra vetett kis 
tűnődés a kor hivatalos eszményeivel szemben képviseli az alkotó munkára 
és a józanul rendezett életre épül ő  polgári mentalitás értékeit. „A magyar 
népet — hangoztatja Kosztolányi — szorgalma, kitartása fogja igazán naggyá 
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tenni. Kezdődjék tehát a békés, vértelen háború! Harcosok, magyar munká-
sok, elő  a fegyvereket; vigyétek Európa küzdelmébe a pörölyt, a vés őt, a 
dikicset, az ollót, a tűt — és foglalj átok el még egyszer egészen a hazát!" 

Hasonló eszmények jegyében ítéli meg a nagyvilág eseményeit, az 
európai politika alakulását és man ővereit. Kosztolányi 1909 tavaszán rövid 
időre Belgrádba utazott, és az Élet cím ű  folyóiratban két útibeszámolóban, 
Belgrádi napló és Szerb mozaik címmel adott számot tapasztalatairól (kés őbb e 
két írást dolgozta össze 1916-ban megjelentetett Tinta című  kötete számára). 
Mozgalmas képekben idézi fel az egzotikus, akkoriban jellegzetesen „balká-
ni" színeket mutató belgrádi életet: az utcaképet, a belvárosi korzó közön-
ségét, a szerb kávéházat, a szkupscsina képvisel őit, egy színházi el őadást, a 
szépművészeti múzeumot és az egyetemi könyvtárat, végül egy önkéntes 
fegyveres osztag felvonulását a belgrádi utca macskakövein. „Aki látta ezt 
az esti fölvonulást — számol be élményeir ől az utazó —, nem tud többet 
mosolyogni a balkáni operett-királyságon. Inkább egy kérdés izgatja, amit 
szeretne odakiáltani a rongyos csapatnak. Hova rohantok, szegény, fiatal 
szerb fiúk? Annyi átok, annyi kultúrátlanság és háború után, ugyan kivel 
akartok még háborút viselni? Nem harcoltatok-e naponta a ti ősi bajaitokkal? 
Nem haltok meg már életetekben, itt, ebben az elhagyott fészekben, amely 
a ti büszkeségetek? A Száva és a Duna csíp ős lehelete részegített meg, a 
tavaszi áradás láza, vagy a forradalmas március? Beszélj etek, miért akartok 
meghalni? Miért?" 

Néhány esztend ővel a belgrádi látogatás után már a balkáni háborúk 
okozta szorongásokról adhat számot, arról, hogy a magyar határoktól délre 
milyen elvakult gyűlölködés és minden józan megfontolást nélkülöz ő  szen-
vedélyek irányítják a politikát, a hadi eseményeket. Kosztolányi jól tudja, 
hogy a balkáni országok között kitört helyi háborúk és etnikai leszámolások 
milyen veszedelmesek lehetnek Európa, az Osztrák—Magyar Monarchia és 
kivált Magyarország békéjére és biztonságára. Háborús strófák című, 1912 
decemberében megjelent írásában arról a félelemr ől beszél, amely megre-
megtette a budapesti utca egyszer ű  emberének szívét. „Bujkáló, alattomos 
izgalom ez — írja a háborús félelemr ől, a neurasthenia belli-rő l. — Minden 
gesztusunkban ott lappang. (...) Ebben a perspektívában az életünk karika-
túrává torzul. Komikus az, hogy eserny őt viszünk az esőben, az, hogy még 
bújunk a léghuzattól, az, hogy a torokgyulladástól való félelmünkben nem 
merünk jeges vizet inni. Kedves polgártárs, ne féltsd úgy magad. Most meg 
kell tanulnod, hogy a galamb, amelyet tiszta búzával etettél, nem a tiéd, a ló 
se, a katonai műveletre alkalmas föld se, sőt a saját kezed és a fejed se a tiéd." 

Akkor még azt hitte, hogy a legnagyobb veszedelmet: a valódi világ-
égést el tudják kerülni a politikusok. Aztán, mid őn Európa és Magyarország 
végül is a háború poklába zuhant, mind csüggedtebben vette tudomásul az 
elkerülhetetlen következményeket: a polgári Európa bukását, a hagyomá-
nyos eszmények értékek lerombolását. Igazából ekkor lett Kosztolányiból 
a nagy európai értékek utóvédharcosa, aki az írott szó szelíd és csendes 
hatalmával próbálja meg fokozni a kultúrára támadó barbárságot, az ösztö-
nös gyűlöletet, az elvakult indulatokat. Ebben a tekintetben ő  is az európai 
humanizmus nagy egyéniségeinek: Thomas Mann-nak, André Gide-nek, 
Julien Bendának, T. S. Eliot-nak vagy éppen Babits Mihálynak és Márai 
Sándornak a táborába tartozott. A „homo aestheticus" és a „homo moralis" 
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fogalmai által jelzett magatartásformák között vitákat és konfliktusokat ma 
már, történelmi nézetb ől igazán nem látjuk indokoltnak. Kosztolányi, aki 
tételesen mindig a „szépségre" esküdött, és elutasította az írástudók politikai 
szerepvállalását, valójában maga is szigorú erkölcsi álláspontot képviselt, 
különösen utolsó nagy költeményeiben és prózai m űveiben. Megítélte a 
kort, amelyben élnie kellett, és ennek az ítélkezésnek a törvénykönyve nem 
is lehetett más, mint a klasszikus polgári értékrend, az európai humanista 
hagyomány. 

Kosztolányi bejárta fél Európát, útirajzainak tanúsága szerint otthono-
san mozgott Itáliában, Párizsban, az osztrák és német városokban, de eljutott 
Skandináviába, Angliába, Hollandiába, Dalmáciába, s őt Montenegró fővá-
rosába, Cetinjébe is. Utazásai során mindig a régi és megbízható Európát 
kereste: a már-már elveszettnek látszó polgári „szekuritást" és hagyományt, 
amely nemcsak a patríciusházak homlokzata mögött és az er ődszerű  város-
házák falai között rejlett, hanem a kis boltokban, a kávéházakban, a sétate-
reken, a vasútállomásokon is. Ezt a „szekuritást" ingatta meg és kezdte ki az 
első  világháború utáni történelem. Kosztolányi európai útirajzai, amelyeket 
később Illyés Gyula Elsüllyedt Európa címmel gyűjtött össze, ezért valójában 
egy már csak foltokban, emlékekben és álmokban fellelhet ő  világról hoznak 
üzenetet. Ahogy Illyés mondotta, éppen az útirajzgy űjteményhez írott be-
vezetőjében: „Amulva nézem, minden vonás egy halott id ő: egy darab 
eleven múlt. Mi jártunk, keltünk, s közben ő  a hátunk mögött szorgalmasan 
süllyesztgette Európát az öröklétbe; »lezárt egy korszakot«. Igen, egy kor-
szak véget ért. Úgy tekinthetünk rá — úgy olvashatjuk —, mintha Xerxész 
korát vizsgálnánk. Mert az is »történelmi« id ő  volt? Mert ez is már a törté-
nelemé, az öröklété, egy lángelme teremt ő  képessége révén. Félelmetes 
élmény: élünk s mégis mintha Plutarkhoszban olvasnánk magunkat." 

Ez a történelmi létbe süllyedt polgári Európa a városok földje volt, a 
városi kultúra otthona, és ennek a városi kultúrának a változatait, éljenek 
ezek Bécsben vagy Párizsban, Berlinben vagy Londonban, Stockholmban 
vagy Velencében, titkos szálak kötötték össze a történelemben és a m űvé-
szetben: az európai hagyomány szálai. Kosztolányi igazán a városokban 
érezte jól magát, Uti képek című  1934-es kis tárcájában is a városok „varázsáról 
és végtelen meghittségér ől" beszél, arról, hogy „elindulsz az ismeretlen 
köveken, s csodálkozva állapítod meg, hogy minden ismerős, a közlekedési 
rendőr, a forgalmat szabályozó fényjelek, az utcai telefonfülkék, a parkok 
márványszobraikkal és játszó gyermekeivel, a vendégl ők, ahol mint ősi 
családi asztalnál ülnek a vacsorázók, a kirakatokban a vadonatúj, tündökl ő  
gépkocsik, a sonkák és gyümölcsök halma, a könyvek, a nyekkend ők és 
ruhák, a patikák zöld üveggolyója, s az enyhe világításban, a háttér homá-
lyában dolgozó fehér köpenyes gyógyszerészek, az égbolton a piros, kék és 
lila tűzbetűk, az áruházak, a bérpaloták, a raktárak, az épületek, melyeknek 
eleve tudod a rendeltetését, és egyszerre az az érzésed támad, hogy volta-
képp otthon vagy, a város bizalmas és megnyugtató nemzetköziségében." 

Aki ilyen otthonosan mozgott a kontinens városaiban, azt igazán Euró-
pa lelke érinthette meg, s valóban Kosztolányi, mint öntudatos, egyszer-
smind érzelmes európai polgár merült alá az utazások, olvasmányok, szemé-
lyes ismeretségek során birtokba vett világban. Ő  aztán nemcsak köny-
vekből ismerte meg az európai kultúrát, hanem személyes élmények nyo- 
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mán, akárcsak a reformkori nagy utazók, akik láthatták és tapinthatták, hogy 
milyen egy német könyvtár, egy francia katedrális, egy olasz vendégfogadó. 
Ismerte a kontinens fontosabb nyelveit is, és bens ő  ismeretséget köthetett 
azzal az európai szellemiséggel, amelynek a változatok harmóniája, a sokfé-
leség végső  egysége adja talán a lényeget. Ennek a felismerésnek a sodrásá-
ban született a magyar költészet talán legnagyobb európai vallomása: Kosz-
tolányi Európa című  verse, amely maga is a népek, nyelvek és kultúrák 
európai harmóniájában és szolidaritásában jelölte meg azt a szellemi er őt, 
amelynek rendeznie kellene az európai konfliktusokat. 

A szellemi és erkölcsi értékek, amelyekre Kosztolányi hivatkozott, ve-
szélyeztetettek voltak, és majdnem elpusztultak a 20.század második harma-
dában. A költő  szavait ezért mindig elégikus érzésnek kellett áthatnia: az az 
Európa, amelyet útiképekben és versekben felidézett, imaginárius biroda-
lom volt, az emlékek és az álmok, a régi épületek és a versek hitelesítették, 
nem a valóságos élet és nem a történelmi jelen id ő. Kosztolányi, az európai 
polgár, úgy lajstromozta és tartotta számon a maga Európáját, akárcsak a 
másik európai polgár, Márai Sándor — mindketten nosztalgikusan, csak talán 
Kosztolányi több benső  örömmel, Márai több sért ődöttséggel. Ez az emlé-
kekben és álmokban megőrzött európaiság mégis érvényesebb, mint sok más 
20. századi történelemcsináló ideológia. Európa eszméje szinte mindig a 
bölcselők és a költők képzeletének műve volt, talán ezért maradhatott fenn 
a történelem pusztító viharai között. Kosztolányi európai önérzete és polgári 
értékrendje is csak látszólag er őtlen és kiszolgáltatott: most mintha ismét 
szólna hozzánk, szelíden, mégis határozottan, és talán vissza fog szerezni 
valamit abból a tartalomból és befolyásból, legalább lelki értelemben, ame-
lyet a szemünk láttára oroztak el t őle a fegyverek. 

Főhajtás a költő  emléke előtt 
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SAVA BABI Ć  

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  ÉS DANILO KIŠ 

Legszívesebben műfordítói tapasztalataimról beszélnék, de hát hogy beszél-
hetek én a műfordítói tapasztalataimról, ha nem fordítottam egy verssort 
sem Kosztolányitól. Pedig szerettem volna fordítani, de nem sikerült. Meg is 
tudom mutatni, hogy miért nem sikerül és miért szeretnék fordítani Koszto-
lányit. Önök valószínűleg ismerik a Negyven pillanatkép tizedik darabját, 
amelynek címe: Toll. A fordítás egyik példánya már szétmállott a táskámban, 
a másik már ott van, hónapok múlnak, és nem tudom lefordítani. Hát ki tud 
ilyen verset lefordítani? „Végtelen napjaim / menete. / Bámulom, elborult / 
remete. / Várni még, élni még / lehet-e? / Fönn az ég, lenn a föld / fekete. / 
Szánts tollam, villogó / eke te." Akár mekegés ez, akár nem, hogy lehet ezt 
lefordítani? Sehogyan se. Ezt a verset lehet olvasni ironikusan, akkor is 
Kosztolányi-vers. Nem lehet szétrombolni. Nem lehet lefordítani. Ha egy-
szer sikerül lefordítanom, akár csak részben is, akkora Kosztolányi-napokon 
be fogok számolni arról, hogy mit sikerült és mit nem sikerült. De hát eddig 
csak kudarcok értek. 

Lehet, hogy be tudnék számolni az Esti Kornél fordításáról. Most csak 
egy valamit említek meg. Jóllehet a neveket nem szoktuk lefordítani, én Esti 
Kornél családi nevét mégis lefordítottam, mert egy szerb ember nem tudja 
azt, hogy az Esti mit jelent, ezért az Esti Kornél, ha egyszer megjelenik, Kornel 
Večernji lesz. Önök meg tudják érteni, miért. Ezzel kapcsolatban még valamit 
meg kell említenem. A tizedik fejezetben egy bácskai parasztleány, a Zsuzsi-
ka beleugrik a kútba és férjhez megy. Éppen így: beleugrik a kútba és férjhez 
megy. Mivel szabadkai vagyok, fordítás közben észrevettem, hogy a paraszt 
és Zsuzsika nem magyarok, hanem bunyevácok. Tessék elolvasni a novellát, 
észre fogják venni. Hogy milyen nagy író Kosztolányi, abból lehet látni, 
hogy ha megírta volna, hogy bunyevácok, egészen más hangzású, rossz 
novella lett volna, mert akkor bunyevác—magyar vonalon, s nem emberi 
alapon történnek a dolgok. 

Ezek tehát a fordítói tapasztalataim, de én egészen másról szeretnék itt 
beszélni. Van egy hosszabb, terjedelmesebb írásom Danilo Kišr ől. Amikor 
róla írtam, utána kellett néznem a témának: Danilo Kiš és a magyarok, s ezen 
belül persze Danilo Kiš és Kosztolányi Dezs ő . Ebből a tanulmányomból 
fogok néhány rövid szemelvényt felolvasni, persze szerbül, mert szerbül 
íródott. 

Kiš alaposan ismerte az irodalmat, nemcsak a szépirodalmat, hanem az 
irodalomelméletet is. Felsorolta azokat az írókat és m űveket is, akik, illetve 
amelyek bizonyos tekintetben példaképül szolgáltak számára, miközben 
nem feledkezett meg arról, hogy hangsúlyozza: kevés azoknak a „kiváltsá-
gos beszélgetőtársaknak" a száma, akik közel álltak hozzá és segítettek neki 
útkeresése során. Otthonosan mozgott a világirodalomban, s nem tartott 
attól, hogy irodalmi példaképei rabul ejtik. A világirodalomról szólva szel-
lemesen megjegyezte: „Az irodalmi örökség egy és egységes. A világ-
irodalom goethei értelemben mindannyiunk öröksége. Hagyomány. A 
nyelv, amelyen írunk, amelyen egy irodalom megšzületik, a törzsi hovatar- 
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tozás egyedüli ismertetőjele. Ne féljetek, nem leszünk világirodalmi je-
lentőségű  írók! Az egyetlen világirodalmi jelentőségű  író — Nabokov! 

Egyik legutolsó interjújában mintha csak véglegesítette volna azoknak 
a prózaíróknak a névsorát, akikr ől úgy vélte, hogy példaképei. Els ő  helyen 
Rabelais áll. Aztán két orosz író: Babel és Pilnyak. Egy magyar: Kosztolányi. 
Két jugoszláv: Andri ć  és Krleža. Ezek azok az írók, akiket még mindig 
tisztelek. Más körülmények között természetesen mások hatottak rám. 

A magyar nyelvet és irodalmat Danilo Kiš jól ismerte. Különösen a 
költőket szerette, a prózaírók közül pedig Kosztolányi Dezs őt. Igaz, Koszto-
lányi kivételes képesség ű  költő  is, de Kiš számára els ősorban a regényíró 
szolgált példaképül. Többször is kiemelte az Édes Anna jelentőségét. Ha a 
kiadók érdeklődést tanúsítottak volna iránta, valószín űleg le is fordította 
volna, jóllehet — mint ismeretes — prózai m űveket valójában nem fordított. 
Ezért érdemes megnézni, mi az, ami ebben a Kosztolányi-regényben annyira 
megradta, jobban, mint bármelyik másik magyar prózaíró alkotásában. 

A költő  Kosztolányi olyan regényt írt, amelyb ől hiányzik a költészet, 
amelyből hiányzik a „szép", ragyogó elbeszélés. Szófukar próza ez, egyszer ű  
dokumentumtörténet. A társadalmi keretet a kommün bukása és az 1919-es 
fehérterror képezi, de ez csak a küls ő  keret, amelyben lejátszódik a cselek-
mény, egy cselédlány, Anna tragikus története, aki szereti a munkájat, mégis 
a regény végén — az els ő  világháborúban és a magyar forradalomban bekö-
vetkezett katasztrófák következményeként — megöli a gazdáit. Nyilvánvaló, 
hogy a két téma, a társadalmi keret és az intim, családi tartalom, a regény 
rendkívül precíz felépítése megragadta Danilo Kišt, függetlenül attól, hogy 
az író a felvetett kérdésekre nem ad egyértelm ű  választ, csupán érzékelteti 
az emberi lélek mélységeit, ahova senki, még a regényíró sem tud lemerülni. 
Kosztolányi elbeszél ő  stílusának pontossága, különösen pedig a regény 
alaphangja mellett még két körülményre fel kell hívnunk a figyelmet. Kosz-
tolányi az író szemszögéb ől láttatja a dolgokat, majd azt érzékelteti, hogyan 
viszonyulnak irántuk az egyes személyek. Az események tehát több síkon 
zajlanak, de erősen kifejezésre jut az író álláspontja. Egy ízben azonban ez a 
belső  harmónia felbomlik, mert az egyik szereplő, a bíróságon tanúként 
megjelenő  Moviszter orvos bels ő  monológja ellentétbe kerül nyilvánosan 
elmondott szavaival, szakmai szempontból nézve megszabadult az író fel-
ügyelete alól. Nyilvánvaló, hogy ezzel az írónak az a célja, hogy az igazság 
és az elégedetlenség szólaljon meg ebb ől az emberből, ezért olyan pozícióba 
helyezi, amilyenbe a regény többi szerepl ője közül egyet se, még ha ezzel 
látszólag önmagának is ellentmond. 

Az utolsó fejezetben, amelyben ismét látszólag semleges igyekszik ma-
radni, nemcsak Kosztolányi, hanem a családja is megjelenik, de úgy, ahogyan 
mások látják őket. 

Ha a regényben csupán ez a két elem fordulna el ő, az is elegend ő  volna 
ahhoz, hogy Danilo Kiš felfigyeljen rájuk. Jól tudjuk, hogy mennyire igye-
kezett családi trilógiájában elkerülni a patetikus hangot, s különböz ő  irodal-
mi eljárásokat alkalmazni. Különben minden, amire felfigyelt, megérdemli, 
hogy — életművének megértése miatt — tüzetesen tanulmányozzuk. 

Igaz, ha valakit érdekel Kosztolányi Dezs őnek ez a regénye, szerb 
nyelven is elolvashatja (Ana. Novi Sad, 1980), de a fordítás annyira gyenge, 
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hogy még megközelítő  képet sem kapunk az eredeti szépségér ől, csupán  
felépítését elemezhetjük.  

~ 

Érdekes, hogy Kosztolányi Szabadkán született 1885-ben, mint ahogyan  

Kiš is ötven évvel később; az Edes Anna 1926-ban jelent meg Pesten, ötven év  

múlva pedig a Borisz Davidovics síremléke. Az életrajzi és bibliográfiai adatok  
olykor különös módon összecsengenek.  

Ismét eszembe jutott a Kosztolányi—Kiš párhuzam, amelyr ől Esterházy-
nak beszéltem. Ennek folytatásaként: megfeledkeztem megnézni a két író  

halálának évét, hátha közöttük is ötven év különbség van. Nincs a kezem  

ügyében semmilyen kézikönyv, nem emlékszem pontosan, mikor halt meg  
Kosztolányi: 1938-ban-e vagy 1939-ben; ha igen, akkor ez az adat is stimmel-
ne. Késő  van, nem merek senkinek sem telefonálni, hogy az adatot ellen őriz-
zem, alig várom a reggelt. Felhívom Esterházyt, elment már otthonról.  

Délben Hubay Miklóssal ebédelek. Megemlítem neki a Kosztolányi—Kiš  

párhuzamot (megkérdezi tőlem: csakugyan olyan nagy író Kiš, mint aho-
gyan mesélik?). Nem tudja pontosan, mikor hunyt el Kosztolányi, de ha  
József Attila egyik legjelent ősebb versében, a Thomas Mann üdvözlésében azt  
mondja, hogy: „Most temettük el szegény Kosztolányit / s az emberségen,  

mint rajta a rák, / nem egy szörny-állam iszonyata rág...", s ez a vers pedig...  

keletkezhetett, akkor körülbelül... halhatott meg...  

Mesét, a részletek összekötését, reminiszcenciát elvárhatunk az alkotó-
tól, de a pontos adat — úgy látszik — elsikkad és valami furcsa dimenziót ölt.  

Amikor visszatértem a szobámba, hirtelen világos lett számomra, a  

parlament balkonján miért nem jutott eszembe József Attila versének egyet-
lenegy sora sem Kiš fordításában: azért, mert nem fordította le, csupán én  

gondoltam, hogy lefordította; jómagam többször is megpróbáltam megtalál-
ni a megfelelő  ritmust, de fordításáról lemondtam, remélem, csak ideiglene-
sen.  

(Odahaza aztán megtudtam, hogy Kosztolányi 1936. november 3-án  

halt meg gégerákban, de a számok játéka továbbtartott: ha megoperáltatta  

volna magát, ha az orvosok kezelni tudták volna a rákot, megérhette volna  

az 1939. évet. Értelmetlen vesz ődség részemről.)  
A Kosztolányi—Kiš viszony iránt Csala Károly is érdekl ődött. Interjút  

készített vele, amelyet aztán a Kritika 1989. októberi számában Tartsunk  
távolságot címmel jelentetett meg. Amikor Kiš kijelentette, hogy né-
hány esszét szándékozik írni többek között Kosztolányiról is, megkér-
dezte tőle, hogy mit írna róla, mire ő  ezt válaszolta: „El őször is azt,  
hogy óriási benyomást tett rám mint olvasóra anélkül, hogy bármilyen  

hatást gyakorolt volna rám mint prózaíróra. Hiszem, vallom, s ezt  
írnám meg másodszor: Kosztolányi Flaubert-rel állítható párhuzamba,  

három regénye, nevezetesen a Nero, a Pacsirta és az Édes Anna — csúcsa  
az európai irodalomnak. Hirdetem is ezt Franciaországban, nemrégi-
ben tartottam egy el őadást, abban is nyomatékosan kifejtettem ebbéli  

meggyőződésemet. Annyit beszéltem egyébként az utóbbi id őben  
francia kiadóknak Kosztolányiról, hogy most már mintha megragadt  

volna a fülükben ez a név."  
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BORI IMRE 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  ÉS VELJKO PETROVIĆ  

Tisztelt közönség, nem nagy horderej ű  Kosztolányi-kérdésről akarok ma 
önök előtt beszélni. Egy Kosztolányi-monográfia megírása után újat és 
jelentőset nehéz lenni a szerzőnek mondani, holott az alkalom ezt tartja 
illendőnek és kívánatosnak. Ám maga Kosztolányi jogosít fel arra, hogy kis, 
esetleg jelentéktelennek látszó jelenségek mellett is meg lehet állni, ahogyan 
ő  is feljegyzett, leírt mindent, ami az élet legapróbb adata is volt! Ezért 
mertem vállalkozni arra, hogy néhány Kosztolányi-levélre irányítsam csu-
pán figyelmüket, amelyeket Veljko Petrovi ćnak ír 1909 és 1934 között. Szent-
eleky Kornél levelei utáni nyomozásaim során találtam ezekre a Kosztolá-
nyi-levelekre Belgrád Város Múzeumában. Annál becsesebbek ezek a leve-
lek, mert 1988-ban Dér Zoltánnal még úgy tudtuk, hogy a Veljko Petrovi ćnak 
küldött levelei nem maradtak meg. „S a régi barát — írta A Kosztolányi család 
levelezéséb ől című  kiadványa utószavában Dér Zoltán Kosztolányi Árpád 
nyugdíjaztatásának intézése ügyében írott levelek kapcsán Petrovi ćról — el 
is járt az ügyben. Kár, hogy a költő  ekkori levelei nem maradtak meg, így 
csak Apuska 1923 tavaszán írt leveleib ől ismerhetjük e kései szép kézfogás 
tényeit." Nos, ezek a levelek még nem kerültek el ő, de előkerültek ugyancsak 
támogatást kérő  levelek. 1927. február 21-én a költő  édesanyja nyugdíja 
ügyében, 1934. október 13-án pedig öccsének, Kosztolányi Árpádnak kéri 
Petrović  protekcióját, akit a hatóság felszólított, hogy szerb nyelvb ől vizs-
gázzon Ujvidéken a báni hatóságok előtt október végén. „Ő  beszéli a szerb 
nyelvet — tíz év óta tanulja és gyakorolja —, a mesterségében sikerrel is 
használja mind szóban, mind írásban, de ön, aki vérbeli írásm űvész, tudja, 
hogy mily árnyalatokon múlik egy nyelv finomsága s mily nehézségekkel 
küszködik az, aki felnőtt korában sajátított el nyelvet. Bizonyos vagyok, 
hogy öcsém nem vall szégyent a vizsgán. De minthogy ett ől megélhetése s 
édesanyám sorsa is függ, arra kérem önt, kedves jó Petrovi ć  Veljko, ha 
megőrizte irántam való rokonszenvét, írjon az érdekében egy szót dr. Ivan 
Jakovljević  úrnak... hogy legyen tekintettel arra, amit fentebb említettem." 
A két Kosztolányi-levél azokra a Petrovi ć-levelekre a válasz, amelyeket Dér 
Zoltán Levelek Kosztolányihoz (1907 -1936) című  levélkiadványában tett közzé 
1985-ben Szabadkán. Petrovi ć  1927. január 26-i levelére Kosztolányi február 
21-én, a március 17-én kelt levélre pedig március 22-én válaszol. 

Az előkerült levelek közül azonban nem ezek a támogatást kér őek 
jelentősek, hanem az a két levél, amelyek közül az egyik 1909. július 15-i 
keltezésű, a másik későbbi lehet, a Világ levélpapírján íródott és datálatlan. 

Igazán a dátumos levélnél érdemes elid őzni. Kitetszik, hogy Veljko 
Petrović  jelentkezett Kosztolányinál levélben, amire Kosztolányi válaszolt. 
Ezt a Kosztolányi-levelet tartjuk kezünkben: 

„Kedves barátom — engedje meg, hogy így szólítsam. Én is végtelenül 
örültem a levélnek és a rég várt kézfogásnak. Nem egy, de sok-sok barátom-
tól kérdeződzködtem ön után. Levelet is írtam, valahova, ahol tudtommal 
papnak készült, de a levél elveszett. Ognjanov Szvetozárt állandóan zaklat-
tam, hogy önről újabb híreket kapjak. Mindezt pedig miért? Egy versért, amit 
évekkel ezelőtt olvastam. Akkoriban ez a vers forradalmat okozott redakci- 
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ónkban. Nemcsak nekem tetszett, de Biró Lajosnak, Kabos Edének, Ady 
Endrének és Vészi Józsefnek is. Nem tudom, emlékszik-e még reá? Egy 
balkáni bordélyházról szólt, ahol furcsa álmos kóló dülöng és émelyít ő  
szappanillat kóvályog. Erő  volt benne, újság, szerb tűz és bátorság..." 

A kapcsolattörténésznek csillanhat fel a szeme az ilyen adalék olvastán. 
A következő  passzusok kapcsán azonban már a lélekbúvárnak is kedve 
támadhatna a Kosztolányi-levél olvastán a vizsgálódásra. Mert ezt olvassuk 
a folytatásban: 

„Tehát: a vallomások órája. 
Én magamat régen-régen, mióta csak öntudatosan nézem az életemet és 

az érzéseimet, szlávnak érzem. A famíliám régi nemes család, de hiába 
büszkélkedik ősi kúriánk felett a magyar címer, tudom, hogy az apám csa-
ládjában sok szláv vérkeveredés történt, ami engem prédává (?) és szeren-
csétlenné tett. Ha olvassa írásaimat, egyiket se merem postával küldeni el, 
észreveszi, hogy egy magyar hangom sincs. Ez a szépség és ez az átok: szláv. 
A szláv kísértetlátó és álmodozó, gyerekkoromtól fogva vonzódtam is hoz-
zájuk. Rokonaimatnem a franciák és angolok között kerestem, de igenis az 
oroszok, később a csehek között is rájöttem arra, hogy ezeké a jöv ő ." 

S tovább: 
„Ezért fordulok most önhöz. Erősen hittem, hogy a fiatal szerbek között 

nagy tehetségek vannak. Mikor utoljára jártam Belgrádban — majdnem mint 
haditudósító — meglepett az el őzékenységük, az európaiságuk s jól esett 
velük franciául csevegni és nem németül. Onök, akik el őbb fedezték fel Biró 
Lajost, mint mi, önök, akik, mint hallom, hatalmas lépésekben haladnak egy 
új kultúra felé, az irodalomban is bizonyára számottev őt alkottak." 

Ebben a felfogásban is zárja levelét: 
„Írjon újra ily hosszan. Levelét és kéziratait türelmetlenül várom. Addig 

üdvözletemet és meleg kézszorításomat küldöm önnek és barátainak, a fiatal 
szerb íróknak, akik az én barátaim is." 

Honnan s miért ez a lángolása Kosztolányinak? — tehetjük fel a kérdést, 
annak tudatában is, hogy Kosztolányi büszke volt a Kosztolányi-családfa 
„álmatag-szláv" leveleire. Hivatkozhatunk-e csupán arra a belgrádi utazás-
ra, amelyről a levélben is beszél, s amelyről Belgrádi képek című  jegyzetében 
számolt be a Tinta című  1916-os gyűjteményében? „Ezeket a sorokat—jegyez-
te a cím alá — 1909 márciusában írtam a jegyz őkönyvembe, amikor a szerb 
főváros a monarchia els ő  ultimátumának átnyújtása el őtt lázban égett." 
Valószínűleg közrejátszott az is, hiszen három hónap választotta el a Veljko 
Petrovićnak írott levelét belgrádi utazásától. Amit nehezebb megma-
gyarázni, az a különös vallomás. Nem hihet ő, hogy belső  szükségből, 
meggyőződésből tett hitet rokonszenven túlmen ően a szláv mivolta mellett. 
De az sem, hogy pusztán hízelg ő  udvariasság íratta vele, amit írt, egy túlzás 
eredményeként. Vagy Petrovi ćnak szerepet játszott amolyan dekadens mu-
tatványként? Hogy inkább az irodalomhoz van köze ennek a Kosztoányi-
vallomásnak, azt a másik, véleményem szerint a Modern költők megjelenése 
után írt levele engedi feltételezni. Abban Petrovi ć  kérdésére azt válaszolja, 
hogy a „verset tényleg egy bunyevác barátja fordította". Majd így folytatja: 
„Én sajnos, még mindig nem értek az önök nyelvén, bár napról-napra 
nagyobb a vágyam, hogy megtanuljak egy szláv nyelvet, mert az igazi 
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kultúrát és az igazi irodalmat a szlávoknál sejtem. Érzem, hogy mi forrong 
önöknél, amint ön is érzi, mi a baja az irodalmunknak. Meglep az éleslátása." 

Közben mind a két levélben verseket, cikkeket kér Petrovi ćtól — saját 
írásait és a szerb írók műveit, hogy közölhessék A Hétben vagy a Nyugatban, 
mert — mint írta — „mi a nemzetiségekkel barátkozunk, szeretjük és sokra 
tartjuk őket". Osvát Ernőre is hivatkozik 1909-ben, aki a „múltkor melegen 
érdeklődött a fiatal szerb literatúra iránt"! 

Emlegette Veljko Petrovi ćot 1913. február 2-án a Világban megjelent, A 
szerb nemesek című  írásában: „A harmadik szerb arisztokrata, akit ismertem, 
egy hórihorgas és zseniális költő, modern poéta, formabontó és újat hirdet ő, 
aki nyolc nyelven beszélt és írt folyékonyan — magyarul is — és annak idején, 
amikor a budapesti egyetemre is betévedt, egy új poézist vártunk t őle. 
Kiírom a nevét: Petrovics Vjelko. Nekem, amikor vad és szeszélyes sorait 
olvastam, eszembe jutott, hogy már volt egy másik Petrovicsunk Kés őbb egy 
szarajevói lapot szerkesztett. Ki tudja, hol van most és mivé lett ez a legne-
mesebb és legkülönösebb szerb arisztokrata, aki a balkáni virágos bozótról, 
egy kis nép forró szomorúságáról énekelt." 

Talány van ebben az információban, de bizonyos, hogy Kosztolányi 
számon tartotta ezt a „második" Petrovi ćot, s ezzel a Petrovi ćtyal levelezett, 
hiszen ő  volt Szarajevóban is újságíró, s neki írja majd a háború után 
protekciót kérő  leveleit apja, anyja, öccse ügyében. Kosztolányi „szláv", 
értsd: „délszláv" rokonszenvére talán az is bizonyság lehet, hogy a háború 
alatt Miroslav Krležával barátkozik— a horvát író a frontról jövet egyenesen 
Kosztolányihoz megy Pesten. 

Nem sok, de nem is kevés, amit ez a pár — most bemutatott — Kosztolá-
nyi-levél elmond a levélíróról, nem különben pedig a levelek címzettjér ől, 
Veljko Petrovi ćról. A filológiai rébuszok megfejtésére pedig majd ezután 
vállalkozunk! 

Újabb relikviákkal gazdagodott az emlékszoba 
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JÓKAI ANNA 

„MI EZ AZ ÁLOM ?" 

KOSZTOLÁNYI DEZSŐRŐL 

Kedves barátaim, mindaz, amit mondani szeretnék, két részb ől fog állani. 
Részben fel szeretném majd olvasni Kosztolányiról szóló esszémet, amelyik 
az egyik kötetemben megjelent. De miután én tegnap este részt vettem itt 
egy szűkebb társaságban, az Európai Utas találkozóján, amit önök közül 
néhányan megtiszteltek, akkor felvetődött bennem a gondolat, hogy él őszó-
ban is hozzátennék valamit. Tegnap este az egyik kedves olvasó azt kérdezte 
Pomogáts Bélától és Módos Pétert ől, az Európai Utas szerkesztőjétől, hogy 
egyáltalában mi az irodalomnak a feladata, a kisebségben él ő  író hogyan 
felelhet meg annak a kétségtelenül sokrét ű  feladatnak, amit el kell látnia, 
hogyha körülnéz a világában és észreveszi azt a számtalan ellentmondást és 
szenvedést, amivel a népe küszködik Sok mindenr ől szó esett azután tegnap 
este. Én akkor nem szólaltam meg, bár kaptam erre kedves késztetést, mert azt 
gondoltam, hogy Kosztolányi ürügyén erről is tudok beszélni. Hadd mondjam 
önöknek el, hogy amikor megkérdezik tőlem, s ezt gyakran megteszik, van-e 
példaképem, mesterem, akit az irodalom nagyjai közül választottam, altkor — ha 
őszinte akarok lenni —mindig azt kell válaszolnom, hogy egy mesterem nincsen. 
Sokat tanultam, alázatosan és bizonyos értelemben büszkén is, hogy a saját 
nyelvemet és a saját mondandómat kialakítsam, ezt azonban egy írói image-ba 
belefoglalni nem tudom. Mégis, ha azt kérdezik t őlem, hogy kik hatottam rám, 
soha Kosztolányi Dezsőről nem tudok elfeledkezni. És itt jutunk el oda, hogy 
mi lehet és mi az írónak a feladata, hogyha ezt nem skolasztikai értelemben 
vesszük, hanem egy tágabb, ha úgy tetszik, metafizikai értelmet tulajdonítunk 
az irodalomnak, az írásnak és a művészetnek. 

Én tizenkettő  esztendős voltam, amikor Kosztolányi Dezsőnek a novel-
lisztikálával találkoztam. Budapest akkor az ostromra készült akarva-akarat-
lanul. En a maradék pici kis zsebpénzemet menekítettem úgy, hogy egy 
könyvesbarlangban megkérdeztem az eladót, hogy milyen könyv van, tes-
sék mondani, amit majd lehet a pincében olvasni. Akkor az eladó végignézett 
rajtam kissé szánakozva és azt mondta: „Nézd, kislány, itt van Kosztolányi 
Dezső, aki egy nagyon jó magyar író. Nem tudom, hogy neked való-e, de 
vidd el a novelláskötetét. Sosem felejtem el, ez a barna Révai-féle novellás-
kötet volt, két vaskos kötet, én hazavittem s lehurcoltam magammal a 
pincébe. Petróleumlámpánál és gyertyafénynél találkoztam el őször Koszto-
lányi novelláival. Bizonyos novellákat soha nem tudtam elfelejteni. S ma, 
amikor zajlik a vita, írók, különböz ő  írói típusok, irányzatok képvisel ői 
sokszor gyűlölettel uszulnak egymás ellen és kérdik meg, mi az érvényes 
irodalom, mi a modern irodalom, az-e a jó irodalom, amit posztmodern 
címkével látunk el, avagy egyedül az avantgárdnak van-e jelent ősége, vagy 
szabad-e egyáltalán még realista módon megszólalni, szabad-e hagyomá-
nyokat őrizni, akkor én kissé csodálkozom, mert számomra ez sohasem volt 
gond. Én mindig azt gondoltam, amit ez a nagy író, Kosztolányi Dezs ő  is 
gondolt, hogy valójában csak a közepes m űveknek fontos, milyen formában 
jelennek meg. Tudniillik ami rossz, annak teljesen mindegy, hogy modern 
módon rossz avagy hagyományos módon rossz. Ami pedig kinő  a kereteiből, 
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ott már nem nézi az olvasó sem. Minden egyes könyvnek saját m űfaja és saját 
formája van. Egyik mesterem, Hamvas Béla mondta azt, a regényre és 
általában a prózára vonatkoztatva, hogy a regény az, hogy egyszer, egyet-
lenegyszer és soha többé. Ebben a mondatban minden benne van. Mert aki 
ki tud a címkéből emelkedni, az jó író. Hogy milyen feladatot teljesít? így 
gondolom, hogy amikor az ember dolgozik és ír vagy akár olvasunk, nem az 
jut először az eszünkbe, hogy számon kérjük az írótól, milyen pedagógiai 
vagy milyen erkölcsi feladatot hajtott végre, és mégis kétségtelenül a m űben 
jelen van. A mű  nem eszköz, de nagy harcainkban, mindennapi életünkben 
és morális gyötrelmeinkben igenis használható eszközként is, nincs itt el-
lentmondás: a nagy mű  eszközként is hat, ami pedig nem jó m űnek, azt 
eszközként sem lehet használni, mint ahogy mindennapi tárgyainkat sem 
tudjuk használni, ha azok nem jó anyagból készültek. Erről ennyit a hallat-
lan nagy vitáról, amiben én mindig kívülállónak éreztem magam, amit én 
sohasem értettem, mért kell ott harci gázt gyártani, ahol éppenséggel nem 
kell. Mert ha Kosztolányi novellisztikáj ára visszatekintünk, akkor azt látjuk, 
hogy ő  valami olyan dolgot tudott, amit bármelyik mai író megirigyelhet 
tőle. Történetesen azt, hogy nem érdekes novellákat írt, nem játékos novel-
lákat írt, hanem fontos írásokat írt és olyanokat, amelyek valamilyen módon 
megérintették azt, aki egyszer elolvasta őket. Rég vallom, hogy irodalom, 
írás, anélkül, hogyne érintse meg az emberi lelket, nem létezik, pontosabban 
nincs. Drága József Attilánk azt mondta egyszer, hogy fél attól az embert ől, 
aki nem tud játszani. Én ezt egy kicsit továbbgondoltam és azt mondanám, 
hogy én attól az embert ől is félek, s attól az írótól is félek, aki az egész másra 
kapott életét és tehetségét csak egy életen keresztül eljátszódja. A játéknak 
is megvan az ideje. És annak is megvan az ideje, hogy mikor teszünk olyan 
jelet, olyan nyomot ebben az emberi világban, amelyik játékkategóriával, 
még nyelvi játékkategóriával sem mérhet ő. Hát Kosztolányi Dezső  ezt tudta. 

Én három olyan novellát kaptam t őle tizenkét esztendős koromban, ami 
felnőtté válásomban, morális fejlődésemben és íróvá létemben is elkísért. 
Mind a három különbözőképpen és nem kisiskolás módon. Nem úgy, hogy 
didaktikusan a szájamba rágott valamit. Az egyik novella A kövér bíró. Kérem, 
egyszer lapozzák fel ezt a kötetet, aki nem ismeri. A kövér bíró története, akit 
a gyerekek kicsúfoltak, mert kövér, mert csúnya, mert nevetséges. S akkor 
egyszer a kövér bíró mamája behívja őket ozsonnára és meglátják a kövér 
bíró gyerekkori fényképét. Es rájönnek arra, hogy a kövér bíró is volt gyerek. 
S utána már nem tudják a kövér bírót kicsúfolni. Emlékszem a saját kegyetlen 
ifjúságomra, kamaszkori vadságomra, amit mindannyian átéltünk. Hány-
szor fordult elő  velem is, hogy sokszor egy-egy öregasszonyt akartam volna 
kicsúfolni úgy mint a pajtásaim, aki mulatságosan megpördült a jégen, 
amikor az utcán fagyott és piciny kis kalapján a cseresznyék meghimbálóz-
tak, s akkor az első  pillanatban nevetni akartam. S akkor jött A kövér bíró. S 
valahol éreztem a lelkem mélyén, láttam azt a csecsem őt, amint ott fekszik 
valahol egy csipkés pólyában. S az jutott az eszembe, hogy valamennyien 
bizonyos értelemben kövér bírók vagyunk. Nekem Kosztolányi Dezs ő  ezt 
az empátiát adta, amit azután az írásaimban úgy érzem, hogy tudtam is 
éltetni és használni. De adott valami mást is. Ott van a Hrussz Krisztina 
csodálatos látogatása című  novellája. Élettel, halállal, kedveseink távoztával 
valamennyiünknek meg kell birkóznia. Sokat voltam én is úgy gyerekko- 
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romban, hogy arra gondoltam, hogy akit nagyon szerettem, s nincs már az 
élők sorában, hogyan lehetne visszaidézni, hogyan lehetne magam mellé 
ültetni, hogyan lehetne vele újra beszélni. A Hrussz Krisztina csodálatos 
látogatása arról győz meg, hogy aki egyszer meghalt, azt odaát kell hagyni 
egy másik világban. Hiába jön vissza harminc percre, hiába ül le mellénk, 
húsz perc kitöltetlenül marad, az él ők birodalma a holtak birodalmával csak 
az imában érintkezik. Sokat segített nekem, amikor a halál rejtélyével foglal-
koztam. 

Egy másik novellája pedig, amivel az akkori novelláskötet kezd ődött, 
Az április elseje. Az a tréfa, amit a diáktársak m űvelnek, amikor meg akarják 
ijeszteni az egyik társukat. Bebújtatják a szekrénybe egyiküket, s rá akarnak 
ijeszteni arra, aki majd hazajön és nem tudja, hogy valaki elbújt a szek-
rényben. A tréfa fordítva sül el. Az, aki a szekrényben van, a szekrény 
kulcslyukán keresztül megfigyel egy embert. Egy vidám osztálytársat, aki 
abban a tudatban, hogy senki sem látja, egy egészen más emberré válik. Még 
a vizet is másképpen issza. Más az arca. Megváltoznak a vonásai. A szája 
szomorú lett. S a lyukon belül a szekrényben hihetetlen félelmet érez, mert 
először adódik életében, hogy a maszk alatt, az álarc alatt meglássa a másik 
embert. A valódit. Kibukik a szekrényből, sírva, ijedten, s akkor ez a valaki, 
aki a szobában van, visszaváltozik vidám osztálytárssá, ha jól emlékszem, 
hátba veri, s azt mondja neki: „Hát te mit akarsz?" Ez a novella adta nekem 
azt a tudatot, hogy az az arc, ami a mindennapi életünkben megnyilatkozik, 
a látszatarcunk, a maszk, az álarc nem az igazi. Ha írók is vagyunk, emberek 
is vagyunk, a maszk mögé kell/tekinteni és a maszk mögött kell megkeresni 
az embert, ha úgy tetszik, régebbi fogalmazásban, Gárdonyi Géza szerint a 
láthatatlan embert. Ez volt számomra Kosztolányi. Ez a novellisztika. S 
amikor később kialakítottam a magam világát, a magam írói felfogását, és 
próbáltam magyartanárként is, hiszen hosszú évekig az voltam, körülnézni 
az irodalomban, és az írókat abban a sajátos értékrendben elhelyezni, ami-
nek alapján én a világot képzelem és hiszem, akkor egy mer őben szokatlan 
dolgot műveltem, s ezt bocsássak meg nekem, ezért nem vagyok tudós, ezért 
vagyok író, ezért vagyok bizonyos értelemben szubjektív. Nem iroda-
lomtörténeti osztályzást végeztem, hanem arra gondoltam, hova tudjuk 
elhelyezni az írókat alkatuk szerint akkor, hogyha az egész nagy világot, 
amiben élünk, nemcsak úgy fogjuk fel, minta fizikai létezésnek a születést ől 
a halálig tartó, véleményem szerint rövid és tünékeny szakaszát, hanem úgy 
fogjuk fel az emberi létezést, mint kozmikus lényeknek a létezését, akik itt, 
ezen a földön valósítanak meg valamit, hogy azután egy kozmikus létezésbe 
vigyék tovább. 

Mit lát az író ebb ől? Mit lát az emberi létből, a hagyományból, az egykori 
optikus létből leszakadt világból mit tud meglátni? Es akkor dolgoztam 
azokkal a fogalmakkal, amiket azután az esszéimben próbáltam körüljárni, 
hogy vannak írók, sajnos sokan, nem nevezek meg tiszteletb ől egyet sem, 
akik alvástudatban alkottak. Az alvástudatot úgy értem, hogy rendkívül 
világosan látják mindazt, ami a fizikai világban történik, a részletekre rend-
kívül érzékenyek, és semmi mást nem látnak az emberi létezés nagy és 
eredendő  okáról és céljáról sem. Vannak íróink, akik álomtudatban léteznek, 
általában a nagy irodalom az álomtudatú íróktól származik, akiknek néha-
néha felfeslik ez a fátyol, be tudnak pillantani a létezés titkai mögé, de inkább 
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annak csak a szenvedését és gyötrelmeit érzik. Ilyen volt többek között 
Kosztolányi Dezső  vagy — akit szintén igen szeretek — Füst Milán, aki 
zseniális módon értett az álomtudathoz. És vannak néhányan, akik úgyne-
vezett ébertudatú írók. Ébertudatúak olyan értelemben, hogy meglehet, 
hogy talán kicsit tompábbak a fizikai jelenségekre, de a nagy metafizikus 
transzcendens összefüggéseket jobban látják, mint a kortársaik. De ilyen 
volt, hogy csak a magyar irodalomból hozzak példát, számomra Hamvas 
Béla, ilyen volt Várkonyi Nándor kutatóként és gondolkodóként, ilyen volt 
Kodolányi János életének a második felében, miután megírta a Vízönt őt, Az 
égő  csipkebokrot, ilyen volt költészetben Weöres Sándor, ilyen volt Pilinszky, 
ilyen volt József Attila kegyelmes pillanataiban, nem mindig, mert ő  volt az 
a költőnk, aki az alvástudattól az álomtudaton keresztül jutott el néhány 
éber pillanatig, ami ugyanakkor azonban az életét is vette. Ez az éber tudat 
talán a legnehezebben járhatók világa. 

Nos, mikor Kosztolányiról írtam, akkor én az álomtudatú költ ők közé 
helyeztem. Ha megengedik, akkor most ezt a kis esszét olvasom fel. S kérem, 
hogy ilyen értelemben értsék az álomtudatot Azt hiszem, hogy itt ismét nem 
kizárólag irodalomtörténeti szempontokkal dolgoztam, hanem valóban azt 
néztem meg, hogy ez a fantasztikus jelenség, aki Kosztolányi Dezs ő  volt, s 
oly rövid ideig tartózkodott itt a földön, csakúgy, mint kortársainak a leg-
többje (ez egyébként félelmetes, nagy költ őink, nagy íróink abban a korban, 
mint amennyi én vagyok, már régen az égi hazában voltak; félelmetes, hogy 
hogyan őrölte fel őket a saját tehetségük, s azt kell hogy mondjam, a világnak 
a hidegsége) hogyan tükrözi a létet. Kosztolányinak van egy verse, aminek 
az a címe, hőgy Mi ez az álom? Már innét is merészkedtem, amikor az 
álomtudatról beszélek. Egyébként ezt a címet is adtam ennek a kötetemnek. 
Úgy gondoltam, hogy a kérdésbe belecsempészem a magamét is, hogy 
emberek, mi ez az álom, amit élünk, amit látunk magunk körül, s ami bizony 
néha nem üdvtörténeti álomnak, hanem valóságos szörnytörténeti rém-
álomnak látszik. 

„MI EZ AZ ÁLOM?" 
Kosztolányi Dezs ő rő l 

Az emberek beszélnek: 

Mint őrültek, tébolydák udvarába, 
látják az illót, ami semmivé lett, 

Csak én vigyázok réveteg szemekkel, 
amíg e tarka zsibvásárt csodálom, 

mi ez az álom? 

Kosztolányinak álomtudata volt; amikor írt, legalábbis. Ahogy az álom 
tükrözi a létet: a megjelenít ő  szimbólumokban, az irracionális rettegésben, 
az üröm nélküli gyönyörűségben; de mindig csak a részleteket, mindig 
szakadozottan! Az éles képek között sötétség. Az élmény töredezett. Az 
ébredő  elme kapkod: ezt-azt mámorosan lejegyez, s bár sem a jelenést 
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A „mégiscsak" az, ami meggy őz. Nem cáfolja, csak kijavítja az el őzőt. A 
„szürke csokrot", a nihilizmust, amit úgyis kívül viselt (düht ől, dacból, 
védekezésből, a szívére csapva), halálközelben leveti. Igaz, semmilyen „be-
jegyzett" társaságnak jelvényélt nem t űzi a helyére. 

Legyőzte hát a szenvedés? 
A vinnyogás időleges. A jajongás magánhasználatú. Az ének az örök. A 

fohász az üzenet. Hiszen végs ő  soron tudta, egész írói életében tudta, milyen 
nélkülözhetetlen princípiuma az alkotásnak a szenvedés; az a képesség, hogy 
merjünk szenvedni, ha a szél az okot meghozza— esetleg még meg is keressük 
a korbácsos vizeket, az egyéni szélcsendb ől kievezve...Más dolog azonban 
tudni, és más dolog teljességében megélni. Nérót is a szenvedés hiánya, a 
mindent benyelő  unalom, a halál misztériumát, a pusztulást pusztán „valami 
varázslat"-tal támadó-hesseget ő  dilettáns magatartás sodorja szörnyeteg-
ségbe. A krízis mindig rányítja az ember szemét a lényegesre. De az ember 
feledékeny. Ha a krízis elmúlik, a látószög ismét összesz űkül. A tekintélyes 
apa, kislánya gyógyulása után „visszakapta az életet. De a világot megint 
elvesztette" (Ilonka). A szemetes pedig megszereti — fájdalmában szereti meg 
— a mocsok, a sötétség, az enyészet lenti birodalmát. A szolidaritás egy fajtája 
ez — halott kisfiával. 

Kosztolányi a fizikai betegség ellen gyakran lázadozik. Játszik a témá-
val, az egészség oldalán briliánsan játszadozik. Szegény kis beteg -e csöppet sem 
szánandó. Onzésében fölfalja az egész családot. Az Appendicitis emberkéjé-
nek, akivel soha nem történik semmi, a műtét egész életét meghatározza. A 
Pletyka szerint: az áldozatosan ápolt férj els ő  útja egy másik nőhöz vezet, aki 
nem látta őt esetten, izzadtan, kiszolgáltatottan. Esti Kornélnak is fontosab-
bak új versének sorai, a saját fikciója, mint a barátja beszámolója fiacskája 
valódi betegségéről. A szerencsétlenség — sorozatban! — elriaszt. Megutáljuk 
azt, akin lehetetlen segíteni (A sorsüldözött özvegy). Esti Kornél a bolond lányt 
se szánja a vonaton; sokkal inkább az anyját, a még virulót, egészségeset. 
Kosztolányi novellisztikájában nem nagyon érdemes betegnek lenni; a tra-
gikus hős a környezet. Kosztolányinak — végkínlódásában — talán vezeklésül 
kellett utánoznia egy Kosztolányi-figurát. Tudomásunk arról, hogy mi tör-
tént vele, mi történt benne legvégül, csak a lehetséges közléshatárig van. 

Úgy halt-e meg, Bekötött szemmel... ? S ha a szenvedést nem, de legalább 
a kétségbeesést legyűrte? 

Úgy jöttem én is e furcsa világra, 
bekötött szemmel, 
s úgy megyek el innen, 
bekötött szemmel, 
nem tudva honnan, nem tudva hová. 
Csak téptem a kendőt síró szememről, 
örökre csak téptem. De a végs ő  percben, 
ha leszek s nem-leszek, ugye, majd föloldod, 
Isten? 

Kendő  alól, néhol tündökletesen fölfoszló kend ő  alól nézett. 
Mert valóban nagyszer űen látta a részeket. 
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...idegen és őrült az egész, 
de nyájas és rokon velem a rész. 

Mert a változékony mindennél jobban izgatta. 

...megvesztem azért, mi elveszend ő, 
imádtam én a legtöbbet, mi széthull, 
s romlandóbb, mint a málna vagy a hal. 

(Nem hiszem, hogy ez dicsekvés. Beismerés.) 
Mert nem ismert bizonyosságokat. 

...aki halandó, folyton botlik az, 
számomra csak a kétes a vigasz. 

Mert eltévedt. 

Itthon vagyok itt e világban, 
s már nem vagyok otthon az égben. 

Mert félt. 

...és nem látlak, én Alkotóm! Teremt őm! 
Én Rombolóm! Félek veled! Ki vagy?... 

És persze, tehetetlen is volt, mint mindannyian. De amit tudott, a gyöt-
relemben is artikuláltan kiáltotta széjjel. Mint a rabszolgan ő, Paulina. 

Az igazság az utcán ment és ordított. 
Mi pedig meghallottuk a szavát. Róla 
gondolkozunk. Az igazságról. Ez is valami. 

(1985) 

Lehet-e ma többet mondani ebben a véres világban, amikor Paulinaként 
állunk az út szélén és azt mondjuk, hogy legalább együttgondolkodunk az 
igazságról? Ez is valami. Ezért legyen az irodalom, Kosztolányi Dezs ő  és az 
olvasók szerete mindannyiunk megtartójává. 
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HEGEDŰS ANTAL 

KOSSUTH LAJOS, AZ EMBER ÉS AZ ÁLLAMFÉRFI 
HALÁLÁNAK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁN 

Wéber Sarolta és Kossuth László, amikor 1802. szeptember 19-én karjukba 
vették elsőszülött gyermeküket, nem sejtették, hogy a század magyar törté-
nelmének egyik legfontosabb irányítóját tartják kezükben, akinek életútja 
áthidalja szinte az egész 19. századot. Kossuth Lajos születésekor még a 
túlélésért küzdött a feudális társadalmi rend Magyarországon, halálakor 
azonban már delelőpontjára jutott a kapitalista kor polgári társadalma. De 
azt sem sejtették a kisnemes szülők, hogy gyermekükből államférfi lesz, 
mégpedig az ezeréves magyar történelem leghosszabb élet ű  államférfia, 
akihez hasonló tüneményes és tragikus életpálya kevés magyar politikusnak 
lett osztályrésze: életének 92 esztendejéb ől csak 47 évet tölthetett itthon, 45 
éven át viszont a külföldi számkivetés keser ű  kenyerét kellett ennie. 

AZ EMBER 

Kossuth Lajos politikai és államférfiúi tevékenységével tengernyi írás 
foglalkozik. Amikor azonban emberi arculatát akarjuk megrajzolni, az ada-
tokat a legkülönböz őbb helyekről kell összegyűjtenünk. 

Szülei a szorgalmasan dolgozó értelmiségi-honorácior réteghez tartoz-
tak, és már kicsi korától arra nevelték gyermeküket, hogy a maga munkájával 
keresse meg kenyerét. Uradalmi ügyész apja és háziasszony anyja evangéli-
kus gyermeküket a sátoraljaújhelyi piarista papok gimnáziumába adták, 
mert az volta környék legszínvonalasabb iskolája. Jogi tganulmányait Eper-
jesen és Sárospatakon végezte, és már 22 éves korában, szülei legnagyobb 
örömére, kezében tarthatta ügyvédi diplomáját. A szorgalmas és lelkiisme-
retes fiatalember 13 évig szolgálta a vármegyét, 1837 májusában azonban 
„államellenes" tevékenység miatt börtönbe vetik, ahonnan 1840 májusában 
szabadul. Csak ezután nősülhet, negyvenévesen. Felesége a katolikus vallá-
sú Meszlényi Teréz, akit ől egymás után születnek gyermekei: 1842-ben 
Ferenc, 1843-ban Vilma és 1844-ben Tódor. A javakorabeli férj rajongva és 
áldozatosan szereti családját. Akkor sem feledkezik el róluk, ha egészen 
elborítják a közéleti munka hullámai. 

Szabadságharcos toborzó útjáról 1848 szeptemberében így ír feleségé-
nek: „Kedves Angyalom! Irtsd ki lelkedb ől a csüggedést. Én ha végigmegyek 
a magyar hazán, egy népvándorlás lép fel utamban (...) Áldásom s örök 
szerelmem, életedhez kötött életem veled. Áldás gyermeinkkel. H ű  imádód, 
Lajosod." Menekülése után majd egy évig kellett várnia arra, hogy 1850-ben 
családjával egyesülhessen. „Életem angyala! Gyermekeim Anyja! Kimond-
hatatlanul szeretett angyali Terézem! (...) Mikor szoríthatlak dobogó szívem-
re? Mikor törölhetem le könnyedet? Mikor olvashatom szemedben, hogy 
nem átkozol azért, hogy az enyém lettél? (...) Csak egy sort t őled, s életem 
felét érte adnám (...) Olellek gondolatban forró érzelmével téged a világon 
mindennél forróbban szerető  szívemnek. A síron túl is h ű  Lajosod." 

Feleségét 24 éves házasság után veszíti el 1865-ben. Három éven át 
hűségesen és áldozatosan ápolta. Környezetének egyik tagja így emlékezik 
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a férj búcsújára haldokló feleségét ől: „Az Öreg ráborul, csókolgatja a hom-
lokát (...) Az Oreg lezárja szemeit: sírás, jajgatás, egymás karjaiba borulás 
atya és fiai között." 

Amilyen jó férj, olyan jó apa is volt Kossuth Lajos, és mélyen szerette 
gyermekeit. Amikor Vilma lányát 1862-ben. a tüd ővész elragadta, Kossuth a 
halál és a temetés napja között egy csapásra meg őszült. Ferenc és Tódor fiát 
mérnöknek nevelte, belátva, hogy a kapitalista iparosodás világában nem a 
humán, hanem a műszaki pályán biztosítja számukra a nagyobb darab 
kenyeret. Ugyanakkor nagyon ügyelt arra, hogy kés ő  öregségében se szo-
ruljon gyermekeire — életének szinte utolsó napjáig önkezével kereste ke-
nyerét, s nem akart rászorulni sem az állam, sem a jótev ők pénzére. 1849 
szeptemberében Magyarország kormányzójaként mindössze 1000 forinttal 
lépte át a magyar határt. A hontalanság évtizedeiben felolvasó körútjainak, 
újságírói és irodalmi tevékenységének jövedelméb ől élt. Haláláig őrizte 
anyagi és erkölcsi függetlenségét, úgy, ahogyan azt negyvenévesen megfo-
galmazta a neki jó és kényelmes állást felkínáló Metternich hercegnek: 
„Koplalni tudok, de eladó nem vagyok!" 

AZ ÁLLAMFÉRFI 

Ahogyan Kossuth apánk emberi arcvonásainak megrajzolásánál sem 
törekszünk ezen a helyen a teljességre, ugyanúgy csak néhány vonással 
kívánjuk megrajzolni államférfiúi vonásait is. 

A magyar közélet színpadán harmincévesen jelenik meg az 1832-34. évi 
pozsonyi országgyűlésen, de ekkor még csak három távollév ő  Zemplén 
megyei főúr helyetteseként, mint megfigyel ő. Kiváló közéleti szimattal rájön 
arra, hogy az ország közvéleményét igen érdekelnék az országgy űlés ese-
ményei, valamint az egyes frakciók állásfoglalásai és csatározásai, ezért a 
szigorú cenzúrát megkerülend ő, „szamizdat" kiadásként, kézzel írva megje-
lenteti az Országgy űlési Tudósításokat. A reformeszmék terjesztésével az 
ismeretlen ügyvéd felhívja magára nemcsak az ország, de a hivatalos állami 
szervek figyelmét is — ennek következménye, hogy 1837-ben lázítás és 
felségsértés vádjával bebörtönzik. Három és fél év múlva szabadul a bör-
tönből, ahol nyelveket tanult, lefordította a Macbeth első  hat jelenetét, W. 
Irwing, F. Cooper, Bulwer, Dumas, Sue, Victor Hugo, Thomas Moore és más 
romantikus írókat olvasva alakította magában a közélet elavult formái ellen 
küzdő  ember jellemét. Az elkövetkez ő  nyolc esztend ő  Kossuth Lajos politi-
kai pályafutásának csúcspontja: következetesen harcol Magyarország füg-
getlenségéért, a társadalmi és a politikai reformokért. Ezeket, a fontolva 
haladó Széchenyivel szemben, lázas türelmetlenséggel akarja megvalósíta-
ni. Ebben a törekvésében maga mellett tudta az ország akkori „ifjú titánjait": 
Vörösmartyt, Petőfit, Bajzát, Garayt, Vahotot és a többieket. Felismerve az 
1848-as februári forradalmak jelent őségét, március 3-án már ő  is felelős 
kormányt követelt Magyarország élére — ő  ihlette Irinyi Józsefet a forrada-
lom 12 pontjának a megfogalmazására. A kormányban az akkor még jelen-
téktelennek látszó pénzügyminiszteri helyet kapta, miután ellenfelei nem 
merték kihagyni őt, az országnak akkor már legjelentékenyebb politikusát. 
Gyújtó és lenyűgöző  beszédeinek hatása alól még az ő t állandóan kritikusan 
szemlélő  Széchenyi sem tudta kivonni magát, a közvélemény pedig vakon 
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hallgatott rá és követte útmutatásait jóban és rosszban. „Mid őn a szószékre 
Lépek — kezdte híres beszédét 1848 szeptemberében, a nemzeti ellenállás 
megszervezésének kezdetén —, hogy önöket felhívjam, mentsék meg a hazát, 
e percnek nagyszer űsége szorítva hat le keblemre. Ugy érzem magam, mint-
ha Isten kezembe adta volna a tárogatót, mely felkiáltja a holtakat (...)." 
Amikor pedig az országgyűlés tagjai lelkesülten megadják a kért 200 000 
katonát, Kossuth a következ ő  szavakkal fejezi be beszédét: „Csak azt mon-
dom, annyi energiát a kivitelben, mint amennyi hazafiságot tapasztaltam a 
megajánlásban, s Magyarországot a pokol kapui sem döntendik meg!" 

A nemzeti ellenállás megszervezése után, 1848 októberében Kossuthot 
választják meg a Honvédelmi Bizottmány elnökének. Bár nem volt hadve-
zéri talentuma, mégis kitartó következetességgel szervezte a nemzet ellenál-
lását a császári hadsereggel szemben, és amikor 1849 áprilisában a nem-
zetgyűlés Debrecenben megfosztja trónjától a Habsburg dinasztiát (válaszul 
az ún. Olmützi alkotmányra, amely Magyarországot az osztrák császárság 
egyik tartományává degradálta), Kossuth Lajost az ország kormányzójává 
választják. A minden fronton diadalmaskodó szabadságharcos magyar had-
sereggel nem boldoguló Ferenc József kénytelen volt Miklós orosz cár hadait 
segítségül hívni. Miután ekkora túlerő  megadásra kényszerítette a magyar-
ságot, Kossuth Lajos négy hónapos kormányzóság után lemondott és kül-
földre menekült. Az emigrációban minden eszközt megragadott arra, hogy 
feltámassza és sikerre vigye a magyar szabadság ügyét: amerikai és angliai 
körútjain népszerűsítette a magyar függetlenség eszméjét; az 1859-es oszt-
rák—olasz—francia háború alatt egy magyar légió felállításával segítette a 
franciákat, majd az olaszokat, törekvései azonban sikertelenek maradtak. 
Hasonlóképpen sikertelen maradt az a törekvése is, hogy a magyarságot elfor-
dítsa a Habsburgokkal való kiegyezést ől. Ezzel is magára maradt: ahogyan az 
európai nagyhatalmaknak fontos volt az egyensúly megtartása, ugyanúgy 
fontos volta magyarság számára a kiegyezés szellemében létrehozott Osztrák—
Magyar Monarchia politikai és gazdasági el őnyeinek élvezése. 

Nem volt még magyar államférfi, aki Kossuth Lajosnál jobban tudta 
volna mozgósítani egy közös cél érdekében a magyarságot. Err ől tanúskodik 
a 17 esztendős fényes közéleti tevékenysége a magyarság és a magyar 
függetlenség szolgálatában. Kossuth Lajos története különösen 1848 49-ben 
azonos Magyarország és a magyar forradalom történetével. Ugyanakkor 
nehezen találunk Magyarország történetében olyan államférfit, akinek po-
litikája úgy eltért volna nemzetének útj ától, mint Kossuth Lajosé az önkéntes 
száműzetes 45 esztendeje alatt. Itt most csak Kossuth Lajos nemzetiségi 
politikájának tragikus következményeire szeretnék rámutatni. 

1849 júliusáig Kossuth Lajos az ország nemzetiségeinek csak a minden 
polgárt megillető  szabadságjogokat akarta megadni, és amikor a Magyaror-
szág lakosságának több minta felét kitev ő  nemzetiségek ennél többet: külön 
nemzetiségi jogokat, kulturális és területi autonómiát követeltek, akkor 
Kossuth Lajos szembeszállt velük és kijelentette, hogy ha nem fogadják el 
ajánlatát, „akkor köztünk a kard fog dönteni". Ekkor robbant ki Magyaror-
szágon (a szabadságharc mellett!) egy jellegében a mai jugoszláv háborúhoz 
hasonló polgárháború, amelynek legtragikusabb következményeit éppen 
itt, a Délvidéken értük meg. Az egy Széchenyi kivételével szinte minden 
magyar politikus és a magyarság dönt ő  többsége osztotta Kossuth nemzeti- 
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ségi politikáját és küzdött a „fellázadt" nemzetiségek ellen, követve Kossuth 
apánk harcra felszólító üzeneteit. Amikor azonban ugyanez a Kossuth 
apánk, 1849 júliusától, amikor már. elveszettnek látszott a szabadságharc 
ügye, revideálta nemzetiségi politikáját és az emigrációban közzétette a 
Duna menti országok konföderációs tervét, akkor ebben a magyar politika 
irányítói és a magyar tömegek nem hallgattak rá, pedig 45 éven át ezt hirdette 
és tanácsolta: „Egység, egyetértés, testvériség magyar, szláv és román között. 
Íme, ez az én legforróbb vágyam, leg őszintébb tanácsom!" 

Kossuth eszméjét „a rácokkal és oláhokkal való szövetkezésr ől" még a 
Kossuth-pártiak, az elszánt Függetlenségiek is elutasították, „vaksággal ha-
táros képzelemnek" nyilvánítva azt. Ennek az elutasító álláspontnak is meg 
lettek a tragikus következményei az els ő  és a második Trianonban, Magyar-
ország feldarabolásában, amikor is a magyarok lettek Európa legnagyobb 
számú kisebbsége. 

Kossuth Lajos halálának centenáriuma alkalmából, emberi és államfér-
fiúi arculatát rajzolgatva, úgy véljük, hogy a 19. század legnagyobb és 
legtragikusabb magyar államférfia kett őt üzen nekünk, itt él ő  késői utódai-
nak: szeressük népünket és küzdjünk a fennmaradásunkat biztosító jogain-
kért, ugyanakkor azonban törekedjünk arra, hogy jogos érdekeink kivívá-
sában ne „a kard döntsön", hanem a józan és kitartó tárgyalások szelleme. 
Csakis így remélhetjük, hogy a sötét jelenb ől eljutunk majd a szebb jöv őbe. 

Elhangzott a szabadkai Népkör 1994. március 20-án megtartott centenáriumi 
megemlékezésén. 

Budapesti vendégeink: 

Jókai Anna 
	

Pomogáts Béla 
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VAJDA GÁBOR 

A FEHÉR SAS NYOMÁBAN 
A SZENTELEKY-CENTENÁRIUM KAPCSÁN (7.) 

VÁGYTELJES PANASZOK 
Szenteleky verseir ő l 

Ahhoz képest, hogy a több antológiában is szerepeltetett s oly sokszor 
idézett Bácskai éjjel című  vers inkább költőként, mint prózaíróként őrizte meg 
Szenteleky Kornélt az utókor emlékezetében, a versíró csak elvétve hallatott 
magáról, s nem is jelentetett meg önálló verseskötetet. Ez érthet ő  is, ha arra 
gondolunk, hogy terjedelem tekintetében igencsak szerény lett volna a 
Szenteleky-költemények gy űjteménye. Vajon az önmaga iránti túlzott igé-
nyesség fojthatta bele a legnagyobb művészek alkotásaiért rajongó vidéki 
orvosba a költői szót? Aligha teljesen hiteltelen e feltevés, mégha Szenteleky 
nem csupán a Bácsmegyei Naplóba és a helyi antológiákba juttatta el verseit, 
hanem több esetben az országhatáron túli magyar folyóiratokba is. 

Az utókor mindenesetre többre becsüli az író Szentelekyt a költ őnél. A 
prózaírót azonban csak akkor helyezhetjük a költ ő  fölé, ha az Úgy fáj az élet 
című  gyűjtemény anyagát nem tekintjük prózának. Vagyis ha egyetértünk 
Bányai Jánossal, aki az Uzenet 1972. évi decemberi számában Bori Imre 
irodalomtörténetének egyik vonatkozó állításával ért egyet. Bori szerint 
ugyanis Szenteleky „költőiségének maradéktalan kifejezést mégis az Úgy fáj 
az élet prózaverseknek is min ősíthető  lírai miniatűrjeiben tudott adni", nem 
pedig a költészetében. Azonban ez utóbbi azért áll legalább olyan esztétikai 
fokon, mint az említett prózaversek, mert töményebb, illetve mert — ahogy 
Bori írja ugyanott — „a szabad vers jellegzetesen álmodozásra beállított, 
melankóliával telített változatát teremtette meg Szenteleky Kornél ezekben 
a versekben..." Mindazonáltal az összevetés során több önámító érzelmes-
séget, divatjamúlt vágyképet találunk a szerz ő  által művészietlennek bé-
lyegzett lírai prózában, a korlátlan ömlengésnek e formátlan m űfaj ában, 
mint a szabad versben, amely eleve önkritikát parancsolt a költ őre. Megle-
het, ezért is írt kevés, eleve fegyelmet, mívességet igényl ő  verset a könnyű  
hangulatokban maradéktalanul feloldódni vágyódó. A jó versért ugyanis 
meg kell küzdeni, a jó vers a lényeget mondja ki, szemben a szabadabban 
áradó prózaformájú monológgal, amely a szépség giccsesen szép eszményé-
nek leplével igyekszik letakarni a túlságosan rútnak érzett valóságot. Ter-
mészetesen a versek között is vannak ömlengések, úgyhogy Szentelekynek 
inkább csak néhány verse múlja fölül nagymértékben lírai prózáját. 

Mégis megérdemlik a versek, hogy összegyűjtsük és megkülönböztetett 
figyelemmel olvassuk őket. Még ha Bányai mindenképpen túloz is, amikor 
említett írásában így vélekedik: „Szenteleky verseit kell els ősorban köze-
lebbről kutatni, hogy életműve irodalomtörténeti helyét és jelent őségét 
méltányosan jelölhessük ki." Nem, hiszen nem csupán az elbeszéléseknek 
és az Isola Bellának az írója konkurál a költ ővel, hanem a kisebbségi kultúra 
elméletírója és szervez ője is. Tehát a versek egy részének esztétikai és iroda-
lomtörténeti jelentőségén túl azért foglalkoztat bennünket Szenteleky köl-
tészete, mert ily módon közvetlenebbül megismerhetjük ezt a rendkívül 
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érdekes, ellentmondásoktól terhes egyéniséget. A lírai próza ugyanis inkább 
csak beszél az eszményr ől, eljátszadozik vele, míg a vers meg is testesíti azt; 
ahelyett tehát, hogy eljátszana a lehet őségekkel, egyik vagy másik mellett 
elkötelezi magát. 

Így például a Bácskai éjjel is, amely akkor született, amikor a költ ő  
későbbi hivatásának Jónásaként még tartózkodott az utóbb oly nagy lelke-
sedéssel vállalt szerept ől, a vajdasági magyar kultúra és irodalom megterem-
tésétől. Mindazonáltal a Bácskai éjjel nem önértékénél fogva került az utókor 
figyelmének középpontjába. S nyilván Csuka Zoltán sem azért állította a 
Kéve című  antológiájába (1928) besorolt Szenteleky-versek élére, mert re-
mekműnek tartotta, hanem azért, mert tipikusnak érezhette mind a költ ő  
magatartására, mind pedig az adott vajdasági kultúrálatlanságra nézve. S 
hasonló véleményen van az utókor is. Mindenekelőtt Bori Imre, aki Szent-
eleky verseinek irodalomtörténeti méltatásában az érintett öt költemény 
között a Bácskai éjjel az egyike azoknak, amelyek alapján az említett követ-
keztetését levonja. S Bányai is ezzel a verssel kezdi a Kéve című  antológiára 
korlátozódó minősítését, amelyben — kisebb terjedelemben — még két versre 
hivatkozik. Jellemző  azonban, hogy mindkettő  naturalista ízű  s az egyik 
közülük (Hajnalban, kis állomáson) azonos a Bori által is idézettek egyikével. 
Hozzáteszem, hogy mindkét irodalomtörténész a reál és ideál szorításából 
(s nem kizárólag egyikb ől vagy másikból) eredezteti Szenteleky költ őiségét. 

E sorok írója is ezt teszi. Annál is inkább, mert a versek mögött álló 
körülményekre is tekintettel van. Mindenekel őtt ugyanis azt kell szem előtt 
tartanunk, hogy a világvárosi kultúrával rendelkez ő  fiatalember, gyógyítha-
tatlan betegségének tudatában, olyan emberekkel kényszerült hosszú éve-
kig együtt élni, akik majdnem mindenben eltértek attól az embereszményt ől, 
amelyhez a költő  egyre görcsösebben ragaszkodott. Látszólag ugyan a hú-
szas években sem volt teljesen elszigetelt. Am mind a társasági magatartására 
vonatkozó visszaemlékezések (amilyen pl. a kés őbbi feleségéé), mind pedig 
az általa írt és rendezett színdarabok a környezetével szembeni távolságtar-
tását domborítják ki. Az utóbbiakban (Műkedvel ők, Jakab álma) a falusiak 
együgyűségét veszi célba, remélve, hogy mint jó orvosnak meg fogják neki 
bocsátani epés szatirikusságát. Ez a Műkedvel őkben anyáknak és lányaiknak 
a partivadászata, vagyonéhsége ellen irányul, bohózati túlzásokkal, aligha 
függetlenül attól, hogy a beteges orvos nem tartozhatott a n ők által körül-
rajongottak közé. Jólszituáltsága és jó megjelenése ellenére sem. Tartózkod-
va viselkedett, visszavonultan élt, s ezzel (no meg a betegségével) akaratla-
nul is elriasztotta magától az embereket. Nyilván nem véletlen tehát, hogy 
a Jakab álma című  operettjében is az emberek közötti távolságot, az osztály-
különbséget hangsúlyozza, amikor az úri kisasszonyba szerelmes Jakab 
parasztfiút legvégül ráébreszti: csak a vele azonos társadalmi helyzet ű  
lánnyal lehet boldog. 

Az elmondottak után könnyebb megértenünk, mi rejlik a Bácskai éjjel 
irracionalizmusba átcsapó, panaszosan indulatos retorikája mögött. S azt a 
kérdést is könnyebb megválaszolnunk, milyen mértékben fogadható el 
objektív valóságképként, ami a magányában álmodozó vidéki orvost testi-
leg-lelkileg megbénítja. Végső  soron milyen mértékben realitás s mennyire 
csupán érthető  komplexus a rossz értelemben vett vajdaságiasság? A szóban 
forgó vers jelentősége e felvetett kérdésre adható válaszban van, s nem 
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önmagában, amire az említett irodalomtörténészek is ráéreztek, különben 
behatóbban elemezték volna a verset. Egyedül Utasi Csaba szánja rá magát 
rövid esztétikai értékelésre, mondván, hogy hiába érzékeli Szenteleky Ady 
módjára Ugarnak a Bácska világát, meg sem közelíti a nagy költ ő  megfelelő  
verseinek színvonalát. „Kitűnik ez már abból, hogy verse nyelvi anyagának 
megszervezésekor Szenteleky elhanyagolja a hangok informatív szerepét, 
kerüli a kötött formákat, s a gondolatritmusra hagyatkozva, a »mindennapi« 
logika szintjén fejezi ki mondandóját." (A Kéve. Hungarológiai Közlemé-
nyek, 1986. december) 

A vers emellett bűbeszédű  is. A költőt oly nagy ellenszenv f űti, hogy 
hosszadalmasan fejti ki azt. Nem a szegényeknek az ő  orvosi gyakorlata 
során naponta tapasztalt nyomora jut eszébe, egyel őre nem arra gondol, 
hogyan keseríti meg minden magyarnak (tehát szegényebbnek és gazda-
gabbnak egyaránt) az életét a nagyszerb politika. Ot tehetetlensége egy 
inkább elképzelt, mint valóságos ellenségkép felé fordítja. A. Trianon el ő tti. 
Bácskában (s így nem csupán érthet ően, hanem indokoltan is a budapesti A 
Hétben közölt Szenteleky-írásokban s a Kesergő  szerelem című  regényben) 
volt tipikus az önfeledten zabáló és dőzsölő  bácskai parasztnak (kuláknak) 
az ellenszenves (vagy esetleg szórakoztató) portréja. Szenteleky azonban 
ekkor még csak önmaga besz űkült életterét érzékeli, s az egyre fokozódó 
elszegényedést csak addig veszi tudomásul, ameddig a hivatását gyakorolva 
a maga lehetőségei szerint segíthet rajta. Túlságosan egyedül érzi magát s 
hite sincs ahhoz, hogy írásaiban azokkal azonosulhasson, akikkel napról 
napra találkozik s akiken — olykor anyagi áldozatok árán — segít is. A sziváci 
orvos egyelőre kisebb rossznak tartja a m űkedvelő  írónak a státusát, sem-
hogy a cenzúra, az államhatóság falaiba ütközve még nagyobb bajokkal 
tetézze szenvedését. 

Magától értetődik tehát, hogy amit Szenteleky a Bácskai éjjel című  ver-
sében (és főleg a Bácsmegyei Naplóban publikált vitacikkeiben) atavisztikus 
vajdasági barbárságnak minősített, az nem csupán az ő  arisztokratikus 
műveltsége és a parasztság iskolázatlansága közötti szintkülönbséget tükrö-
zi, hanem az alkatilag adott életidegenséget is. A magas kultúrának, a m űvé-
szi alkotótevékenységnek valóban nem volt itt él ő  hagyománya, s ezért sok 
mindent elölről kellett kezdeni. Íróink becsületére válik, hogy — miként 
említettem -- ellenszenvét leküzdve hozzálátott a neveléshez: erkölcsjavító 
célzatú darabokkal vállalt népm űvelői szerepet. Ezzel azonban nem küzd-
hette le betegségéb ől eredő  életidegenségét, úgyhogy igazi énje versbe 
kívánkozott. Itt mondhatta el mindazt, amit hétköznapi életében senkivel, 
még az édesanyjával sem közölhetett, hiszen az ő  esztétikai igényeinek és 
lelki bajainak súlyát neki magának kellett elviselnie. 

Szenteleky lírai megnyilatkozásai mindazonáltal többnyire csupán egy-
egy, olykor egymásnak ellentmondó hangulatot tükröznek. Nála az indulat 
gyakran elválik az élettapasztalattól, s ennek következtében a vers nem 
mindig emelkedik egyetemes érvényűségre. Ez a Bácskai éjjelen is megfigyel-
hető . Itt a költő  megfeledkezik arról, hogy néhány évvel korábban Pesten is 
boldogtalan volt (amit regénye fejezett ki legegyértelm űbben), s hogy gyer-
mekkori emlékekb ől táplálkozó nosztalgiája a falusi biedermeier környezet-
be, édesanyja közelébe űzte volna, oda tehát, ahol a húszas években ismét 
talajtalan. Rossz egészségén túl ennek egyre inkább kisebbségi okai vannak, 
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ám írónk egyelőre sem az ízlése szerint, sem pedig magányából ered ő  félelme 
miatt nem szembesül ezekkel. Marad tehát az epésségében is elvont lírai 
kitörés. Nem gondolva arra, hogy a világ bármely táján vannak rabjai az • 
anyagelvűségnek. Pedig ezzel saját maga is tisztában van, hiszen egyik 
írásában a művelődési emlékekben bővelkedő  Svájcot említi meg a m űvé-
szettel szembeni közöny, az önelégült nyárspolgáriság példajaként. Ett ől 
pedig már nincs távol az a következtetés, amely szerint a m űvészi érzékeny-
ségű  ember a világ bármely táján a kiteljesedését akadályozó er ők megneve-
zésére kényszerül: jelentkezzenek ezek el őtte elvontan, általános emberi 
gyarlóságok formájában, vagy pedig konkrétan, kegyetlenül lehúzó, meg-
semmisítő  környezetként. S ezt más aligha tudhatja jobban nála, hiszen az 
Ismét Leopardi című  versének tanúsága szerint az általa kedvelt olasz roman-
tikus több mint egy évszázaddal korábban éppen úgy alsóbbrend űnek, 
barbárnak érezte környezetét, mint ő, pedig Leopardi vidéke a Szenteleky 
által csodált Itália területén volt. Ennek ellenére írónk egyel őre még a 
szecessziós impresszionista szenvelgésnek a híve, az édesen fájdalmas ön-
sajnálatnak, az igazságtól, a lényegtől elforduló kínszüntető  kábulatnak. A 
logikus és összetett gondolkodás túlságosan nagy és feleslegesnek tetsz ő  
erőfeszítés annak az embernek a számára, aki reggelenként fáradtan indul 
betegeihez, s esténkén még fáradtabban tér haza, hogy éjszakai lázas élmat-
lanságában ragadjon tollat, hátha a terhes emócióktól megszabadulva kipi-
hentebben ébredhet. ' 

Mindennek megfelelően a Bácskai éjjel a kétségbeesett sznobizmusnak 
a vallomása, a tehetetlen önelveszejtésnek a dokumentuma, egy (átmeneti) 
értelmiségi csődnek a bizonysága. Nincs igaza Utasi Csabának, aki említett 
tanulmányában (Bori Imre hatására) azt állítja, miszerint Szenteleky e versében, 
„ha undorral is, 
közvetlen jelét ne

lélekben 
 pasztaljuk a versben, s legfeljebb abból következtethe- 

tünk 
 

 arra, amit Utasí állít, hogy a lélektani törvény értelmében az ember 
valamiképpen vonzódik is ahhoz, amit nyomatékosan kárhoztat Ez azonban 
nem ennek a versnek a kérdése, hanem annak a küls ő  és belső  hatásegyüttesnek, 
amely egy kérés (cselekvési lehet őség) eredményeként radikálisan megváltoz-
tatta Szenteleky Kornél habitusát. Ez az átmin ősülési folyamat legkevésbé a 
versekben mutatható ki, közöttük f őleg abban a típusban nem, amelyhez a 
Bácskai éjjel is tartozik Azt aligha tekinthetjük a közeledés jelének, hogy a költ ő, 
miután oly sok rosszat mond el környezetéről, végül saját felsőbbrendűsége 
után is kérdőjelet tesz. Mert vajon mit érnek a „tündérszép virágok", ha „mag-
talan"-ok és a „téboly"-ból származnak? 

E vers — a lényege szerint — folyamatos tagadás, kétségbe vonás. A 
hangnem szatirikus élű, fanyarul rezignált felhangokkal, ha a költ ő  saját 
magáról beszél. A táj leértékelését Szenteleky olyképpen végzi el, hogy a 
józanság fogalmát három ízben is használja, ironikusan, a vidéki mentalitást 
jellemezve. Ennek szellemében kétszer is hangsúlyozza: „Minden oly hasz-
nos..." Vádiratának tengelyében az ostoba rövidlátás fogalma áll, lényegé-
ben ennek kellékeit sorolja fel s az ennek megfelel ő  erkölcsöt pellengérezi 
ki, amikor megállapítja: „az önzés határköveket állít, / és megbízható lakatot 
tesz a magtárra"; avagy „nagy értéke van a trágyának", s „a késnyel ők és 
komédiások / félve, idegenül kullognak e tájon / és alázatosan köszönnek a 
füstölgő  trágyaszekereknek." Az sem felemel ő  megszemélyesítés azonban, 
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amikor horkoló „pöffedt hasak"-at, „dagadt disznóhizlaló"-t említ, s az 
itteniek közül csak a „százláncos gazdá"-t nevezi meg, aki „gutaütötten 
emészti / az esti vinkót meg a paprikást..." 

Hadd mondjuk ki becsületesen: az élhetetlennek az irigysége vetette 
papírra ezeket a maró sorokat. Ennek ellenére a mindennapi szédületben 
mégsem torzul el teljes mértékben Szentelkeky arányérzéke, hiszen saját 
torzított képmásával is megajándékozza az utókort. Igaz, azt még kétely 
nélkül írja le, amin mi ma már inkább csak mosolyogni tudunk, mert gics-
csesnek minősítjük. Azt gondoljuk ugyanis, hogy a „hurkaszagú házakból" 
aligha űzték ki „a szépség apró angyalkáit", hanem inkább vonzódtak azok-
hoz, meg aztán éppen a m űveletlen, álnépi kultúrán nevelkedett fejeket 
vihette az álom „smaragdos, rubintos óperenciákba". Annál is inkább, mert 
ha a többé-kevésbé mindenkit sújtó gazdasági és kulturális nyomor nem 
érvénytelenítette teljesen a régi Bácska mítoszának valóságfedezetét, akkor 
ez (főleg a kuláknak) az operettkultuszában őrződött meg. 

A vers második részében önmagáról, az álmodozás jogáról, az elvágyó-
dás felsőbbrendűségéről, a mámor csodáiról, az erotikum szentségér ől be-
szél Szenteleky. Részben Ady b űvkörében, ahogyan azt Bori és Utasi is 
megállapította. Költ őnk lázadása azonban artisztikusabb mintaképénél: 

— én spanyolul tanulok, 
Hölderlint vagy Rimbaud-t forgatom bűvölten, 
Van Gogh lángoló vonalait ámulom, 
vagy Nietzsche megejt ő  mélységeibe szédülök 
sápadtan, lázasan, szikkadt szemekkel. 

Mélyen érthető, de annál jellegzetesebb sznobmagatartás ez. Nem az a 
probléma, hogy a túlérzékeny fiatalember Szivácon az utóbbi száz év legna-
gyobb szellemeiért rajong, hanem az, hogy teljesen ki van szolgáltatva 
pillanatnyi élményeinek, tehát testi és lelkier ő, valamint szövetségesek híján 
nem tud mit kezdeni velük, mivel áthidalhatatlannak érzi az élet és a m űvé-
szet közötti szakadékot. Ezért ekkor az esztétika és a m űvelődés nem a 
valósággal való szembesülés eszköze számára, hanem az illuzórikus mene-
külés alagútja. Mint Ady-epigon egyel őre csak a bűnözőnek, a „kazalgyúj-
togató"-nak a fikciójában nevezheti meg önmagát. Aligha véletlenül, hiszen 
az általa felsorolt alkotók mind a négyen őrültség hírében állottak, s Szent-
eleky tudatosan, állapotának megfelel ően választ ilyen ősöket. 

Megoldatlan, beteg állapotot tükröz tehát a Bácskai éjjel. A költő  nem 
csupán a környezetét tartja benne visszataszítónak, hanem végül saját magát 
is „gonosz"-sággal, „alattomosság"-gal bélyegzi meg. A vers utolsó sorai 
szerint ugyanis elülteti „a téboly/ mákonyos, magtalan, tündérszép /virágait 
/ a hasznos, trágyás, egyenes, bácskai barázdákba." Tévednénk, ha helyzet 
és hangulat diktálta cinizmust éreznénk e sorokban. Nem, Szenteleky, a 
képzeletben oly sokat akaró, a valóságban tehetetlen ember egyszer űen. 
kénytelen bevallani, hogy képtelen többet, illetve kevesebbet tenni. Alkati-
lag nem tud beilleszkedni az általa alsóbbrend űnek tartott életformába, 
ugyanakkor pedig bűntudatot érez vállalt különböz ősége miatt. Hogy mi-
ért? Nyilván amiatt, mert ezzel a verssel is inkább elfedi, mint feltárja a 
viszony lényegét. Azt a tényt, hogy — miként jeleztük is már — a Szerb—Hor- 
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vát—Szlovén Királyság valóságát még a Bácskában sem a gondtalanság jel-
lemzi. Az igazi haszonelv űség a magyar gazdák körében a szorongató sovi-
niszta politika hatására már let űnőben van, a szerbeknek viszont még nem 
volt idejük beleszokni a kapott földek kamatoztatásába. Bizonytalanság, 
nemtörődömség, durvaság jellemzi az emberi magatartásokat, s a sajátos 
bura alatt él ő  Szenteleky még a küls ő  látszatot sem veszi tudomásul ebben 
a versében, a lelki lényegr ől, a szorongásokról, az ügyetlen akarásokról nem. 
is beszélve. Költőnk csak a saját lelki valóságában otthonos, itt kénytelen 
megnevezni saját irracionális énjét, amelyb ől a vers logikája szerint minden-
kinek, még saját magának is csak kára van. Iszonyú ez a megoldatlanság, az 
elviselhetetlen bels ő  feszültség. Nos, ennek feloldására kínálkozik le-
hetőség, amikor az életben gyakorlatiasabban mozgó Csuka Zoltán felkéri a 
költő t: legyen folyóirat-szerkeszt ő  és álljon egy mozgalom élére. Nem 
elsősorban a világot, hanem önmagát akarja megváltani Szenteleky, amikor 
a kérésre igen mond. Hogyne vállalna közösséget a nagy vállalkozással, 
hiszen ily módon a gyújtogató egyszeriben alkotónak, a medd ő, időnként 
jótékonykodó úriember szentnek és prófétának érezheti magát. A korábban 
haszontalannak, feleslegesnek látszó passziók (amelyek káros volta a való-
ság képzeletbeli teljes leértékelése által csökkent) némi szemléletváltozással 
küldetéssé, közhasznú cselekvéssé min ősülhetnek. 

A Bácskai éjjel idejében azonban még csak értelmetlenül n őtt az a feszült-
ség, amely később hasznos energiává változott. Értelmetlenül n őtt, mert nem 
eredményezett esztétikailag hiteles víziót. A vers bels ő  igazságát ugyanis 
nem hitelesítheti az ábrázolt valóságelemekre vonatkozó tudásunk. Az em-
ber még ezen ami, városi szellemt ől elhagyatott lapályunkon is összetettebb 
jelenség, s nem húzható egy el őítéletnek a kaptafájára. Költ ői erőt csak a 
befejezésben érezhetünk, ahol Szenteleky túlzottan önkritikus vallomásra 
szánja magát s eszel ős túlzással jeleníti meg saját irigységét. Azért megdöb-
bentő  s egyben antologikus jelent őségű  ez az önmagában felemás értékű  
vers, mert — a maga elhamarkodottságában — a táj emberét mint megmásít-
hatatlan rosszat tematizálja. Ezzel azon budapesti, illetve európai érdekelt-
ségű  értelmiségi közérzetének is hangot ad, aki — miként a Bácsmegyei 
Naplóban zajló viták is tükrözik — nagyon nehezen barátkozott meg az új 
életfeltételekkel, hiszen a m űvelődés szempontjából a nagy központok elér-
hetőségét létfontosságúnak tartotta. 

Szenteleky Kornél verseinek közös jellemz ője, hogy legtöbbjükben a 
költő  a megalázottságát, tehetetlenségét és reménytelenségét fejezi ki, leg-
inkább közvetlenül vallomásos formában. Ilyen lelkiz ő-áradozó szövegeket 
főleg a húszas évek közepe táján, magányának és betegségének elviselhetet-
lensége idején írt. A Kéve című  antológiába is tehát ezek a költemények 
kerültek. E versek között jó néhányban formailag is kifejezésre jut a — 
képszerűen fogalmazva — szakadékban vesztegl ő  költőnek a felfelé irányuló, 
könyörgő  tekintete, amint ahhoz intézi szavait, aki mélybe taszította, vagy 
pedig ahhoz, aki kimenthetné poklából. A Csodálkozó sóhaj az Idegenhez nem 
véletlenül fohászkodik egy antik istenséghez, Oziriszhez, hiszen számára a 
kereszténység inkább jelent vállalt kultúrát, mint vallást, tehát a hatás ked-
véért célszerű  nem közkeletű  módon megszólítani azt, aki talán a leginkább 
felelős az embert ért szerencsétlenségekért. Ozirisz különben is egyiptomi 
isten, a folyamatosan megújuló életnek a megtestesít ője, úgyhogy Szent- 
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eleky valóban úgy fordulhat hozzá, mint a létnek számára felfoghatatlan titká-
hoz. Egyébként van költőnknek még három olyan verse (Alázatos kérdés az 
élethez, Hiszed -e, drága, Kleopátrához), amely ennél még közvetlenebbül tárja fel a 
beteg ember nyomorúságát s majdnem közvetlen könyörgését Ezek a m űvek 
is a jobbak közé tartoznak. Halk, klasszicisztikus hangnem ű  fohász, egyszerű  
önfeltárás a Csodálkozó sóhaj az idegenhez, mégis hiteles a maga nemében. Különb, 
mint az Úgy fáj az életnek a darabjai, mert — habár ez is monológ — nincs benne 
szószaporítás. Az emberféregnek az őszinte esdeklése, a teljesen kiszolgáltatott-
nak a helyzetképe ez a vers. F ő  erénye, hogy nem mesterkélt Ha az el őző  
versben a túlzás és a póz zavarhatott bennünket, akkor itta költ ő  elhihetőbben 
adja önmagát, mégha az alább következő  idézetben tautologikusnak látszana 
is a „melegtenyerű  jóbarátom" szókapcsolat, s hasonlóképpen a „tiszavirágos" 
szecessziós jelző  funkciója is vitatható: 

Ó, ha testvéremnek tudnálak, 
milyen könnyű  volna! 
De jaj! te elviszed hitem és múltam, 
apámat, kis húgom, melegtenyerű  
j óbarátom, 
elcsened álmaimat, ifjúságom, 
ritka, rejtett, tiszavirágos mosolygásom, 
elviszed, ami szép, ami drága, 
ami meleg, ami vigaszos, 
és pucéran társtalanul hagysz 
az évek kopasz, hűvösödő  őszében. 

Magának az életnek az allegóriája tehát a megszólított idegen istenség, 
annak a költői eszköznek adva előnyt, amely több Szenteleky-versben is 
felbukkan. Költőnk legszívesebben ditirambust írna, másképpen aligha for-
dulna ekképpen az istenséghez:,,Szeretni szeretnélek, / hatalmas idegen...", 
de kedélye itt, mivel az általa elérhetetlen élet egészér ől van szó, nem juthat 
túl az elégikus hangulaton. 

Nem így mindjárt az antológiában szerepl ő  költemények harmadik 
darabjában, a Barátom, a szamár címűben, amely formailag ugyancsak allego-
rikus, ám tartalmilag ódai távlatú. Habár naivan azt is hihetnénk, hogy 
csupán írónk útleírásainak egyik rendkívül tömör változatával van dolgunk, 
annál is inkább, mert találunk még ilyet az antológiában vagy a többi vers 
között (Az Olimposz alatt). A Barátom, a szamár azonban más, mint a néhány 
hasonló: ezt ugyanúgy kell versként olvasnunk, mint azokat, amelyekben 
emberi sorsot allegorizáló állat van a vers középpontjában, vagyis az általá-
nosító-egyetemesítő  szándékra (és eredményre) kell ügyelnünk benne. Pe-
dig a vers luxori keltezésű  s a Királyok völgyében tett kirándulás a témája. 
A költő  a hőségben „barátja", a szamár nyakába kapaszkodva hálálkodik: 
milyen jó, hogy biztonságban érezheti magát, mert „van a sivatagban, / aki 
becsülettel visz és vezet, / mert tudja az utat, a célt, és megbocsátja tudatlan-
ságom." 

A szamárra való hagyatkozás a helyzetnek megfelel ően keleties 
bensőséggel is rendelkezik: az ember saját igazi érdekében mélyebb kapcso- 
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latot őriz az európai értelem által lekezelt állatvilággal. Ez a vers ugyanis, 
miként már a címe — Barátom, a szamár — is hirdeti, nem egyszerűen a hasznos 
háziállatot tiszteli a szamárban, hanem egyenrangúnak tekinti, vagy leg-
alábbis olyannak, akinek lététől, szerepétől az ember sorsa elválaszthatatlan. 
Emberekhez csak a levelezésében fordul ilyen ódai hangnemben Szenteleky 
Kornél. Azt is gondolhatjuk tehát, hogy mivel ezekben a társtalan években 
a faj-, illetve nemzettársai közül a n őkön kívül senkit sem tisztel meg ilyen 
módon, a szamárhoz való fordulásnak ez a közvetlensége az elidegenedés-
nek a sajátos kifejezése. Mindenképpen ez is, de talán más is. 

A szamár a gyakorlatiasságot, a tájékozódási ösztönt, a szívósságot és 
megbízhatóságot jelenti Szenteleky Kornél számára. A szamár a létezés 
feltétele, tehát egzisztenciális kérdés költ őnk szempontjából. Ezzel különö-
sen akkor lehetünk tisztában, ha szem el őtt tartjuk, hogy Szenteleky (a 
tüdőbajával is összefüggésben) fojtogató űrnek, vigasztalan pusztaságnak 
érzékelte az életet, amelyben nagyobb mértékben szorult másoknak (az 
édesanyjának, később Dettre Jánosnak, Csuka Zoltánnak, majd a feleségé-
nek) a támogatására, mint mások, s csak így, támogatva támogathatta kezdet-
ben a testi betegeit, kés őbb a Vajdaság szellemi nyomorékjait. Így aztán a 
szóban forgó vers szamár-élményében nemcsak az iróniának, hanem az 
öniróniának az elemei is jelen vannak. Költ őnkről tehát nem feltételezhetjük 
azt az együgyűséget, ami kizárólag egy alkalomnak és egy állatnak a vers 
formájú dicséretét váltja ki bel őle. A Barátom, a szamár című  vers tehát a 
szamár ürügyén egy emberi magatartásért (is) parodizáló módon lelkendez ő  
óda. Pusztán a konkrét versbeli élethelyzetet figyelve, nincs benne fölényér-
zet, hiszen nem az utas tudja az utat és a célt, hanem a háziállat, amely — 
hozzá képest — bölcsnek bizonyul. Ám mégiscsak háziállatról van szó, s 
aligha feltételezhet ő  Szentelekyről, hogy, akár a legrosszabb hangulatában 
is, egy szamarat okosabbnak tartson saját magánál. 

(Folytatjuk) 

Kem Imre, a községi vég iajtrí biDottságeltxile köszönti a tudományos tanácskozás s fönségét 
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VAJDA GÁBOR 

A DEMOKRÁCIA ETIKÁJA 
SZÁZHÚSZ ÉVE.: SZÜLETETT FARKAS GEIZA (1874-1942) 

Ma már legfeljebb szociológusok tudják, ki volt Farkas Geiza (Budapest, 
1874. január 5.—Budapest, 1942. szeptember 24.). Ez azonban nem els ősorban 
rajta, hanem a körülményeken múlott. Testileg ugyanis nem lehetett jelen a 
két háború közötti Magyarország szellemi életében. A húszas években a 
bánsági Elemérről (a Tanácsköztársaság idején önként felosztott birtokának 
maradékából), a következő  évtizedekben pedig már többnyire Bécsb ől kül-
dözgette írásait, kezdetben a Bácsmegyei Naplónak, a Vajdasági Írásnak és 
a Századunknak, majd A Mi Irodalmunknak és a pozsonyi Magyar Miner-
vának, végül viszont a Kalangyának és a Láthatárnak. 

Nemhiába tartotta Jászi Oszkár olyan barátjának, akit ől lényeges kér-
désekben olykor tanácsot kért, s nem véletlenül vélekedett úgy egyik köny-
véről Benedek Marcell, hogy az egyedülálló esztétikai alapvetése az újabb 
magyar szellemtudománynak Farkas Geiza élt a származásával, nevelteté-
sével adott lehetőségekkel, s már indulásakor nemzedékének egyik 
legműveltebb tagja volt. Ennek megfelel ően a Huszadik Században a folyó-
irat indulásától kezdve rendszeresen közölt cikkeiben a tárgyi tudás mellett 
elmélyült emberismeret és kivételes nyelvi kultúra ötlik szembe. A fiatal 
jogász magas rangú államhivatalnok lett, ám (családi földbirtokosi érdekei-
nek megfelelően) a szociológia került érdekl ődésének középpontjába. Tár-
sadalomszemlélete materialista megalapozottságú, magatartása reformista 
jellegű. Az az életforma az eszménye, amelyben az ember úgy bontakoztatja 
ki a benne szunnyadó képességeket, hogy önfenntartásának biztosítása 
közben másoknak is hasznára van. Ez moralista alkatra vall, s valóban, Farkas 
Geiza pályájának egészét etikai indítékok határozzák meg. Ez azonban nem 
jelenti azt, mintha az eleméri földbirtokos,. a Tanácsköztársaság bukását 
követően, amikor egyetemi katedráját elveszítette, továbbra is radikálisan 
szemben állt volna osztályával. Az ő  lázadása a szellem emberéé, vagyis 
vizsgálódásaiban teljességgel elfogulatlan és következetes igyekszik lenni. 
Ez azonban nem steril akadémizmus, mert Farkas Geiza társadalma érdeke- . 

inek. úgy ad hangot, hogy a leginkább kizsákmányoltak felemelését puha-
tolja. Saját helyzetének megoldatlansága azonban akkor is elvontságban 
tükröződik, ha nem papírízű  vagy tisztán spekulatív jellegű, amit ír. 

Jól megfigyelhető  ez Az úri rend című  kiadványán, amellyel kapcsolat-
ban — az eredeti meglátásokon kívül — a differenciálatlanságot tette szóvá a 
kritika. Valóban, Farkas minden id ők urairól beszél s nem érdeklik az ő  
korának úri magatartását meghatározó konkrétumok. Másik tanulmánya, az 
ugyancsak 1912-es megjelenési dátumot visel ő  Kisgazda, fokozottabban azo-
nosul témájával (a tudós eszményével). Ennek ellenére a nála radikálisabb 
kritika korszerűtlenséget vet a szemére. Ő  azonban nem enged 
meggyőződéséből s egyik, valamivel később született tanulmányát azzal a 
gondolattal fej ezi be, hogy „egy bizonyos területen a legtöbb mez őgazdasági 
termény létrehozására a kell ő  tanügyi és közgazdasági intézmények esetén 
az egyes családok munkaerejével ellátott és ugyanezek birtokában lev ő  
kisüzemek képesek". Azért is száll síkra az ilyen családi gazdaságok állami 
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támogatása mellett, mert „A túlságosan kis birtokok a társadalomra nézve minde-
nesetre kisebb hátrányt és veszélyt jelentenek, mint a túlságosan nagyok". 

Még a világháború kitörése el őtt készült, de csak 1916-ban került nyom-
dába Az emberi csoportok lélektana című  munkája, amely már a konzervatív 
klerikalizmus támadását vonta magára. Farkas mindig is agnosztikus és 
szkeptikus volt ahhoz, hogy a szó marxista értelmében lehetett volna mate-
rialista. Uj könyve is csupán azért tette ingerültté az egyházi érdekek szó-
vivőjét, mert a többi között a vallást is (mint intézményt) történelmi össze-
függések között vizsgálja. Munkája lényegében a Le Bon-féle irracionaliz-
musra adott válasz. Farkas felfogásában ugyanis az emberek tudatosult 
érdekeiket érvényre juttató döntéseik eredményeként válnak különféle cso-
portok tagjaivá. Igy aztán a csoportok lelkületét a hozzájuk tartozó egyének 
formálják meg, nem pedig az az irracionális sajátosság, „többlet", amely 
intézményeikből rájuk vetül s mintegy átminősíti őket. A történelem, sajnos, 
nem Farkas Geizának, hanem Le Bonnak adott igazat, s a megfelel ő  követ-
keztetéseket kés őbb szociológusunk is levonta, utópisztikusnak tartva saját 
korábbi racionalista emberképét. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy naivitásának feladásával az eszménye 
és a magatartása is lényegesen megváltozott volna. A különbség annyi, hogy 
a marxista etika a két háború között cselekv ő  igényű  vallásos erkölccsé 
alakul. Az első  világháború, valamint a bukott forradalom tanulsága óvatos-
ságra inti. Nem akar többé olyan elhamarkodott lépést tenni, amellyel sem 
önmagának, sem pedig másnak nem használ. Hogy lelkiismereti érzékeny-
sége nem tompult el, azt különféle műfaji keretekben született írásainak 
szelleme tanúsíthatja. Gazdasági cikkei, m űvelődéspolitikai írásai, lélektani 
elemzései, világirodalmi ismertet ői, nyelvészeti jegyzetei, színpadi jelenetei, 
pedagógiai riportjai, fantasztikus elbeszélései, esztétikai vizsgálódásai, val-
lásbölcseleti elmélkedései, lélektani regényei ugyanabban a tolsztoji színe-
zetű  gondolatban gyökereznek: önmagunkat a mások, els ősorban az eleset-
tek szolgálatában élhetjük meg a legteljesebben. Érthet ő, hogy az ilyen 
beállítottságú embernek évekig központi szerepe volt a jugoszláviai magyar 
kultúrában. Nem csupán a halottal szembeni kötelez ő  tisztelet mondathatta 
tehát Herceg Jánossal (1942-ben) a következ őkezt: „Ha az irodalom vagy az 
esztétika határain túles ő  bármily kérdésről volt szó, arra Farkas Geizának 
kellett megfelelni. Szenteleky gyakran mondotta, hogy nélküle bizonyosan 
másként látta volna élethivatását és szerepét, nélküle talán az egész délvi-
déki magyar irodalom más irányt vett volna. Hosszú ideig az ő  kezében volt 
kritikánk legmegbízhatóbb mércéje. S ezt a mércét ő  a viszonyokhoz képest 
alkalmazta azzal a türelemmel, szeretettel és tudással, amelyet mi talán meg 
sem érdemeltünk. Műveltségével, tudásával magasan fölöttünk élt, de ezt 
nem éreztette velünk soha. (...) Ha Becskereken volt írói összejövetel, ha 
Szabadkán rendeztünk irodalmi estet, ha Pesten a Zeneakadémia pódiumán 
jelentünk meg nagy ritkán, cip őnkön a rabságba esett szül őföldünk porával, 
ő  mindenütt ott volt. Nem szerepelt. Mi foglaltuk el az őt megillető  helyet a 
fiatalok természetes er őszakosságával. (...) Tudása kincseit szétszórta közöt-
tünk, ahelyett, hogy hatalmas munkába ölte volna, szeretetét ráköltötte 
azokra az apró nebulókra, akiket bánáti birtokán gy űjtött össze, hogy egy 
boldogabb jövő  kis társadalmát nevelje belőlük, mint ahogyan írói tehetsé- 
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gét is egy utópista regénybe fektette, amivel ugyancsak az eszményibb élet 
vágyát akarta felkelteni az emberekben." 

A fiatal Herceg János nem tudhatott róla: már másfél évtizeddel azel őtt 
megszületett az általa hiányolt kiemelked ő  Farkas-mű . Igaz, csak akkorára 
nőtt, amennyit az akkori vajdasági nemzeti és társadalmi viszonyok plafonj a 
engedélyezett. Nemhiába kér ugyanis elnézést a tudós Mi tetszik és miért? 
című  esztétikai munkájának bevezetőjében olvasójától, elsősorban nem a 
tehetségén, hanem a körülményeken, a „kutatómunka és a könyvkiadás" 
„rendkívüli nehézségein" múlt, hogy az általa feltárt anyag egy része íróasz-
tala fiókjában rekedt. Mindazonáltal az is rendkívül érdekes, ami napvilágra 
kerülhetett s így fennmaradhatott. Tudtommal ezzel a rendszeres esztétikai 
alapvetéssel a már említett Benedek Marcellen kívül csak Bori Imre foglal-
kozott érdeme szerint. Ámbár már a m ű  alcíme (Farkas Geiza módszerének 
változatlanságát tanúsítva), Egy lélektani esztétika kísérlete, is jelzi: nem 
Guyau-ból, hanem a századvégi pszichológiai esztétikából kell kiindulnunk, 
amikor tudósunk művének gyökereit kutatjuk Annál is inkább, mert a 
Farkas és a francia esztéta számára egyaránt fontos hedonista szempont 
ebben is szerepet játszik. S őt (Lippsnél) a tudósunknál hangsúlyozott Ein-
fühlung-mozzanat is s emellett a Guyau-tól idegen, érdekt ől független 
játéknak az elve. Ami Farkast a francia esztétikushoz közelíti, az, a hangsú-
lyozott életközpontúságon kívül, a f ő  értékként kiemelt etikum. Nála ugyan-
is a kifejtetlen, korszer űségre utaló társadalmi vonatkozásokat ennek az 
elvont princípiumnak kellett helyettesítenie. Viszont az esztétikának az 
ember biológiai lényével való összekapcsolása mind nála, mind pedig a 
német iskola képviselőinél jelen van. Erre épülnek Farkas Geiza pszicholó-
giai központú elméleti fejtegetései. Ugyanakkor Freudnak csak azt a gondo-
latát fogadja el, amely szoros összefüggést lát az álom (mint vágyszimbólum) 
és a művészet között; az ihletnek a szexualitásra való levezetését elutasítja. 

Egyik lapalji megjegyzésében saját maga is bevallja, hogy m űve világ-
szemléletének kialakításában legnagyobb mértékben Schopenhauer befo-
lyásolta. Farkas Geiza ugyanis abból indul ki fejtegetéseiben, hogy „A léte-
zésnek a lényege a szenvedés". Így aztán a kellemesség vagy az ennél 
magasabb rendű  szépségélmény mindenekelőtt a szenvedésnek a fölülmú-
lását jelenti. Mivel az élet állandóan er őkifejtést igénylő, veszteségekkel is 
járó harc, ezért mind a boldogság, mind pedig az esztétikai élvezet kikapcso-
lódásnak, vagyis visszapillantó szemlélődésnek a függvénye. Csakis ilyen 
állapotban lehet érvénye a tetszésítéletnek, amely (miként a m ű  már címében 
is hirdeti), mint esztétikai kategória, fechtneri fogantatású. Farkas Geiza 
gondolkodói eredetisége abban van, ahogyan a tetszésítéleteket megkülön-
bözteti egymástól. Szerinte ugyanis hedonikai, etikai és esztétikai tetszés-
ítéletek léteznek. „Az els ő  arra vonatkozik, hogy mi a kellemes, élvezetes, a 
második, hogy mi a j6, igazságos, a harmadik, hogy mi a szép..." Farkasnál 
az élvezeteknek e három formája (fokozata) az életet, tehát az egyént s rajta 
keresztül a társadalmat szolgálja. Utilitarizmusának szellemében „szép, ami 
jóra emlékeztet". A művészi alkotások által kiváltott gyönyör teljesebb a 
mindennapok szépségélményénél. A művészi befolyásoltság eredménye-
ként a művész hatást gyakorol az emberi viszonyokra, magatartásokra, 
szokásokra. 

169 



Farkas Geiza másik, az el őbinél nagyobb visszhangot kiváltó m űve 
egyik regénye. Nem az, amelyikre Herceg János a fenti idézetben célzott (s 
amelyik csak a Magyar Minervában jelent meg folytatásokban), hanem A 
fejnélküli ember. Hogy a kritika ellentmondásosan fogadta, az els ősorban 
Szenteleky Kornélon múlt. Ő  lelkesedett érte el őször s ugyanakkor nem 
egészen méltányos bírálója is ő  volt. Mert az igaz, hogy e regény „roppant 
érdekes", s hogy „ilyen nagyszabású patopszichológiai felépítés ű  regényt 
nemcsak a Vajdaságban nem írtak, hanem az egész magyar nyelvterületen 
sem"; az azonban már nem, hogy Farkas „a regény biztos lélektani vázát 
olyan sután, naivul, sokszor szegényesen födi be a belletrisztika stuccójá-
val..." Sajnos, ezt az el őítéletet Bori Imre is magáévá tette A jugoszláviai 
magyar irodalom történetében. Valóban vannak szembetűnő  hibái A fejnélküli 
embernek, ám azok nem a tételszer űségnek a következményei. (Ennek csap-
dájába a korábban írt, de könyv formájában kiadatlan,Az önvádló címet viselő  
regény esett.) Érthet ő  viszont, miért nem volt megelégedve a már valósági-
rodalmat hirdető, de a lelke mélyén még mindig szecessziós ízlés ű  Szente-
leky annak a regénynek a stílusával, amelybe helyenként bele is javított. A 
valóban kimutatható hibák nem száraz tudományosságként, tételszer űség-
ként, hanem csiszolatlanságként, egyenetlenségként nevezhet ők meg. A 
körülmények adhatnak rá magyarázatot, miért nehézkes helyenként Farkas 
Geiza regénynyelve, holott írónk stilisztikai szempontból is a magyar érte-
kező  próza élvonalába tartozik. 

A fejnélküli ember először is az olykor líraiságig fokozódó s az avantgárd-
dal is érintkező  művészi többletének köszönheti, hogy túln ő  a pszichopato-
lógiai értekezés keretein. Íme egy ihletett fejezetindítás: „Aki azután csen-
des, hosszú délutánokon, holdvilágos estéken telepszik a habok útja mellé, 
hogy velük elbeszélgessen, ahhoz lassacskán szinte emberi hangok kezde-
nek szólni, annak majdnem emberi képüket mutatják meg. Annak számára 
a csendes locsogás, távoli morajlás sell ők énekévé, beszédj évé válik, melyben 
elmondják, mily megragadóan szép, mégis tragikus az ő  életük a forrásoktól 
kezdve lefelé, mindig csak lefelé rohantukban, mindenféle akadályra rábo-
csátottan, minden korbácsolásnak kiszolgáltatottan, mindenféle teherrel 
megrakodtan, mindenféle szennyel megfert őzötten, míg végre belevesznek 
a nagy, keserű  világtenger végtelenségébe. A hullámok gömbölyületei fel-
emelkedő, letűnő, majd újra hasonlóan, de soha egészen úgy domborodó 
emberi idomokká, a fehér habtarajok kora őszült emberi hajzatokká lesznek. 
És ez a tömérdek folyékony lény, melynek emberhez hasonló voltára végre 
ráeszméltünk, szemünk láttára küzd útja irányáért, mely számára az életet 
jelenti, eközben hálálkodik, fenyeget őzik, sír, sorsába nyugszik — akár mint 
mi ott a parton." A mű  egésze viszont azért min ősíthető  meghökkentően 
eredeti elgondolású művészi alkotásnak, mert tudományos egyértelm űség, 
esettanulmány helyett (a harmincas évek elején) a nyitott m ű  poétikájának 
elve szerint esztétikai többértelm űséget nyújt. Akik Szenteleky hatására 
nyilvánítottak véleményt a műről, nem olvasták azt el kell ő  elmélyültséggel. 
Különben ugyanis levonták volna az abból adódó következtetést, miszerint 
nem lehetünk vele tisztában: vajon képzelt vagy valóságos gyilkosság ter-
heli a fakeresked ő  Nagybáti lelkiismeretét. Ez pedig arra vall, hogy a hiper-
intellektuális alkotó üzenetét csak akkor ismerhetjük meg a maga teljességé-
ben, ha a kontextusnak megfelel ően szemantikailag elemezzük a fejetlenség- 
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nek tendenciózus gyakorisággal szerepeltetett motívumát. Az író bemutat 
egy esetet, anélkül, hogy elemezné. Befejezése kissé régimódi, mert néhány 
szereplője egy-egy értelmezést javasol. Ám meglehet, éppen ezáltal hívja fel 
figyelmünket Farkas Geizára, hogy a lényeg másutt van, nem ott, ahol ezek 
az enyhe iróniával ábrázolt polgárok gyanítják. A fej etlenség jelentésér ől 
ezen a helyen csak annyit mondhatunk, hogy bizonyíthatóan a polgári 
életforma válságát jelképezi. Annál is inkább, mert ez annak az embernek a 
tudatában válik kényszerképzetté, aki látszólag éppen a fejének, a találé-
konyságának a jóvoltából éri el anyagi (és erkölcsi) sikereit. 

A fejnélküli emberrel kapcsolatban joggal hivatkozik Bori Imre A gólyaka-
lifára és Az aranyemberre. De talán Dosztojevszkijnek A hasonmás című  regé-
nye is a példamutatók közé tartozik, mivelhogy személyiséghasadás áll a m ű  
középpontjában..Mikor azonban e neveket és m űveket említjük, akkor nem 
ihletőkről szólunk, hanem a párhuzamba állítás lehet őségét puhatoljuk. 
Farkas Geiza regénye ugyanis világszemléletében és esztétikai meggy őződé-
sében gyökerezik. Igy hát súlyosan tévedett Majtényi Mihály, aki a második 
világégést követő  tíz év „szellemében" Farkas Geiza két háború közötti 
munkásságának egészét szemére vetette, a szépírót Dosztojevszkij-epigon-
nak mondva. A fejnélküli ember lélektani drámája komplexusokból fejl ődik ki, 
de külső  összefüggések szerint is alakul, nem úgy, mint Goldjadkin esete, 
amelyben a komikum elemei is fellelhet ők. Más szóval: Farkas műve az orosz 
íróéhoz képest tételregény, ám nem a szó pszichológiai értelmében, ahogyan 
Szenteleky hívei gondolták, hanem társadalomfilozófiai (spengleri) vonat-
kozásokban. Arról van szó ugyanis, hogy Farkas Geiza, jóllehet sok mindent 
tett humanista és demokratikus eszményeinek érvényre juttatásáért, feltar-
tóztathatatlannak érezte a civilizáció dekadenciáját. 

Muszáj-Herkulessége annál inkább tiszteletre méltó, mert abban sem 
volt biztos, vajon a béke és a szociális igazságosság ügyének támogatásával 
az emberiség igazi érdekeit szolgáljuk-e. Ő  ugyanis abban a korszakban élt, 
amikor a darwini—nietzschei elvek (nem a deklarációk, hanem a tények 
szerint) még a marxista törekvéseket is áthatották, így hát a gyöngék támo-
gatása még kegyetlenségnek is tetszhetett, ha arra gondolunk, hogy a macs-
ka farkának eszegetése kínosabb a farok radikális leharapásánál. Farkas 
Geiza nem zárta ki ennek az antihumanista alternatívának a magától ért ődé-
sét, mint ahogy a világ materialista értelmezését sem tartotta fellebbezhetet-
lennek. Ám éppen a bels ő  kételye növeli meg azon állásfoglalásának értékét, 
amely erőszakellenességben, a társadalom reformista átalakításának szándé-
kában, tehát az emberileg lehetséges önzetlenség maximumában nyilvánult 
meg. Farkas Geiza számos cikkének tanúsága szerint a (kíméletlen) harcot a 
létezés érvényteleníthetetlen törvényének tartotta, ám; noha társadalmilag 
az erősek között volt a helye, energiájának jelent ős részét a szegények 
felkarolására és a tanácstalan fiatalok támogatására fordította. Goethe volt a 
leggyakrabban idézett költője, mégsem volt képes egy földbirtokos kiváró 
közönyével szemlélni a körülötte fokozódó nyomorúságot. 

Idős volt már ahhoz, hogy a Híd fiataljaihoz csatlakozott volna. B őséges 
tapasztalata, sokoldalú emberismerete különben sem engedte, hogy remé-
nyeket fűzzön az emberi viszonyok radikális megváltoztatásához. A törté-
nelem, sajnos, az ő  antropológiai tudását igazolta: a forradalom nem szabad-
sághoz, nem demokráciához, hanem egy újabb, a hatalmat magának kisajá- 
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tító osztály uralmához vezetett, anélkül, hogy a társadalmi formáció méltán 
nevezhette volna magasabb rend űnek önmagát. E közismert fejlemények 
különösen ma domborítják ki Farkas Geiza gyakorlati humanizmusának 
jelentőségét. Ő  ugyanis ahelyett, hogy csak ritkán tekintett volna fel német, 
francia és angol nyelvű  könyveiből, szerb nyelvtudását is tökéletesítette és 
a magyar—szerb barátság fejlesztéséb ől is kivette részét. Igaz, hogy A fejnél-
küli ember című  regényében az anarchista gyújtogató szerb fiatal ember, de 
van olyan kiadványa is, amelynek szereplői nagy többségükben jóravaló 
szerb gyerekek. A rájuk gyakorolt hatás eredményével akarta bizonyítani, 
hogy a pedagógus sokat tehet. Vagy ha nem, akkor legalább humorosan 
beszámol saját sikertelenségér ől és a megfigyeléseiről, bevallva, hogy nem 
ismerheti a gyermeklelket annak minden vonatkozásában. 

A Vajdaságban, Magyarországon és Csehszlovákiában közölt cikkek 
hosszú sora, a nagybecskereki kiadványok, valamint a kortársak által lejegy-
zett tettek jelzik, hogy Farkas Geiza szelleme a két háború között sem 
merevedett „leltári tárggyá", ahogyan Majtényi min ősítette azt, s ahogyan 
Bori Imre 1982-esés 1993-as irodalomtörténete viszonyul hozzá. Éppen ezért 
fantasztikusnak látszó, mégis valóságos tény, hogy ennek a Tanácsköztársa-
ságot megharcolt polgári demokratának s egészen a haláláig cselekv ő  pol-
gári humanistának az elmúlt majdnem fél évszázad alatt egyetlenegy (!!!) 
könyve sem jelent meg. (Legfeljebb néhány magyarországi tanul-
mányválogatásban találkozhatunk egy-egy írásával.) Pedig eközben olyan 
írócskákat is kiadtunk, akik (a lehet ő  legtárgyilagosabban mérlegelve) a 
bokájáig sem érnek Farkas Geizának. Farkas Geizának, akinek összegy űjtött 
művei tíznél is több kötetet tennének ki. A hiány annál fájóbb, mert a mi 
méltán rajongva tisztelt Szentelekynk csak a szervez ő  tevékenysége által 
múlta fölül mesterét, aki ízesebb nyelv ű  értekező  prózát és modernebb 
'világképű  regényt írt nála. 

Élénk érdeklődés kísérte a beszámolókat 
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„VESZÜNK ÉS PUSZTULUNK” 
KUBÁT JÓZSEF HALÁLÁRA 

Az idézőjeles mondat több évtizeddel ezel ő tt művelődési egyesüle-
tünk egyik népszer ű, de szavainak vészes csengése ellenére sem 
pesszimista vezet őségi tagjának szájából hangzott el. Ezt a tényt azért 
kívánom hangsúlyozni, mert egy jeles amat őr festő  halála, bármeny-
nyire sajnálatos is, nem indokolhatja meg az ilyen apokaliptikus vész-
jelzést. Csakhogy Kubát József az amat őrizmus nemes hivatásának 
úttörői, Vass Kálmán, Szilágyi László, Marko Vukovi ć , Ivan Tikvicki és 
Tóth Károly után távozott 1994. március 13-án az él ők sorából, és most 
olyan érzés kerített hatalmába, mintha egy hat pilléren nyugvó épít-
mény omlott volna össze véglegesen. Pedig most is dolgozik városunk-
ban jó néhány amat őr, illetve nem hivatalos képz őművész, de ezúttal 
egy érdemdús régi gárda talán utolsó képvisel ője hagyta el örökre az 
általuk százszor megörökített város és vidék embereit és tájait. És ha 
ehhez még hozzáadjuk, hogy hivatásos m űvészeink némelyike öregen 
és betegségt ől sanyargatva teng ődik, hogy a középnemzedék néhány 
kiválósága a határon túlra távozott, akkor e megemlékezés a szokásos-
nál is komorabb címe már igazoltabbnak látszhat. 

Kubát József Szabadkán született 1907. november 19-én. Kútfú-
ró lett, hogy folytassa a családi hagyományt és „tisztességes mun-
kával" keresse meg a kenyerét. Végezte is a dolgát becsületesen, de 
lelkében állandóan ott szunnyadt a vágy, hogy alkotó m űvészi 
tevékenységgel a szellem és a lélek mélységeit kutassa, megismerje, 
annak értékeit felszínre hozza. Kissé elkésve csatlakozott Hangya 
András esti rajztanfolyamához, de éberen figyelt mindenre, ami a 
képzőművészet terén történt, anélkül, hogy más, rangos m űvészek 
befolyása alá került volna. A rajzot tanulta, de festészetében nem 
juttatta kifejezésre. F őleg tájképeket festett, de groteszk figuráit is 
eredeti módon ábrázolta. Az általa festett tájakon a rajz már telje-
sen elvész, rendkívül széles ecsetvonások, szabad, szertelen gesz-
tusok érvényesülnek, ugyanakkor színei visszafogottak, olykor ko-
morak. Személyesen ismerte Konjovi ćot és annak m űveit, de míg 
más, hivatásos festők is a robusztos mester hatása alá kerültek, ő  a 
maga által kitaposott ösvényen haladt. Hosszú éveken át a Munkás-
festők klubjának keretében dolgozott, kés őbb csatlakozott az exp-
resszionistákhoz, akikhez elkötelezettsége alapján valóban tarto-
zott. Amikor azonban ezek a csoportok felbomlottak, magánosan 
alkotott tovább, míg er ővel és egészséggel bírta. Sohasem adta fel 
független amat őr státusát, festészetét nem igyekezett kommercio-
nalizálni. 

Karakán ember és olyan amat ő r fest ő  volt, aki magatartásával 
példát mutathat a jelenlegi és az eljövend ő  nemzedékeknek. 

GAJDOS TIBOR 
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ÉGTÁJ ,  

HERCEG JÁNOS 

KITEKINTŐ  
NAPLÓJEGYZETEK 112. 

A trieszti Claudio Magris pár év előtt feltűnést keltett Il Danubio című  könyve most 
magyarul is megjelent És miután a Dunának nálunk nagy irodalma van, mintha a 
partjain élő  népek békéjének lenne hirdetője, ennek is valószínűleg sikere lesz. 
„Dunának, Oltnak egy a hangja..." — állítja a költői szó, ha nem is lett foganatja, 
mert a békét nem a költők teremtik meg; sajnos. Pedig Magrisnak nagyobb távlata 
van a Dunához, minthogy az Adriai-tenger partjáról ugyancsak különféle népek 
közül nézi. De ahogy onnan szétnéz, mintegy a Kelet kapujából a Dunát követve, 
inkább költői attrakcióra vall, mint reálpolitikai valóságra. Most megjelent könyve 
konkrétabb, figyelmét f őleg a balkáni helyzetre összpontosítja, s a „jugoszláv 
tragédiára". De inkább érzelmi szempontokat követve, miközben néhány itteni 
barátját siratja, akiket az események elsodortak. Predrag Matvejevi ćet például, aki 
Krleža taníványaként természetesen nem maradhatott a jobboldali szólamokra 
épült Zágrábban, ahonnan most Krleža is kivándorolt volna, biztonságosabb 
helyről nézve ezt az újabb történelmi földrengést De hátaz elmúlt századok során 
gyakran előfordultak hasonló változások, s őt népesebb migrációk Európának e 
tragikus viharsarkán. Itta „török veszedelem" fenyegette állandóan a keresztény 
világot, aminek a népvándorláson kívül az itteni letelepedésre is hatása volt. Még 
Mária Terézia sem győzte harcosokkal a védekezést, kénytelen volt távolabbról 
gondoskodni fegyveresekről, úgynevezett granicsárokról, miközben a török jám-
bor keresztényeket térítettAllah hitére, amíg csak béke nem lett Kés őbb a hatalmas 
területet benépesített Monarchiát szedték szét darabokra a nagyobb és er ősebb 
„győzők". Így született meg nemzeti összetételének eleget téve Csehszlovákia, 
miközben addig a bécsi barokk pompájában épült Prága német írókat küldött a 
világirodalomba. Rilke után még az utána következ ő  nemzedék is német zsidó 
volt, mint a vidám ragokkal megtoldott szójáték tanúsítja: „Es Werfelt, es Brodelt, 
es Kafkat, es Kischt", s a cseh zseni, Jan Amos Comenius is mindenekel őtt 
világpolgár volt Az akkori iskolák nyelve meg latin lévén, Sárospatakon is 
leszolgált négy esztendőt, hosszú időre példát teremtve a magyar pedagógiának. 
Szóval nem létezett „nemzeti kérdés". Csak akkor jelentkezett forradalmi hévvel, 
amikor II. József a németnyelvet akarta általánossá tenni abirodalmában. Mindezt 
persze Magris is tudja, hiszen Trieszt máig kozmopolita átjáró ház volt, s így szinte 
kötelezően adott egy-egy időre menedéket az olyan világvándoroknak, mint 
amilyen James Joyce volt. De akkor már elvárták az írótól, hogy „gyökere" legyen, 
hogy lehetőleg nemzeti érzületet fejezzen ki; magyarul s durvábban fogalmazva: 
nacionalista legyen. Itt, a Duna mente vidékén, világosabban fogalmazva: Vajda-
ságban is erre vagyunk kénytelenek szorítkozni. Nyelvhez és szül őföldhöz ra-
gaszkodva, minta velünk együtt él ő  többi nép a magáéhoz. Joyce-nak szűk volt 
ez a kényszerzubbony, amely ma már Európa távolabbi részein nem szorít annyira, 
s egyszer talán mi is szabadon élhetünk és írhatunk, szavunk és nyelvünk nem 
sérti többé senkinek a fülét ebben a sokféle, színes konglomerátumban, ahol házat 
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és hazát védeni minden nép egyformán kénytelen. S közben tovább dédel-
getni a reményt a szélesebb és szabadabb Európa eljövetelére.  

x~ 

A valóságon túli irodalom eddig sem volt ismeretlen az olvasók el őtt Sőt,  
mintha a szélesebb rétegek éppen csak iránta mutattakvolna érdekl ődést a fantasz-
tikus rémtörténetek népszer űségével, sőt a népmesékben is. S ennek a műfajnak  
mindig megvoltak a maga mesterei a b űnügyi regények szerzőin túl a rémtörténe-
tek költői interpretálásáig. Utóbiak közül a múlt században a német E. T Hoffmann  
vezetett, akit aztán az amerikai Edgar Poe követett, még több borzalommal, de jóval  
költőibb intonációban. Ilyen természetű  híres verse, A holló a magyar költők  
legjobbjait inspirálta, s valóságos verseny alakult ki a lírikusok között, élükön  
Babitscsal, Kosztolányival és Tóth Árpáddal a poémafordításában. Babits egy egész  
kötetet ültetett át magyar nyelvre Poe m űfajtalanságát bemmutatva. Aztán ez a  
költői járvány is elmúlt, ma már riasztó az erőltetettsége, sőt egyhangúsága, mint  
Poe-nál, az ismétlődő  refrénnel: „Szólt a Holló: »Sohasem«." A pesti Nagyvilág  
nézett szét nemrég, hogy ma mi a helyzet az irodalomnak ebben a borzalmakat  
idéző  határtalanságában. Hát egy mai új Poe-t nem talált, de a változások széles  
diapazonján néhány érdekes példáját mégis sikerült bemutatni, élén az oroszból  
amerikaivá lett Vladimir Nabokov indításával. A válogatás fölöttébb vegyes a  
szellemes humortól kezdve a hátborzongató történetek haláltáncáig. Woody Allen  
a képtelenség-költészet határai között vidáman szellemes tud lenni, el őadásában  
jókedvűen könnyed és természetes. H őse, illetve áldozata Kugelmass iroda-
lomtanáz aki a lehetetlenségek határtalanságában csapong, „kopasz és sz őrös, mint  
egy medve, de azért lélek is szorultbelé", pszichiáterhez jár elemzésre, annak meséli  
el a baját „Tegnap volt egy álmom. Egy mezőn szökdécseltem egy kosárral a  
kezemben, amelyre az volt felírva: »Lehetőségek«. Aztán észrevettem, hogy a kosár  
lyukas." És azután következnek a lehetséges lehetetlenségek szigorúan az iroda-
lom határain belül, Tolsztoj Natasájával kezdve, számos regényh ősnőn át  
Bovarynéig, aki a Flaubert-regény „egy papírfedel ű  kiadásából lép ki",  
ennek ellenére mégis szerelmesnek kell lenni belé, ha már irodalomtörténész  
az ember, s két boldogtalan házassággal verte meg az isten. De az ilyen  
jókedvűen mesélő  szerzőn kívül, amilyen ez a Woody Allen, aki rövid  
életrajza szerint Amerikában színész, filmrendez ő, forgatókönyvíró, produ-
cer és mindebben humorista, akit ől minden kitelik, komorabb szerz őket is  
bemutat ez a körkép. Szovjet írókat, mint Andrej Bitov és Ljudmila Petrusevsz-
kaja. Előbbi a Puskinszkij dommal belépett a világirodalomba, utóbbi viszont  
komorabb s a valóságból kölcsönzött keretek között mondja el a majdnem lehet-
séges borzalmakat a Szovjetunióból. Nem is kell csodálkozni, hogy a szocialista  
rendszerben nem közölték írásait Éppen azért, mert túlságosan reálisak, képte-
lenségük ellenére, sőt közönségesek a történetei, az „elég az hozzá" termé-
szetesnek látszó utalásokkal. A náluk korban id ősebb, s pár év előtt meghalt  
argentin Julio Cortazar, mint Poe-tanítvány, hagyományosabb formákat követve  
művelte a fantasztikus irodalom művészetét Szóval rendkívül érdekes felvonu-
lással példázza ez a válogatás az értelem határain túl játszódó irodalmat, az indiai  
Szatj atdzsit Raj távol-keleti misztikumát érzékeltet ő, de mégis vidám fantazmagó-
riájával is. Nem véletlen, hogy a világhírű  pszichiáter, Jung tanulmányát min-
den utalás nélkül, de e történetek után közli a folyóirat.  
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SILLING ISTVÁN 

KILENCEDEK KUPUSZTINAN (2.) 

Esténként pedig két jámbor és istenfél ő  asszony házánál gyülekeznek e 
szent tisztel ői, ahol énekelnek, s a Szent József rózsafüzért imádkozzák, 
amelyben a Miatyánk után így fohászkodnak: 

„Imádkozzál érettünk boldogságos Szent József, hogy méltók lehessünk 
a Krisztus ígéreteire." 

Az Üdvözlégy pedig ekképpen hangzik: 
„Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy 

te az asszonyok között és áldott a. te legtisztaságosabb jegyesed, dics őséges 
Szent József, nevel őatyja méhed gyümölcsének, a Jézusnak", majd következ-
nek sorjában az általánosan ismert rózsafüzér titkai. Az Üdvözlégy végén 
pedig ismét a szenthez való fohász: „Imádkozzál érettünk, boldogságos 
Szent József, hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire! Dicsértessék, 
tiszteltessék és áldassék Jézus, Mária, Szent József! Százezerszer üdvözlégy 
Jézus, Mária, Szent József! Halálunkkor jöjj elé hozzánk, állj mellettünk, 
Jézus, Mária, Szent József, és áldottak legyenek a te szent szüleid, Joákim és 
Szent Anna, kitől szeplő  nélkül származtál, legtisztább Sz űz Mária! 

Ezután a Dics őség következik. Itt a rózsafüzér tizedje csupán egy Üd-
vözlégyből áll, vagyis egy estén 15 Üdvözlégyet mondanak, s mind a 15 titkot 
elmondják. Az e kilencedet végzők szentmiséje a keresztjáró napok harma-
dik napján van, míg az els ő  keresztjáró napon május királyn ője tiszteletére 
mondanak misét, lévén ezek a napok mjusban, Mária hónapjában. 

Szent Rita újabban egyre népszer űbbé váló szent Kupuszinán. Tisztele-
te magyarországi hatásra kezd ődött, néhai Siplika Ilonka néni kezdeménye-
zésére. Ú a gyors segélyt hozó szent, a teljesen kilátástalan helyzetben 
lévőket, a kétségbeesetteket is megsegíti. Szentképe is megjelent már a 
kupuszinai templomban, az egyik Ujlakos vezetéknevű  család adománya-
ként. Unnepe fogadott ünnep, május 22. Kilencede valójában kétféle: valódi 
kilenced az ünnep előtt, valamint 15 csütörtök szintén el őtte, mert ő  viselte 
Krisztus Urunk töviskoronáját, és ahány tövise volt annak, annyi napon kell 
emlékezni reá, imádkozni hozzá. Új imanyomtatványból imádkoznak Szent 
Ritához kilencedet, amely az egyén fogadalma, otthon végzi mindenki. Nem 
közösségi ájtatossági alkalom. Kultuszának növekedését abból lehet kikö-
vetkeztetni, hogy iinepén a templomba érkez ő  kilencedet imádkozók egy 
csokor rózsát visznek a kezükben. Azt a pap a mise alatt megszenteli és 
mindenki hazaviszi. Otthon megszárítják és szentelményként van jelen a 
családban. Ha valaki nagybeteg, a feje alá kell tenni ebb ől a rózsából, 
imádkozni Szent Ritához, hogy segítse el ő  a gyógyulást. 

Nagybeteg fiatalért is szokás kilencedtartást fogadni. Leginkább a szü-
lei és hozzátartozói otthon végzik ezt a fohászkodást. Ezt így magyarázzák: 

„A faluban, amikor látják, hogy nagyon nagy a baj, akkor az emberek 
összegyűlnek és kilencedet végeznek érte. A rózsafüzért imádkozzák. Ilyen-
kor otthon gyertyát gyújtanak, feszületet meg szenteltvizet tesznek az asz-
talra. Misét is tartanak érte a templomban." 

Más forrás szerint a nagybetegért felajánlott kilencedet kilenc özvegy-
asszony imádkozza: 
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„Szólnak kilenc özvegyasszonynak, hogy imádkozzanak azért a szemé- 
lyért, mert súlyos beteg. Volt; akiért többször is imádkoztak és meggyógyult. 
Nem tudom, hogy miért éppen özvegyasszonyok.” 

A haldoklóért viszont nem tartanak kilencedet, ugyanis a néphit szerint 
a haldoklót nem jó visszaimádkozni az életbe. Érettük azért imádkoznak, 
hogy enyhüljön a szenvedésük, s ha már kilátástalan a beteg állapota, „akkor 
könyörüljön meg rajta az Úr Jézus, hogy ne szenvedjen tovább, hanem 
haljon meg, szűnjön meg a szenvedése, nyugodjon békében. Gyújtanak 
gyertyát, de azt már csak annak, aki már tényleg a haláltusáját vívja, látszik, 
hogy úgyis meg fog halni. Akkor szentelt gyertyát tesznek a kezébe, s azt 
meggyújtják. Ez az a szentelt gyertya, melyet gyertyaszentel ő  napján hét-
szer, hét évben megszenteltek, mert úgy nagy a hatása. Ez az örök világosság 
jele, az fényeskedjen neki." 

Visszatérve az egyházi év ünnepeihez, júniusban közismert fogadalmi 
ünnep Páduai Szent Antal napja. A szent kultusza, amely hálaadás vagy 
kérés a szegények megsegítőjéhez, az elveszett lelkiek és anyagi dolgok 
megtalálását segítő  pártfogóhoz, igen elterjedt a faluban. Ünnepén, június 
13-án annyian vannak a misén, mint a vasárnapi nagymiséken, s őt többen 
is. Nagyon sok családban dologtiltó nap is. Szent Antal ünnepének eljöve-
telét kétféle kilenceddel is várják. A kis kilenced a. szokásos, kilenc napig tart, 
és az ünnep előestéjén ér véget. A nagy kilenced pedig az ünnepet megel őző  
kilenc keddet foglalja magában, lévén a kedd Szent Antal napja. Kilencede 
otthoni ájtatosság, liturgián kívüli. Az imádságok közül legfontosabb a 
Szent Antal rózsafüzére, amely Hiszekeggyel kezd ődik, mint általában min-
den rózsafüzér, majd Miatyánk s az els ő  három szem Üdvözlégyében a 
következő  titkok: 

ki Szent Antal érdemére bennünk az igaz hitet megtartja, 
ki Szent Antal érdemére bennünk az er ős reményt növeli, 
ki a Szent Antal tiszta és buzgó imájára az Isten iránti szeretetet 

bennünk erősíti. 
Ezután következik az öt tized, melynek titkai a következ ők: 
— ki a Szent Antal karjaiban alászállott, 
— ki a Szent Antalt dics őséggel megkoronázta, 

ki Szent Antal nyelvét épen megtartotta, 
ki Szent Antal szegényeit gondozza és táplálja, 

— ki Szent Antal közbenjáró és buzgó imájára rajtunk mindenkor segít. 
A kilencedet végzőknél fontos szerepe van a böjtnek. Ez a fogadalmi 

böjt a hét valamelyik napjára, illetve napjaira vonatkozik. A kötelez ő  pénteki 
böjtön kívül általános még a szerdai. Leginkább kenyéren és vízen böjtölnek, 
például kilenc kedden a Szent Antalhoz fohászkodók, tizenöt csütörtökön 
a Szent Rita közbenjárását óhajtók, szombaton a Sz űzanyához imádkozók. 
Adatközlőnk szerint „a böjt lemondás, önmegtartóztatás. Ha a testnek nem 
adunk meg mindent, akkor jobban tudunk a lelkiekre figyelni, és így ked-
vesebb a Jóisten el őtt az a kilenced, amelyiken böjtölnek". Úgy tartja a falu 
népe, hogy aki a Szűzanya tiszteletére sok éven át szombaton böjtölt, álta-
lában a fogadalom idejétől egészen a haláláig, az szombaton fog meghalni 
és nem távozik a szentségek felvétele nélkül. 

A gyónás és a szentáldozás is kötelez ő  része a kilencednek, amit .a 
kilenced előtt, alatt vagy után kell megtenni, s ez meger ősíti a hívő  szándékát 
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és hathatós a segítség elnyerésében. Ha ez bekövetkezett, akkor pedig 
hálából gyónnak, áldoznak. A szent ünnepén szentmisét mindenkor látogat-
nak a kupuszinaiak. 

Jézus szívének ünnepe egy júniusi péntek, általában a harmadik. Ez a 
nap is a fél falu számára fogadott ünnep, dologtiltó nap. A szentmisét sokan 
látogatják. Tiszteletére nagy kilencedet, a legnagyobbat tartják, ugyanis 
kilenc hónap első  péntekjén böjtölnek, gyónnak és áldoznak. Ezeken az els ő  
péntekeken a misén kint van az oltáriszentség, elimádkozzák és éneklik 
Jézus szíve litániáját, szentségi áldást oszt a papa mise után. A nagy kilenced 
június első  péntekjén ér véget és a fohászkodók a hónap közepén lév ő  
ünnepen is gyónnak, áldoznak. Régi hagyománya a hittani nevelésnek, 
hogy a falu papja a már áldozó gyerekekkel elvégezteti ezt a nagy kilencedet, 
erősítve őket hitükben és vallási hagyományainkban. 

Első  szombati kilencedet is végeznek a Sz űz Mária szeplőtelen szívéhez. 
Ilyenkor kilenc hónap első  szombatján egy litániát végeznek és egy felajánló 
könyörgést mond a pap. Sokan böjtölik e napot, de a többi szombatot is a 
péntekkel egybekötve. Van fogadalmi böjt is e napon, amikor például azt 
nem esznek, amit nagyon szeretnek. De ez más napokra is vonatkozik, 
például nagyböjtben sokan nem isznak alkoholt, nem dohányoznak, és a 
feketekávét sem fogyasztják. 

A fogadalmi tárgyak is velejárói a kilencedeknek. Err ől így vallott helyi 
adatközlőnk: 

„Virágot, a segít ő  szentnek, hálából visznek, vagy márványtáblácskát. 
Aki ilyet visz, az már elvégezte a kilencedet, és bizonyára megsegítette őt az 
a szent. Amikor imádkozni kezdett, akkor valamit felajánlott a segítségért, 
bár nem mindenki teszi ezt. Van, aki mondja, hogy most, amikor Szent 
Antalhoz imádkozza a kilencedet, ha a Szent Antal megsegíti, akkor bizo-
nyos összeget szán a szegények részére, s a kilenced végén azt az összeget a 
Szent Antal-perselybe teszi. Van, aki egy táblát visz a szent szobrához, egy 
márványtáblát, hogy Köszönettel vagy Hálából, attól függ ően, ki mit aján-
lott fel, fogadott meg. Van, aki az oltárra oltárterít őt ajándékoz, van, aki 
gyertyát. De mondom, ez nem kötelez ő ." Különben ezek a votívok így mind 
értéktárgyak. Identifikációs offerek nincsenek a kupuszinai templomban. 
Olyanokat a közeli Doroszló kegytemplomában, a Szentkútnál láttunk. 

Falunk patrocíniuma Szent Anna. Els ő  templomát még 1752-53-ban 
emelték, a mai pedig 1808 és 1813 között készült el. Ez a környék, s őt Észak-
és Nyugat-Bácska egyetlen Szent Anna temploma. Nem búcsújáróhely, csu-
pán a sokfelé kirajzott kupuszinaiak látogatnak haza, ha lehet, minden 
évben a július végi búcsúra. Szent Anna tisztelete a szül ő  anyák fogadalma 
is. A faluban élő  néphit szerint, aki hozzá imádkozik, az kedden fog szülni 
és nem lesz nehéz szülése. Általában lánya születik az ilyen asszonynak 
először. Gyakori is az Anna név a faluban, bár a fiatalok, a gyerekek között 
már gyérebb. 

Szent Anna ünnepe július 26-án van. El őtte a templomban közösen 
végzik a kilencedet az asszonyok, a pap jelenléte nélkül, de ott is lehet. Az 
ájtatosság egy énekkel kezd ődik, majd a rózsafüzért imádkozzák. A Mi-
atyánk előtt a következő  szavakkal: 

„Boldog az a méh, mely Máriát hordozta, és áldottak az eml ők, amelyek 
az Isten anyját szoptatták." 

178 



Az Üdvözlégy pedig így hangzik: 
„Üdvözlégy, Mária, Szent Anna szépséges leánya, malaszttal vagy teljes, 

az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed-
nek gyümölcse, Jézus, és áldott a te anyád, Szent Anna, kit ől te minden bűn 
és makula nélkül születtél, szép Szűz Mária, és tőled születék az Úr Jézus 
Krisztus, az élő  Istennek szent fia! Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent 
anyja és Szent Anna asszony, imádkozzatok érettünk, b űnösökért most és 
halálunk óráján. Amen." 

Ezt háromszor ismétlik. De az egy Miatyánkból és a három Üdvöz-
légyből álló imafüzért nem tízszer, hanem tizenegyszer kell elimádkozni 
egy-egy estén, vagyis 11 Miatyánkot és 11-szer 3 ilyen Udvözlégyet. Ezt 
követi egy Szent Anna-ének, majd pedig a Szent Anna-litánia. A falu búcsúja 
mindig az ünnepet követ ő  vasárnapon van, de a kilenced a 26-át megel őző  
estén ér véget. 

A legfontosabb Mária-ünnepek el őtt régen igazi kilencedet tartottak, 
ma viszont csak egy rövidebb, három napig tartó tridiumot. Mindkett őt a 
templomban, a pap vezetésével. 

A Nagyboldogasszony ünnepe előtti tridiumon az ún. nagyasszonyi 
hat titkot imádkozzák a rózsafüzér Udvözlégyeiben. Ezek a következ ők: 

áldott és boldog volt az az óra, amelyben az Isten szent anyja halva 
feküdt; 
— áldott és boldog volt az az óra, amelyben az Isten szent anyjának az 
angyalok a mennyben helyet készítettek; 

áldott és boldog volt az az óra, amelyben az Isten szent anyját az 
angyalok a mennybe fölvitték; 

áldott és boldog volt az az óra, amelyben az Isten szent anyját az ő  
trónusába helyezték; 

áldott és boldog volt az az óra, amelyben az Isten szent anyját az 
angyalok az ő  trónusában megdicsőítették; 

áldott és boldog volt az az óra, amelyben az Isten szent anyját a 
Szentháromság az ő  trónusában megerősítette és megkoronázta. 
Minden titokkal tíz Üdvözlégyet mondanak, s így e tridium rózsafüzére 

nem ötven, hanem hatvan Üdvözlégyb ől áll. Az olvasó végén egy régi 
nagyasszonynapi éneket énekelnek. 

A Kisboldogasszony napja el őtti tridium szentolvasója hét titkot tartal-
maz. Ez a Szűz Mária hét örömének rózsafüzére. A szokásos módon kezdett 
szentolvasóban ezeket a titkokat imádkozzák: 

— kit te, szeplőtelen szent Szűz, a Szentlélektől örömmel fogantál; 
—'kit te, szeplőtelen szent Szűz, Erzsébetet látogátva örömmel hordoztál 
méhedben; 

kit te, szeplőtelen szent Szűz, örömmel a világra szültél; 
— kit te, szeplőtelen szent Szűz, örömmel mutattál meg a három szent 
királynak, hogy imádják; 

kit te, szeplőtelen szent Szűz, a templomban újra megtaláltál; 
kit te, szeplőtelen szent Szűz, legelőször láttál dicső  feltámadása után; 
ki téged, szeplőtelen szent Szűz, a mennybe fölvett és örömmel 

megkoronázott. 
Ez a rózsafüzér tehát hetven Üdvözlégyb ől áll. Az olvasó után a kis-

asszonynapi litániát éneklik egy régi, kézzel írott könyvecskéb ől. 
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Az eddig tárgyalt kilencedek a legismertebbek Kupuszinán, ám ezenkí-
vül imádkoznak még Kis szent Terézhez, aki a szeretet és a fiatalok 
védőszentje; a Segítő  Szűzanyához, a Fájdalmas Sz űzanyához, a Hétfájdal-
mú Szűzanyához, az oltárišzentséghez, illetve végzik a keresztutat. Mind-
ezek közös vonása a rózsafüzér, a litániák, a böjt, a gyónás és áldozás és az 
esetleges fogadalmi ajándék. 

„A néptől az egyházra erőszakolt vallásos szokások közt els ő  helyen 
állanak a fogadalmi dologtiltó napok. Ezeket a községet ért nagy elemi 
csapás... emlékére fogadják és tartják." (Szendrey Zsigmond—Szendrey 
Ákos: A magyarság néprajza. Szellemi néprajz. Szokások. Vallásos élet. IV. 
kötet, 247.) 

A szombatszentelési kilenced is valójában ilyen fogadott ünnepnek 
nevezhető  szokás Kupuszinán, és a legfontosabb mez őgazdasági termék, a 
búza — mindennapi kenyerünk — termesztésével kapcsolatos. Ezt a ma már 
csupán néhány családban ápolt munkatilalmi és kötelező  templomlátogatási 
hagyományt a feljegyzések szerint már 1767 óta tartja tiszteletben a falu 
népe. Eredete pedig, hogy odatelepedésünk óta (1752) több éven át jégverés 
sújtotta a kupuszinai határt s a búzatermés tetemes része kárba veszett. Ezért 
fogadalmat tettek őseink, hogy a búzaszentel ő  Szent Márk napjától Péter és 
Pál apostolok ünnepéig, vagyis az aratás kezdetéig terjed ő  időszak pontosan 
kilenc szombatján a határban dolgozni nem fognak, s ezeken a szombatokon 
misét látogatnak. Századunk hatvanas éveiben még elevenen élt ez a faluval 
majdnem egyidős szokás. 

Annak természetesen külön jelent ősége van, hogy éppen a szombatot, 
vagyis Mária napját választották fogadott védelmi napul. Benne a. n őt, a 
Boldogasszonyt, a termékenységet jelképez ő  lényt tisztelték meg, s az ő  
áldását igyekeztek kieszközölni. Környékünkön, a Dunatájnak is nevezett 
Északnyugat-Bácskában sok ilyen, az ősi agrárkultusszal kapcsolatos Mária .-
ünnep és Mária-kegyhely van, s ez az ortodox pravoszlávokra éppúgy 
vonatkozik, mint a katolikusokra. 

Ilyen fogadalmi napokon fogadalmi harangoztatás is történik, amire 
Kupuszinán is van példa. Az 1890. október 2-án, csütörtökön délután fél 
négykor keletkezett falutűz emlékére 1891 óta folyamatosan napjainkig 
minden csütörtökön délután fél négykor megszólal a nagyharang a kupu-
szinai templomban, emlékeztetve a lakosságot a szörny ű  csapásra. 

Az eddigiekből látható, hogy a sok kilenced mind a kupuszinai nép 
mélységes istenhitét, vallási buzgalmát bizonyítja. Azonban a népélet nem-
csak a templomi vallásosságot tartja segít őnek, az égi segítség kieszközl őjé-
nek, de a népi gyógyításban is fontos lehet a kilenced, a kilenc napon át 
történő  cselekvés, bár ez sem különíthet ő  el teljesen a hivatalos egyház 
reguláitól, előírt szövegeitől. 

Archaikus népi imádságainkat tartalmazó könyvem (Boldogasszony abla-
kában. Forum Agapé, Újvidék, 1992) megjelenése_ után egy id ősebb asszony 
a következőket mondta el: 

„Tudja, ezek az imádságok hasznosak is voltak. Mert én is imádkoztam, 
mikor a lányom nem nagyon bírt enni, kislány korában, oszt csak olyan sárga 
volt, száraz. Akkor én végeztem egy kilencedet. Minden reggel, még napkel-
te előtt a szabad ég alatt imádkoztam, de csak Miatyánkot, Udvözlégyet. De 
úgy kellett kezdeni, hogy két kedd is essen bele, két kedd. Ott kint az 
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udvaron, valami fa alatt, ág alatt, oszt amikor én elimádkoztam, akkor 
megfogtam az orgonafát, oszt akkor mondtam, hogy inkább ez az orgonafa 
száradjon ki, mint hogy az én lányom meghaljon. Kilenc napig kell, de már 
a harmadik-negyedik napon is kezd javulni. Elmúl a szárazság. Ezt én a 
Komsija babótúl tanultam. Ott lakott a Kis utca végin. Régen." (Dienesné 
Kiss Mária, született 191?-ban.) 

Ugyanebben az időben egy korábbi adatközlőm a könyvemben kiadott 
ráolvasásra (Gyermekszárazság ellen) vonatkozó pótlásokat mondta el, amib ől 
kiderül, hogy . a kilencednek mekkora szerepe van a népi gyógyításban: 

„Egy tányérba friss vizet teszünk. Legjobb a kútból húzott vagy a 
csapon frissen eresztett víz. Ehhez hozzáöntünk egy kevés szenteltvizet. 
Udvarsöprű  ágat törünk és a tányérra tesszük. Egy darabka ólmot felolvasz-
tunk a sporheltben egy kanálban. Amíg az ólom olvad, addig elimádkozunk 
két Miatyánkot és két Udvözlégy Máriát. Ha az ólom elolvadt, akkor a 
megijedt személy feje fölé tartva a tányért, a söpr űágon keresztül beleöntjük 
az ólmot és közben mondjuk: Nem az én er őmmel, hanem az Ur Jézus 
erejével! Az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Majd 
ezek után az ijedt személyt a tányérból meg kell mosdatni, mégpedig kereszt-
be: a fején kezdjük és a lábán fejezzük be. A fejét ől kezded, megmosdatod a 
jobb szemét, utána a bal kezét, a szívét, bal lábát. Aztán megmosdatod a bal 
szemét, jobb kezét, jobb lábát. Így mén a keresztbe mosdatás, körösztbe 
legyen a személyen. Csak lefelé szabad a kezet húzni, visszafelé nem. Ugyan-
ebből a vízből adunk neki inni egy keveset. Ezt az ólomöntést három nap 
megismételjük, mindennap egyszer. Ha három nap után még mindig ijedezik 
a beteg, akkor az ólomöntést meg kell ismételni, mégpedig újra három napig, 
csak oly módon, hogy most minden nap háromszor öntünk ólmot, reggel, 
délben és este, tehát a három nap alatt kilencszer, de a vizet a tányérban nem 
cseréljük. Ha ez sem segít, akkor szárazság ellen kell imádkozni, mert addigra 
az ijedtség annyira átjárja a beteget, hogy ez a betegség jelentkezik t őle. Ez 
oly módon történik, hogy veszünk egy méter hosszú szalagot és kilenc 
csomót kötünk rá. Ezt a szalagot a betegnek viselnie kell a nyakában kilenc 
napig, az inge alatt, amíg tart az imakilenced. Az imádkozást kedd virradóra 
kezdjük napfelkelte előtt. Az első  csomóra Miatyánkot imádkozunk, a má-
sodikra Udvözlégyet, és ezt így folytatjuk a kilencedik csomóig, ami Mi-
atyánk, tehát az utolsó csomó Miatyánk. Ezután kikötjük az els ő  csomót és 
a következő  imádságot imádkozzuk: 

Útba indult Mária, 
Szembejött az igékkel, 
Kérdi tőlük: Hová mentek? 
Megyünk abba a testbe, kinek nincsen neve. 
Ne menjetek abba a testbe, 
Én adtam neki nevet Jézusommal, 
Szerelmes szent fiammal, 

Annak a testnek a neve — itt a beteg teljes nevét mondjuk, utána 
Dicsőség. Ezután már csak nyolc csomónk marad. Másnap újra Miatyánkkal 
kezdjük az imádkozást, de az utolsó csomó most Üdvözlégy. Itt abba kell hagyni, 
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nem imádkozzuk a Miatyánkot, hanem mindjárt az imát, ezt, amit el őtte 
elmondtam. Nagyon fontos, hogy ne tévedjünk el. Minden nap Miatyánkkal 
kezdünk imádkozni, és a végén egy nap Miatyánk, másnap az Udvözlégy 
marad a csomó kikötözése által. Nagyon vigyázunk, hogy ne tévedjünk el 
a sorrendben, vagyis hogy az utolsó ima Ugyvözlégy-e vagy Miatyánk, és 
hogy mindig Miatyánkkal kezdjük és napkelte el őtt, mert a beteg állapota 
halálra fordulhat, ha eltévedünk Én ezt az anyámtól tanultam, az én anyám 
meg egy öregasszonytól, Csapó Örzse nénitől." (Gradicskáné Szmolenicki 
Mária, született 1952-ben.) 

Az adatközlő  anyja pedig ekként erősítette meg lánya szavait: 
„Vittem a gyerekemet a anyóshó, vittem oda, és a Csizmadiákná, ot egy 

kutya beugatot. Oan régi hambár vót, és oda felugrot és beugatot, és meg-
rázkódot, én nevettem is neki, de ez húzódot talán nyóc hónapig. És mikó 
elmentem a Szalai Borisékhó, anyja azt monta nekem, hogy Verka, ez a 
kislány ijedezik, hogy muszajsz ólmot önteni. No, akkor én elkeztem. A 
Súgár Orzse nénihé mentem, akkor az meg továb monta, ha nem lesz jó, 
akkor menjek ehhé az öregasszonyhó, Csapó Orzse nénihé. Vittem orvoshó 
is, sugarazni, mer nagyon ment a hasa. Evvel jelentkezet, a hasmenés, ítélet 
ment tile. Amijen kövér kislány vót, az úgy lesoványodot, a Maris, az kész 
vót. Akkor elvittem a Tintor orvoshó, Zomborba, azt monta, három sugár 
biztos jó. Na és, hát nem vót jó. Akkor imádkozni kezdtem, és ahogy én ezt 
elimádkoztam, eztet a imádságot, elkezdet a Maris enni, tán két hét álat 
felszedte magát. Akkor mentem eccé Zomborba, bementem a Tintorhó, 
megmutattam, mer ismert, mer azon csudákozot, hogy hogy létezik ez, hogy 
nem. Na, mondja, jól vannak, mondom, jó. Na, mit csinát? Mondom, öreg-
asszonyok mondák, hogy imádkozzak, mer a gyerek meg vót ijedde. Nem 
mondot a orvos, úgy bemosojgot, hát látta, hogy rendbe van minden. Akkor 
azt, hogy ne vigyem többet, mer segíteni, többet nem szabad anni neki 
sugarat." (Sulc Verona, született 1931-ben.) 

A kívánt segítség bekövetkezésének más formája sem tántorítja el a 
hívőt a kilencedbe vetett hit erejét ől: 

„Én még lány voltam, akkor végeztem ilyent Hát, sajnos, nem..., nagyon is 
bántott utána. Elvégeztem. Nagyon nehéz volt, mert ómamám nagyon beteg volt, 
és akkor nekem azt mondták, hogy minden este napnyugtakor imádkozzak Mi-
atyánkot Első  este kilencet, és akkor mindig kevesebbet, és akkor mire elmúlik az 
imádságod, akkor meggyógyul az ómama, és énnekem nem meggyógyút, hanem 
meghalt, mivel ő  annyira súlyos beteg volt, hogy ténylegböl, úgy hogy lehet, hogy 
jó volt, lehet hogy könnyítés volt rajta, megkönyörült a jó Isten. Akkor engem az 
bántot, mert hát gyerekésszel én azt akartam volna, hogy ő  éljen meg gyógyuljon 
meg, de azé nem azt kértem a jó Istentől, hogy éljen meg gyógyuljon meg, hanem 
úgy, hogy legyen az ő  akarata szerint, hogy ha nagyon súlyos, nagyon nehéz... azt 
soha azé el nem fogom feléjteni, hogy ha nagyon nehéz ómamámnak, akkor inkább 
könyörüljön meg rajta..., de valóban úgy, este elvégeztem és reggelre, hajnalra 
meghalt, mikor a kilenced befejez ődött, mindjárt... napnyugtakor, ég alatt, térden 
állva. Miatyánkot, Üdvözlégyet és Dicsőséget, és én azt a fohászt, amit gyerekésszel 
megfogalmaztam." (Sillingné Bazsantik Erzsébet, született 1948-ban.) 

A szentek kultuszának kiterjedt voltára, az ájtatossági formák fejlett 
rendszerére kívántunk rámutatni dolgozatunkkal, és arra, hogy milyen 
gazdag vallási népi hagyományaiban is Kupuszina, ez a bácskai magyar falu. 
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KALAPIS ZOLTÁN 

MÁRCIUSI ÉS ÁPRILISI ÉLETRAJZI KALAUZ 

KOCH FERENC 
(Zombor, 1853. október 28. — Kolozsvár, 1917. március 9.) 

Egy tekintélyes múlt századi család sarja: nagyapja községi jegyz ő, 
később táblabíró, apja megyei főhivatalnok, bátyja, Koch Antal egyetemi 
tanár és akadémikus, a századvég egyik legmegbecsültebb tudósa. Ő  is, bajai, 
budapesti és kolozsvári gimnáziumi évei után, a tudományos pálya felé 
tájékozódott. 

A kolozsvári természettudományi kar vegytan szakán 1878-ban nyert 
középiskolai tanári oklevelet, azzal, hogy egy évet, 1877 és 1878 között Than 
Károly budapesi laboratóriumában dolgozott, hazatérése után pedig több 
évig tanársegéd volt a kolozsvári kémiai tanszéken. 1884 és 1886 között 
állami ösztöndíjjal továbbképezte magát a németországi egyetemi laborató-
riumokban, főleg a szerves kémia terén. 1885-ben doktorált a kolozsvári 
egyetemen, 1887-ben megszerezte az egyetemi magántanári képesítést is, ám 
egyetemi pályafutása még abban az évben derékba tört: kinevezték a kolozs-
vári tanítóképző  vegytantanárának. Az elkövetkez ő  években megszerezte a 
korlátozott jogkörű  rendkívüli tanári címet is, de ennél többre nem vitte: 
katedrát nem kapott. 

Cikkei, tanulmányai már 22 éves kora óta megjelentek a korabeli német 
és magyar szakfolyóiratokban, de számuk az évek múlásával egyre csökkent, 
századunk első  évei után már alig jelent meg t őle valami. A sors különleges 
fintora, hogy azok, akikkel együtt közös munkákat publikált, későbbi önálló 
dolgozataikkal bekerültek a magyarországi kémia történetébe, ő  viszont 
kimaradt onnan, őt „nem szokás idézni". Ezek közé tartozott a nála tíz évvel 
fiatalabb Udránszky László, a kés őbbi élettanprofesszor és a nevezetes Fabi-
nyi Rudolf, aki 1878 óta a kolozsvári egyetem kémiatanára, később rektora 
volt, s 1882-ben Vegytani Lapok címmel létrehozta az els ő  magyarországi 
kémiai szakfolyóiratot. Bátyja, Koch Antal is próbálta egyengetni pályáját — 
rábízta egyes kőzetek kémiai elemzését, közösen átírták Kriesch János Ás-
vány-, k őzet- és földtanának VI. és VII. kiadását -, de kiemelkedő  eredmény így 
sem született. A nagy fák árnyékában maradt... 

Azt mondhatjuk tehát, hogy körülötte mozgalmas volt a tudományos 
élet, de ez leginkább nélküle zajlott, olykor a peremére szorult. Nem lett 
belőle, képletesen szólva, szólista, de még elsőhegedűs sem, akivel a karmes-
ter kezet fog egy-egy sikeresen el őadott zenekari mű  után. Az orkeszter 
anonim tagja maradt, másodheged űs. Ennek folytán azoknak a táborát 
szaporította, akik a korabeli lexikonokba bekerültek ugyan (Szinnyei, Révai, 
Új Idők), de a későbbiekből kihullottak. 

Munkásságával nem kapcsolódott szül őföldjéhez sem, hacsak nem 
vesszük annak, hogy bátyja révén, aki aprólékosan feldolgozta Fruška gora 
geológiáját, ő  végezte el a rakováci bazalt vegyelemzését. S mégis a helytör-
téneti munkák azok, amelyek őrzik emlékét: neve bekerült a Borovszky-féle 
megyei monográfiába, újabban pedig egy zombori kiadványban t űnt fel 
(Stevan Vasiljevi ć : Znameniti somborci, 1989). 
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KISS JÓZSEF 
(Buda, 1748. március 19. — Zombor, 1812. március 13.) 

Az utóbbi években, különösen márciusban — a kezdet és a vég, a születés 
és a halál hónapjában —, többször is élesztgették Kiss József kincstári inzsellér 
emlékezetét, aki testvéröccsével, Kiss Gábor vízépít ő  mérnökkel együtt nem-
csak megálmodója volt az európai méret ű, a mai Bácska természeti képét 
kialakító Ferenc-csatornának, hanem annak műszaki tervezője, kivitelezője 
meg a csatorna építését célzó részvénytársaságnak, vidékünk els ő  nagy 
tőkés vállalkozásának létrehozója is a XVIII. század végén. „A Társulat — írja 
Károlyi Zsigmond (A magyar vízszabályozás története, 1973) — a csatorna építé-
séhez szükséges 4 millió (korabeli) forintos beruházással 25 év alatt 20 millió 
forintos tisztajövedelemre tett szert, részben a hajózás monopóliuma révén, 
részben a lecsapolással művelhetővé tett és bérbe vett kincstári földek jöve-
delméből. A csatorna teljes haszna azonban: a kincstár vagyonának és jöve-
delmének növekedése (csak a földek értéke 4-5-szörösére emelkedett), vala-
mint a lakosság életszínvonalának nagyarányú emelkedése számszer űleg ki 
sem mutatható. Egy bizonyos: Báccska e vízrendezési munkálatok eredmé-
nyeképpen vált az ország egyik leggazdagabb, legvirágzóbb vidékévé." 

Kiss József vállalkozásának nagyságát többen is méltatták (Koch Ferenc: 
A Ferenc-csatorna. Bács-Bodrog megyei Történelmi Társulat Évkönyve, 
1885; Sárközy Imre: Kiss József és Kiss Gábor. Magyar Mérnök..., 1900; Muhi 
János: A 150 éves Ferenc-csatorna. Kalangya, 1943. február), de a személye 
és az életműve iránti érdeklődést újabban Nikola Petrovi ć  Hajózás és gazdál-
kodás a Közép-Duna-medencében a merkantilizmus korában című, 1978-ban ki-
adott monográfiája keltette fel. Ez kés őbb magyarul is megjelent a Vajdasági 
Tudományos Akadémia és a belgrádi Történelmi Intézet gondozásában. 
Ebben a munkájában a szerző  a korát megelőző, a korával gyakran szembe-
kerülő  embert is megrajzolta, azaz a „bolond luteránust", ahogy Majtényi 
Mihály nevezte csatornaregényében, az Élő  vízben. 

Nikola Petrović  könyvének megjelenése után lapjaink több ripor-
tot, folytatásos közleményt jelentettek meg Kiss Józsefr ől, így a Ma-
gyar Szó is, amely Kilátó c. mellékletében cikket közölt Kiss József 
verbászi sírjának részben rendezett, részben siralmas állapotáról. Ez 
az írás elkerült a Németországban él ő  Kiss Mihály mérnökhöz, a kincs-
tári vízimérnök hatodik egyenes ági leszármazottjához, aki levélben 
fejezte ki kívánságát, hogy a családi sírt rendbe hozza, s ezt igen rövid 
idő  alatt meg is tette. Felfogadott egy helybeli k őfaragót, akivel jó 
minőségű  szerbiai homokkövet hozatott, s az inzsellér egykori sz ő lőjé-
ben álló sírt, a műemlékvédelmi intézet közreműködésével, eredeti 
állapotában helyreállíttatta. 1985 augusztusától újra világít Kiss József 
sírján a fehér obeliszk, erre került rá az eredeti márványlap, amelyet a 
vízimérnök maga tervezett, s a latin nyelv ű  feliratát is ő  fogalmazta 
meg. Ennek egy részlete így hangzik: Itt nyugszik Kiss József, „kinek 
halhatatlanságát a Ferenc-csatorna tanúsítja, de akit mégis holtnak 
mond a márvány". 
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SCHWICKER JÁNOS HENRIK 
(Újbeseny ő , 1839. április 28. — Budapest, 1902. július 7.) 

Bánáti német tanítócsaládból származott, iskoláit szül őhelyén és 
szülőatyjánál végezte, tanítói diplomáját pediga verseci tanítóképz őben 
szerezte 1856-ban. A következ ő  évben a Temesvár melletti Csákóvárra 
(ma: Ciacova, Románia), majd Nagybecskerekre helyezték. Ebben a vá-
rosban, néhány azonos gondolkodású kollégájával együtt, az egész To-
rontál megyére kiterjed ő  szervezkedést indított az egyházi iskolákra 
nehezedő  klerikális befolyás ellen, s egyúttal síkraszállt azért is, hogy a 
felekezeti iskolák helyett községi vagy állami iskolák nyíljanak. Az isko-
laszékek megújítását is követelte olyan emberekkel, akik fogékonyak a 
tudományosan megalapozott oktatás iránt, s nem avatkoznak be mind-
untalan a szakmai kérdésekbe meg a tanítók magánéletébe. E célok eléré-
se érdekében egy kezdeményez ő  bizottság titokban összeült Perjámoson 
(Periam, Románia), s kimondta a haladó tanítók egyletének megalapítá-
sát. Torontál valamivel több mint 300 tanítója közül 200-an jelentették be 
csatlakozásukat. A katolikus és a görögkeleti egyház papsága sem ült 
tétlenül, görcsösen ragaszkodva az iskolák felekezeti jellegéhez. Az ak-
kori erőviszonyok lehetővé tették számukra, hogy az egylet vezet őit 
lejárassák, szégyenpadra ültessék. 

Schwicker János Henriket, a kiváló pedagógust, aki egyik oszlopos 
tagja volt a szervezkedésnek, személyesen Eötvös József közoktatási 
miniszter mentette meg a további üldöztetésekt ől, azzal, hogy kinevezte 
a budai tanítóképző  igazgatójává. 

Torontáli szereplésének még egy mozzanatára hívjuk fel a figyelmet: 
Nagybecskereken adta ki 1861-ben els ő  nagyobb munkáját, A temesi bán-
ság történetét. Részben ide tartozik még az is, hogy két évtizeddel kés őbb, 
1880-ban jelentette meg Budapesten A szerbek politikai története című  
könyvét, amelyet a becskereki Pleitz-kiadóházban, a Szabó Ferenc szer-
kesztésében megjelen ő, hasonló jellegű  történelmi sorozat egyik előfutá-
rának is tekinthetünk. Ebben a sorozatban jelent meg Leopold Ranke 
Szerbia és Törökország a XIX. században, dr. Thim József A szerbek története 
1848-ig, Vjekoslav Klaić  Bosznia története a legrégibb kortól a királyság buká-
sáig c. műve és még néhány hasonló tárgyú munka. 

Schwicker János Henrik a kés őbbiek során elszakadt a Bánáttól is, a 
közöktatástól is, jóllehet bölcsészdoktori képesítést szerzett, gimnáziumi 
tanár lett. Szebeni képvisel őként ugyanis politikai pályára lépett. Közírói 
pályája azonban haláláig töretlen maradt. Több külföldi lapnak állandó 
tudósítója volt, tanulmányait pedig a Századokban, a Magyar Tanügyben 
tette közzé. Könyveit, f őleg német nyelven, Budapesten, Bécsben, Berlin-
ben, Pozsonyban és Lipcsében adta ki. Az újvidéki Matica srpska könyv-
tárában is 19 kartonja van. Az 1886-ban Stuttgartban megjelentetett, A 
Magyar Királyság statisztikája című  munkája ma is fontos for-
rásmű . 
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BERKESZI ISTVÁN 
(Berkesz, 1853. december 6. — Temesvár, 1922. április 3.) 

A hullámos felszínű  nyírségi homokvidékről került a Bánság síkjára: el őbb 
a fehértemplomi főgimnázium segédtanára, majd - egy budapesti kitér ő  után —  
a temesvári főgimnázium rendes tanára volt. Csakhamar egyik vezet ő  alakja lett 
Temesvár, illetve az akkori Dél-Magyarország m űvelődési és tudományos éle-
tének Az Ormos Zsigmond hagyatékából kin ő tt múzeum vezetőjeként műkö-
dött, 1892-től pedig a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat titkára 
meg az általuk kiadott folyóirat, a Történelmi és Régészeti Ertesít ő  egyik szer-
kesztője és vezető  munkatársa lett. Tanulmányainak szűkebb kerete a helytör-
ténet, Temesvár és Temes megye m űvelődési életének históriája, de figyelme, 
tekintettel a polgáriasult Temesvár nagy hatósugarára, kiterjedt Dél-Magyar-
oreszág egész területére, amely a Duna és a Maros szögét meg a régi Temesi 
Bánságot foglalta magába, illetve az akkori közigazgatási beosztás szerint fel-
ölelte Bács, Torontál, Temes, Krassó-Szörény és Arad megyéket. 

Egyik legutóbbi, az 1910-ben kiadott m űve Temesvári m űvészek címmel 
jelent meg, s mint írja előszavában, a művészek egy részét ismeri a m űvészet-
történet, „de nagy részük mégis olyan, kik jelentékeny munkásságuk mel-
lett, idáig mégis ismeretlenek voltak. Ezeket valósággal fel kellett fedezni és 
a homályból kiemelni". Ez az idézet j ól példázza szerz őnknek azt a rendkívül 
fontos tevékenységi területét, amelyen m űködött, s alkotási módszerét is, 
amelyet „kultúrtörténeti régészetként" is értelmezhetnénk. Bár területét 
szigorúan körülhatárolta (temesvári m űvészek!), temesvári kapcsolataik ré-
vén felölelte a verseci Melegh Gábor, a becskereki Walder János és Novák 
Rezső  életművét, továbbá a bácskai és a bánáti szerb képz őművészek mun-
kásságát is (Konstantin Danil, Novak Radonji ć, Arsa Teodorovi ć, Pavle Simić, 
Stevan és Nikola Aleksi ć  stb.). Azok a temesvári építészek, akikről szólt, 
Pancsován, Becskereken és Aradon is dolgoztak Az adatgy űjtés során tá-
maszkodott a verseci Milleker Félixre, a módosi Ivan Aleksi ćre, a nagybecs-
kereki Žarko Staki ćra, Streitmann Antalra, Menczer Lipótra. 

Egy szó, mint száz: a déli metropolis a múlt században és a századel őn 
szellemileg ezer szállal köt ődött természetes hátteréhez. Ez a tény tük-
röződik többi munkájából is (Temesvár színészete a XVIII. században, 1898; 
Temesvár sz. k. város kismonográfiája, 1900; A temesvári könyvnyomdászat és 
hírlapirodalom története, 1900; Délmagyarország éremleletei, 1907; Vidéki múzeu-
maink, 1908; Temesvár emlékérmei és szükségpénzjegyei, 1909. 

Szomorú tény, hogy Berkeszi nevét, aki pedig „nagy szolgálatokat tett 
az odavaló (azaz dél-magyarországi) m űvelődési viszonyok monografikus 
feldolgozásával", csak a régebbi adattárak őrzik (Pallas, Révai, Új Id ők), az 
újabbak viszont, a Magyar Eletrajzi Lexikon kivételével, hallgatnak róla: sem 
az általános (Új Magyar Lexikon), sem a szaklexikonok (M űvészeti Lexikon, 
Magyar Irodalmi Lexikon) nem említik. Annál kellemesebb meglepetés, 
hogy a zágrábi kiadású, sajnos félbemaradt Jugoszláv Enciklopédia megem-
lékezik róla, mégpedig az egyik legismertebb m űvészettörténész, dr. Milan 
Kašanin tollából, aki a vajdasági szerb képz őművészeti élet adatainak felku-
tatása, a festők hagyatékának múzeumi begyűjtése miatt dicséri. Néhány 
újabb összefoglaló munka is jól hasznosítja Berkeszi István alapos tanul-
mányait (Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon, 1983). 
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SZINI ISTVÁN 
(XVII. század) 

Származásáról, életének alakulásáról nem sokat tudunk Egyes források szerint 
Szerémségben született, s a török el ől, a szokottól eltérően, nem észak felé menekült, 
hanem dél felé, s végül az Adria gyöngyében, Raguzában (Dubrovnik) telepedett le, ahol 
mára középkorban is elég szép számú, f őleg mesteremberekből álló magyar kolónia volt 
őt a j ezsuiták karolták fel, s tisztességesen kiiskoláztatták 

Szini István 1612-ben, Bartol Kasićtyal együtt (egyes források szerint Kassai Berta-
lan), Pécsre és Budára szóló pápai megbízólevéllel amagyaroiszági hódoltsági területekre 
indult missziót alapítani az egyháztól elszakadt lelkek visszahódítására Razugai keres-
kedőknek öltözve, Hercegovinán, Bosznián és Szerbián át, Belgrádba érkeztek, onnan 
Eszékre mentek Tovább nem juthattak, ezért Bácskában alapítottak „stációt', kiváltva 
ezzel a bácsiferencesekellenszenvét Közben Szini István visszatért Belgrádba, Eszak Tö -
rökország egyik főbb városába, ahol 1613-banlatin gimnáziumot nyitott az ott tartózkodó 
raguzai kereskedők, a boszniai katolikusok, a kevés számú német és magyar lakosok 
gyermekei számára Vladimir Horvat páter az évenként négyszer megjelen ő  belgrádi 
érsekségi közlönyben (Blagovijest, 1989. 2 szám) idéz Bartol Kasiénak a jezsuita rend 
főnökéhez intézett leveléből (1613. október 22.), amelyben értesíti, hogy az iskolának 32 
tanulója van, s már megtartották az első  nyilvános fellépésüket is. Egy másik levélben 
(1614 október 31.) Szini István arra kéri a Loretóban tartózkodó Kasi ćot, hogy küldjön 
neki tankönyveket Emmanuel Alvarez latin grammatikáját, Cicero leveleit, Ovidius és 
Vergilius magyarázatokkal ellátott műveit 

A belgrádi jezsuita gimnázium tanulói tehát ugyanazokat a könyveket forgatták mint 
az Európa bármelyikmás városában élő  diákok, mivel a jezsuita tanrend, a Ratio Studiorvm 
egységes érvényű  volt, s a szigorúan megválasztott olvasmányok is azonosak voltak, 
„megtisztítva minden szemérmetlenségtől, jegyzetekkel és magyarázatokkal" ellátva 

Ezek által a jezsuiták által, a csaknem 200 évig érvényes szabálykönyv alapján 
létrehozott, hat évfolyamos gimnáziumok „a katolikus szellem igazi veteményeskertjei" 
voltak, s lényegében a lendületes ellenreformáció szolgálatában álltak A belgrádi iskola 
némileg eltért a szabályostól, mert csak négyéves volt, s az volt a f ő  feladata, hogy a 
hódoltság területén hiányzó papokat„apostoli lelkű", e célrakiképzettvilági személyekkel 
(licentiátusokkal) pótolja. Jóllehet időközben „munkaengedélyüket' szultáni ferman 
erősítette meg, ajezsuiták 1632-ben mégis bezárták az iskola és akonviktus kapuját, mivel 
a tanárokat a görökkeleti papság és a bosnyák ferencesek feljelentései alapján többször 
börtönbe vetették, s csak tetemes váltságdíj ellenében engedték őket szabadon 

Szini István, Bethlen Gábor hívására, már 1616-ban elhagyta Belgrádot, s Erdélybe 
költözött A tekintélyes fej edelem, az egyébként hagyományos vallási türelmesség jegyé-
ben,1615-ben újra lehetővé tette a jezsuiták működését Szini Istvántól a tudós emberek 
képzését várta el, úgyhogy rövid karánsebesi és fogarasi tartózkodás után Gyulafehér-
várra került, a „keleti Heidelbergbe". Pályájának további alakulásárul nincs adatunk 

A jezsuiták, mivel azt vallották hogy a „gyermeknevelés a világ megújítása; a 
gymnásiumok várai az Istennek, itt rejlenek minden jónak magvai", még egy kísérletet 
tettek, hogy a Balkán eme részében megvessék lábukat, azaz megalapítsák iskolájukat 
Több éwelBelgrád felszabadítása  után,1725-ben, ismét iskolaalapítási engedélytkaptak, 
ezúttal a bécsi császártól, s 1727-ben, az iskolaépület felemelése után meg is kezdték az 
oktatást, 1728-ban pedig már egy iskolai színjáték bemutatásáról is van hír Ez a kezdemé-
nyezés semvoltazonbanhosszúéletű: részben a pestisjárvány, részben a háború miatt 
1738-ban elhagyták a várost, a török pedig 1739-ben újra bevette Belgrádot 
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ALKOTÓM ŰHELY  

BENCE ERIKA 

A HAZUGSÁG VILÁGRENDJE 
KELET-EURÓPA A PRÓZAIRODALOMBAN 

A Filmmel az „emberi történés" lényegét kutató korszaka zárult le Mészöly Miklós 
prózaírói munkásságának. A kiteljesedett alkotói opusból egy teljesen ellentétes 
irányultságú, más elbeszélői eljárások teremtette, új prózatípus n őtt ki. Már nem 
a világbéli történések negatív-pozitív szövevényességének lebontása, az elbeszé-
lés végső  (nulla) stádiumának elérése, hanem a „történelmi sorsba ágyazott szín-
játék" gazdagságának epikus megjelenítése a cél. „Egyre inkább úgy érzem, hogy 
csak úgy beszélhetünk és írhatunk magunkról hitelesen, ha egyúttal az egész 
térség világáról írunk és beszélünk—vagy legalábbis bevonjuk a látókörünkbe ezt 
a tágasabb, mégis nagyon egy-atmoszférájú világot. Magyarán —Kelet-Közép-Eu-
rópát kellene megfogalmaznunk prózában" — mondja Mészöly a Filmet követő  
írói-alkotói szemléletéről és korszakáról (ld. A pille magánya). Ezek szerint az 
írónak, aki e térség irodalmi eszközökkel csak nehezen kijelölhet ő  határai között 
élés alkot, aki részese és átél ője az itteni történéseknek, be kell vonnia látókörébe 
azt a szellemiséget és sorsszerűséget, amit Kelet-Közép-Európa, Kelet-Európa 
vagy Közép-Európa fogalma a földrajzi és politikai összetev őkön túl jelenthet 
Hogy alkotása eleget tegyen a maradandó érték, de mindenekel őtt a hitelesség 
kritériumának, a térség „valóságos és általános érvény ű  mitológiáj ára" kell ala-
poznia. Ez a Mészöly képviselte törekvés, amelynek egyik legteljesebb meg-
valósulását az író 1989-ben napvilágot látott Volt egyszer egy Közép -Európa 
című  kötete jelenti, számos dilemmát vet fel. Mit jelent geopolitikai és mit 
kulturális értelemben a fogalom: Kelet-(Közép-)Európa? Hol húzódik, hol 
terül el és melyek a jellemzői, ha a két különböz ő  diszciplína szemszögéből 
elemezzük? Milyen képet és formát nyer irodalmunkban? 

Nem tudom, volt-e a történelemnek és az irodalomnak olyan szakasza, 
amikor Kelet-Európa fogalma els ődleges jelentésével volt azonos, azaz csak 
egy földrész keleti vetületét értették alatta. Ma min ősítés elsősorban. Még-
hozzá negatív. A kelet-európai az, ami eleve tragikus, vészterhes, szörny ű  és 
torz — az emberi tudat sötétjében Nosferateu-k és Drakula grófok teremnek 
—, s amely létkoordináták között az ember kiszolgáltatott, vesztes, bukásra 
és sokszor (háborúk és táborok formájában) pusztulásra ítélt. Kelet-Európa 
olyan világ, ahol a szolgaság szolgaibb, a tragédia tragikusabb, mint Euró-
pában. Minthogy Európa fogalma sem csak földrajzi tényként él tudatunk-
ban, hanem — legalábbis a kelet-európaiak számára — a világosabb, a hala-
dóbb, az éltetőbb, az emberibb foglmak gy űjtőneveként, ezek tőlünk elzárt 
társadalmi megvalósulásaként. Kelet-Közép-Európa vagy Közép-Kelet-Eu-
rópa már térbelileg szűkítettebb, szellemi értelemben árnyaltabb meghatá-
rozás. „Közép-Kelet-Európa fogalma többeket zavar, ingerel és vonz. Léte-
zik, de alig meghatározható. Benne van a középen-lét és a között-lét 
kettőssége. Között vagyunk? Avagy középen is vagyunk? Foglal-e magában 
ez a fogalom — a sem ez, sem az negativitásán túl — valami pozitivitást is?" — 
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teszi fel a kérdést Konrád György Európa köldökén (Magvető, 1990) című  
kötetének egyik fejezetében. Es még a következ őket írja: „Ha szúrós ked-
vünkben vagyunk, jelentheti Közép- és Kelet-Európa fogalma a nemzetiségi 
viszályok és tekintélyuralmi rendszerek földjét is." 

Van tehát egy századunk, a XX. század, amelyr ől Cs. Szabó László azt 
állítja egy helyütt, hogy a XIV. mellett valamennyi század legvéresebbike, 
Camus pedig azt, hogy „szenvedélye a rabszolgaság". Ebben a században 
Létezik egy térképészeti szempontból kijelölhet ő  térség, egy leírható föld-
rajzi fogalom, aminek azonban van egy szellemibb, nehezebben meghatá-
rozható megnyilvánulása is, amely formában els ősorban az elméleti-irodal-
mi munkákban jelenik meg. S bár egzotikum, humánum és szellemi értékek 
is létrej önnek keretein belül, negatívumai a kiütköz őbbek, ezek súlyosabbak 
a mérlegen. Camus Európájában — állítja Ketész Imre a Gályanaplóban (Hol-
nap,1992) — a rabszolgaság is más. 

A legteljesebb és a leghatásosabb kelet-európai regények, amelyek a 
mélyen átélt, s a lényegében megragadott Kelet-Európáról szólnak, Franz 
Kafka regényei: A per és A kastély. Különösen A pernek vannak sokszor 
idézett részletei, mondatai: „Valaki megrágalmazhatta Josef K.-t, mert noha-
semmi rosszat sem tett, egy reggel letartóztatták."; „A hazugságot avatják 
világrenddé."; „Hol az a bíró, akit sohasem látott? Hol az a fels ő  bíróság, 
ahova sohasem jutott el?" Számunkra — hiszen a rabszolgaságában is más 
nyugati világ ezeket a regényeket is másként éli át — mindez fájdalmas 
felismerést jelent: a kelet-európai lét tragikus közhelyeir ől van szó. S épp 
emiatt érezhetjük ingatagnak azt a regényekb ől és regényhősökből összeál-
lított sort, melybe a XX. század teremtett individualistáit szokás besorolni: 
A pert és Josef K.-t, A közönyt és Meursault-t, Az undort és Requentint, a 
Halálkészletet és Dalton Harront stb. Ez egy analógiás sor, a magatartásbeli 
hasonlóságok és a regénytörténések azonosságai képezik alapját. Vala-
mennyiüket egy fels őbbnek mutatkozó, de nagyon is közönséges hatalom 
ítéli és pusztítja el, valamiféle megnevezhetetlen, a valódinál (pl. emberölés) 
sokkalta elvontabb bűnért, ami irritáló másság és kívülállás formájában 
nyilatkozik meg leginkább. Josef K. azonban nem illik egészen bele ebbe a 
sorba. Ó maga ugyanis nem (csak) individualista, nem az a h ős, aki létrehozta 
a maga különbejáratú, egyszemélyes világát, s ezáltal képtelen a kapcsolat-
teremtésre, hanem nagyon is valóságos figurája a hatalommal szemben 
tehetetlen és kiszolgáltatott kelet-európai embernek, s a regény cselekménye 
sem sok-sok lehetséges történésb ől, elképzelésből szelektált regényanyag, 
hanem a puszta valóság, az „ez történik velünk" kegyetlen bemutatása. 
„Közép-Európában a huszadik században, amely az els ő  világháborúval 
kezdődött, nem elképzelhetetlen és nem is különösképpen fantasztikus az a 
kafkai regényszituáció, hogy amikor az ágyadban fekve reggel kinyitod a 
szemed, két idegen ember ott áll az ágyad mellett, és közli, hogy le vagy 
tartoztatva" — állapítja meg Konrád György említett esszékötetében. „A 
kastély a közmegegyezéses szolgaság világképe, nem más; zseniális, és így 
túlmutat tárgyán, de mégis az: a közmegegyezéses szolgaság világképe. Ezt 
minden kelet-európai pontosan tudja, és rémülten hallgat róla, rémülten 
makogja a Nyugat után (ahol a regényt nem értik), hogy A kastély valamiféle 
transzcendens izé, miközben félájultan látják, hogy a kelet-európai lét pon-
tos látlelete, a közmegegyezéses szolgaság világképe" — jut Kertész Imre is 
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hasonló felismerésekhez naplójában. És még b ővíthetnénk az idézetsort, 
hiszen Kelet-Európa megkerülhetetlen, újabb kérdésfeltevésekre s termé-
szetesen válaszkeresésre „ingerl ő" problematika. 

A kérdéskörnek szentelt tanulmányoknál, az esséisztikus m űveknél és 
a naplóknál azonban még izgalmasabb és fontosabb az a Kelet-Európa-kép, 
amely a szépprózai művekben fejeződik ki. Márai Sándor Vendégjáték Bolza-
nóban című  regénye 1940-ben jelent meg, kulcsszerepl ője Giacomo Casano-
va. Szó nem esik benne — legalábbis szövegszer űen nem — Kelet-Európáról. 
A hazugságra épülő  totalitárius — az egyéniség szabadságát korlátozó, a 
másságot elpusztító — társadalomról annál több. E regényben található a 
diktatórikus társadalomban teng ődő  egyén konfliktusának egyik legtelje-
sebb magyar megfogalmazása: „...az élet nemcsak szabály, tilalom és lánc, 
hanem szabadabb, értelmetlenebb, céltalanabb indulat is"; s a totalitárius 
társadalomban „semmi sem olyan veszélyes, mint egy ember, aki nem tud 
belenyugodni a zsarnokságba". Ezekkel a részletekkel szinte minden olyan 
tanulmányban, ismertet őben találkozunk, amely a m űvel foglalkozik. Mé-
szöly Miklós összefoglaló értékű  és erejű  remekművének, a Volt egyszer egy 
Közép-Európának is van egy sokat idézett, a kelet-európai „mitológiát" s a 
kelet-európai lét dimenzióit s űrítő  részlete: „Eperfás utak mély alagútjaiban 
egyszerűbb ajkak próbálnak pilácsot gyújtani: »Vigyázó! meddig tart még az 
éjszaka, meddig még az éj?« És az alagút másik végér ől visszhangzik az 
edomita válasz: »Eljön a reggel, de még éjszaka van, ha kérdezni akartok, 
jertek el újból!«" (Fakó foszlányok nagy es ők évadján) Es még hivatkozhatnánk 
Slawomir Mrozekra, Bohumil Hrabalra, Václav Havelra, Grendel Lajosra, 
Esterházy Péterre, Mándy Ivánra, Krasznahorkai Lászlóra, Bodor Ádámra, 
Brasnyó Istvánra...Műveikre, amelyek Kelet-Európa (kafkai) kastélyszer ű  
világába merülnek és onnan is merítenek A felsorolás sohasem lehet teljes. 

A kelet-európai „egysorsot" megjelenít ő  szépprózai alkotások megha-
tározott kulcsszavakra épülnek, amelyek egy hatalmat szentesít ő  alogikus 
társadalmi rend fogalomköréhez tartoznak. Ilyenek: hatalom, hazugság, 
sötétség, kiszolgáltatottság, ellen őrzés, letartóztatás, bíróság, ítélet, kivég-
zés... Sajnos ez a sor is végeláthatatlan. Van azonban még két szó, amelyre 
különösen összeszorul az itteni ember torka-gyomra: tábor és intézet. Mind-
kettő  a másként gondolkodók, az életet „szabadabb indulatként" felfogók, 
a zsarnokságba bele nem nyugvók eliminálásának, elpusztításának leghatá-
sosabb formáját-eszközét jelöli. Konrád György A cinkos című  regényében 
egy ilyen elmegyógyintézeti világ tárul elénk, Grendel Lajos Einstein harang-
jai című  művében pedig egy varrodának álcázott kutatóintézetben tartják 
`fogva a tudósokat, de a legképtelenebb állatkínzó farmok is el őfordulnak 
egy ilyen világban. Nemcsak elképzelhetők, egyszerűen vannak. Nem ab-
szurdak, valóságosak. Mint ahogy Bodor Ádám Sinistra körzetének is meg-
annyi létező  modellje állt és áll fenn manapság is. Vonatok t űnnek el, soha 
nem érkeznek meg a célállomásra, mint ahogy a Bolond utazásban, Mészöly 
művében, vagy mint Az ellenállás melankóliájában Krasznahorkainál. Egyen-
ruhások riogatják, tartóztatják le és hurcolják el a polgárt, a civilt, mint 
Esterházy műveiben, s a hazugság társadalma emberi minimumokat, perem-
vidékeket teremt, mint ahogy azt Mándy novelláiban olvashatjuk. Olykor 
nem is az az igazán fontos, az újszer ű, hogy e művek milyen attributumait 
emelik ki a kelet-európai társadalomnak, hanem az, hogy hogyan, milyen 
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eljárások által. Konrád György az esszépróza elemeivel él, Mándy a kiha-
gyás, az elhallgatás hatását kamatoztatja m űveiben. Több esetben a groteszk 
ábrázolásmód bizonyult igen hatásosnak, de talán az irónia távolságtartó 
hangján lehet e világról a teljesség erejével leginkább szólni. Minthogy 
ezeken a dolgokon szívszaggatóan jókat lehet nevetni. A világ legnagyobb 
kitömött bálnáján, azon, hogy milyen agyalágyult fed őneveket v iselnek egy 
kommunista kutatóintézet tudósai, s hogy egy ilyen intézetben a fegyveres 
őrök varrónőnek vannak öltözve. Jó kacagtató az, hogy a kommunizmus 
megalomániás gyáraiban, kísérleti telepein milyen „nagy" eredményeket 
érnek el: addig injekciózzák a tyúkokat, míg óriási mennyiség ű  ehetetlen, 
sőt mérgező  tojást nem tojnak. A sztálinizmus párthűséggel felvértezett 
tanárai akár az egerektől is marxista-leninista ismereteket kérnek számon, s 
a kommunista paradicsomban a legfels őbb lénynek kolosszális szakálla van. 
S nevettető  az, hogy ez az egész nem paródia, hanem a tragikus-véres, 
totalitárius valóság. Kelet-Európa, a nem földrajzi értelemben felfogott tér-
ség, önmagában is egy telep. hátborzongató kutatóintézet, belülr ől elzárt 
kastély, „nincs kiút" körzet, ahonnan csak szellemi téren, tudati vonalakon 
nyílik kilátás az ugyancsak nem térképészeti tényként értelmezett Európa 
felé. „S a regös teszi, amit tehet: jegyezget, mint porba a földre tört ágvég" — 

mondja Mészöly. Azaz a mindenkori hiteles és jó tollú író Kelet-Közép-Eu-
rópát fogalmazza meg prózában. Teszi ezt nemcsak azért, mert így valamiféle 
szellemi-irodalmi tablón „mi is élesebben, kevésbé provinciálisan, egyeteme-
sebben rajzolódunk ki", hanem mert az „eperfás utak mély alagútjaiban" 
csak így nyílik lehetőség a kérdezésre. 

Halai vendégeink: 

Sava Babié 
	 Bori Imre 
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GAJDOS TIBOR 

A TÉL SZÍNEI 
KÉPZŐMŰVÉSZETI JEGYZETEK 

Amikor már úgy látszott, hogy a képz őművészeti tevékenységgel foglalkozó 
hivatásos szabadkai intézmények befejezték múlt évi m űködésüket, december 
második felében két ismert alkotó, Szajkó István és Katarina Tonkovi ć  Marij ans-
ki úgy határozott, hogy önálló tárlat keretében mutatják be újabb munkáikat a 
műpártoló közönségnek. Ezenkívül egy Amerikában él ő, sokoldalú művész, Sri 
Chinmoy Kumar Gos is bemutatkozási lehet őséget kapott 

Szajkó István december 18-án a Franzer-kamaragalériában nyitotta meg 
9+1 (az 1 a Kalapos önarckép) olajfestményének tárlatát. Erre az eseményre 
városunk népszerű  keretező  mesterének, Franzer Istvánnak a kezdeménye-
zésére került sor: kilenc kifeszített vásznat bocsátott a m űvész rendelkezé-
sére, azzal a kéréssel, hogy hosszú pasztelles periódusa után ismét térjen 
vissza az általa egykor oly magas szinten művelt olajfestéshez. Persze, az 
alkotók nem könnyen tesznek eleget mások kívánságának, így nem kis id ő  
múlt el, míg az elképzelés megvalósult. Most, hogy a. falon függnek a 
„megrendelt" képek, látjuk, érdemes volt megfogadni a jó tanácsot. A bemu-
tatott kollekció arra utal, hogy Szajkó számára nem jelenthet problémát a 
technikai váltás. Vásznai ragyogó színekkel és bravúros megoldásokkal 
képviselik régi és ismételten megújuló képességeit, még akkor is, ha néme-
lyik kép kivitelezésén, pontosabban ecsetkezelésén a pasztell törvény-
szerűségének nyomai fedezhetők fel. Munkáinak témaköre alig változott: az 
emberi, elsősorban a női test beilleszkedése a természet felületébe, a test hely-
zete, mozdulata és azok egymáshoz való viszonya, a fej elkend őzése, anélkül, 
hogy a torzó hiányérzetet keltene — és egy kivétel, amikor nagyított gyermekfej 
ékelődik az aktok közé, mintegy szimbolizálva, hogy a nemek szerelmi viszonya 
nem öncélú. Szép jelkép, amit akár a tárlat mottójának is tekinthetünk. 

December 24-én Katarina Tonkovi ć  Marijanski grafikust látta vendégül 
termeiben a Gerontológiai Intézet Központ II. klubja. Ez az esemény már 
csak azért is figyelemre méltó, mert olyan alkotó személyiségr ől van szó, aki 
tanulmányainak befejezése után lírai hangvétel ű, finoman cizellált grafiká-
ival hívta fel magára a figyelmet, hogy aztán egy képz őművészeti intézmény 
alkalmazottjaként visszavonuljon a nyilvános szereplést ől, és Csipkerózsika 
álmát aludva várja ki királyfiának megérkezését. 

Első  önálló tárlatán négy pasztellképpel és kilenc fekete-fehér grafikai 
lappal jelentkezett. Szembet űnő, hogy míg az előbbieket a nagy gesztusok 
és a tónusfestés jellemzi, valódi képességeit ezúttal is grafikai alkotásaival 
tudja kifejezésre juttatni. Imagináris tájképeit, különös tömörséggel megva-
lósított figurális kompozícióit leheletfinom vonalakkal hozza létre, és a 
szakmai tudás minden erényét képes megcsillogtatni. A tus, a toll és a t ű  azok 
az eszközök, amelyekkel a remélhet őleg valóban ocsúdó művésznő  folytat-
hatná és fejleszthetné munkásságát, hogy aztán a jöv őben egy újabb és 
nagyobb kollekcióval léphessen a közönség elé. 
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A Képzőművészeti Találkozó szalonjában 1993. december 28-án egy 
„korszerű  festő, író, zeneszerző  és meditációs tanítónak" titulált, az Egyesült 
Államokban élő, indiai származású művész, Sri Chinmoy Kumar Gos Dzsar-
na Kala A m űvészet forrása című  tárlata nyílt meg. Maga a szerz ő  nem tisztelte 
meg jelenlétével a megnyitót, de számos helybeli és belgrádi híve rendezett 
eszméinek dicsőítésére a kiállítás jelentőségét jóval meghaladó alkalmi 
műsort. Ezenfelül egy monitoron láthatta a közönség a mester alkotásának 
módszerét és technikáját. Kumar Gos állítólag több ezer verset írt, de nem 
tekinti magát költőnek, több ezer képet festett, de nem tartja magát fest őnek, 
rengeteg zeneszámot komponált, de nem tartja magát zeneszerz őnek. A 
mintegy ötven darabot számláló anyag, egyforma méretre szabott kartonra 
festett temperakép, szerkezete horizontális vagy vertikális rendben egymás 
mellé helyezett, ecsettel, ujjal, szivaccsal vagy mással festett, azonos szín ű  
foltok, vonalak sorából áll össze játékos egyszer űséggel, harmonikus egysé-
get alkotva. Ezek közül néhány sikeres enformel alkotásnak is tekinthet ő . 
Az említett harmónia a tárlat egészére is vonatkoztatható. Nem tudható, 
hogy az intézmény miért éppen ezzel a kiállítással zárta az évet. Talán a 
munkák békés egyszer űsége és a meditációs hangulatot árasztó kísér őműsor 
az, ami manapság nem lebecsülend ő, sőt magyarázatul is szolgálhat. 

Az új év kezdetén, január 8-án a Franzer-galéria — újabb kiállítási ciklusa 
keretében — megrendezte Lana Li šić  fiatal szabadkai festőművésznő  önálló 
tárlatát. Aki még emlékszik a belgrádi Iparművészeti és Formatervez ő  Aka-
démián végzett alkotó első, 1991-ben történt bemutatkozására, az nem 
lepődik meg a tényen, hogy az akkor kinyilatkoztatott elkötelezettségéhez 
híven, nyolc, a Đorđević  család tulajdonát képez ő  képével az amerikai 
Robert Rauschenberg által népszer űsített pop-art és hiperrealista stílust 
igyekezett az eltelt id őben továbbfejleszteni. Az akrillal festett vásznak 
többsége azonos ihletésű, régi hollywoodi filmek, filmsztárok, kulisszautcák 
nosztalgikus hangulatát árasztó plakát. James Dean, Marilyn Monroe, kala-
pos gengszterek, régi típusú gépkocsik elevenednek meg el őttünk. Néhány 
szabadabban odavetett mellékalak is látható a képeken, olykor a kollázs 
benyomását keltve, jóllehet ez csak látszat, mert a m űvésznő  a kiszakított 
papírdarabok szélere is festett, úgy, ahogyan ez a stílus megköveteli, rafinál-
tan kidolgozott eszközökkel. 

Hogy mennyire ragaszkodik ehhez a légkörhöz, azt nemcsak a témakör, 
hanem az is bizonyítja, hogy nem csupán a kiállítás címe (All tomorrows 
Parties), de a képek címe is kizárólag angol nyelven van feltüntetve! Ez a 
kamaratárlat is bizonyítja, hogy manapság nincsenek kizárólagosan felka-
pott irányzatok a képz őművészetben. Világszerte koegzisztálnak a nihilista 
semmit jelző  és a Lana Lisi ć  által is ápolt hiperrealizmus között elhelyezked ő  
stílusok. E jelenség alól vidékünk sem kivétel, s ez így van rendjén. Izlés és 
felfogás dolga aztán, hogy mindebb ől mit fogad vagy mit utasít e1 a 
képzőművészet iránt érdekl ődő  közönség. 
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A szabadkai Szent Száva-hét keretében január 21-én a Képz őművészeti 
Találkozó emeleti termeiben megnyílt A halkáni keletiség m űvészete elnevezésű  
kiállítás. A fővárosi Modern Galéria tulajdonát képez ő, 18 alkotótól szárma-
zó 40 képet Dragoš Kalaji ć  belgrádi festő  és publicista válogatta össze, 
mégpedig annak bizonyítására, hogy a háború utáni, pontosabban az ötve-
nes évek közepétől kezdődő  alkotási légkörben kialakult szerb képzőművé-
szet gyökerei tulajdonképpen a keleties bizánci kultúrába nyúlnak vissza. A 
látogató a tárlat címe alapján arra számíthatott, hogy több balkáni nép 
művészetét ismerheti meg, voltaképpen azonban csak a szerb festészet rep-
rezentánsainak munkáit láthatta. Igaz, közöttük jó néhány nemcsak monu-
mentális méretű, hanem kiváló minőségű  alkotás. 

Kalajićnak a katalógusban ismertetett koncepciója világos, de a m űvek 
nem támasztják alá fejtégetését. Mert akár Vujaldija népiesen naiv vásznai, 
akár Petar Lubarda elsöpr ő  viharossággal ható festményei vagy Mladen 
Srbinović  bársonyosan finom festészete csekély bizonyítékot nyújt a válo-
gató elméletének alátámasztására. Milorad Mihajlovi ć  két nyújtott figurája 
ugyan Szent Szávára asszociál, de megoldása egyértelm űen expresszív, távol 
áll a középkori merevségtől, csupán a kép visszafojtott színei és a sötét háttér 
áraszt némi misztikumot. Mili ć  Stanković  két korai munkája a szürrealizmus 
jó értelmében vett dekorativitásával hatásos, témái viszont nem szorulnak 
magyarázatra: április hatodika és a fasizmus áldozatainak emléke. Ha ehhez 
hozzáadjuk Lazar Vozarevi ć  1985-ben festett robusztus, konstruktivista ele-
meket felmutató dinamizmusát és Leonid Šeika finom megoldású fantaszti-
kus szürrealizmusát, akkor már csak a gyengébbek közé tartozó Vladim.ir 
Jovanović  szakrális (de egyben profán), részben alumíniumfóliával bevont 
képei maradnak Kalaji ć  tételeinek bizonyítására. A lényeg mégsem az elkép-
zelés, hanem a kiállított kollekció magas színvonala. 

Ugyancsak a Szerb Kulturális Központ által szervezett Szent Száva-hét 
eseményeként január 27-én a Városi Múzeum csarnokában megnyílt a XIV. 
század szerb freskófestészetét bemutató tárlat. A maga korában nagyon 
haladó falfestészet 33 kimagasló alkotását a belgrádi Nemzeti Múzeum 
bocsátotta a szervez ők rendelkezésére, hogy e vidék közönsége is megismer-
hesse e kor szerb freskófestészetének igazi értékét. 

A Bizánchoz kötődő  középkori szerb államban, a rigómezei ütközet 
előtt az uralkodók és főurak által építtetett kolostorokban, valamint néhány 
templomban a legjelentősebb európai mesterek eredeti, a reneszánszot meg-
előző  korszakban festett freskóinak színvonalával egyenrangú vagy azokat 
felülmúló alkotások születtek. A jeles m űvek közül különösen a gra čanicai 
kolostor Népek, a Stari Nagorikon-i Krisztus kigúnyoltatása és a de čani kolos-
tor Káin ivadékai című  freskót lehet külön kiemelni. 

A Képzőművészeti Találkozó szalonjában január 28-án megnyílt Zoran 
Stošić  Vranjski önálló tárlata. A vranjei származású, Zomborban él ő  
festőművész 1961-ben a belgrádi Pedagógiai F őiskola festészeti szakán szer-
zett diplomát. Számos külföldi tanulmányútja mellett a m űvésztelepek hűsé- 
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ges látogatója, több önálló kiállítás és nagyszámú együttes bemutatkozás 
részvevője. Harminc, falra festett m űvét A világ űr képekben címmel mutatta 
be a szabadkai közönségnek, amelynek egy érdekes alkotó egyéniséggel volt 
alkalma megismerkedni. Vranjski ugyanis a világ űr bűvöletében él. Képeit 
két csoportba osztotta: az egyiknek A világűr vértanúi, a másiknak a Világűri 
etűdök címet adta, holott lényegük azonos, ikonográfiájuk és színskálájuk 
sem eltérő. Alsó rétegüket sötétbarna gömbök, félgömbök, hasadékok képe-
zik, fölöttük a világosságot árasztó fehér és sárga felület uralja az alkotást, s 
ebből a világűr végtelenségét szimbolizáló felületből különböző  színű  és 
alakzatú, koszorúba fonódó vagy láncolatot képez ő, olykor szabadon lebegő  
tárgyak hullanak alá a térségben. Ezzel elkerüli ennek a sajátságos enformel 
képszerkesztésnek a monotóniáját. Zoran Stoši .ć  Vranjski színvonalas műve-
it mívesség és az egyetlen téma melletti elkötelezettség jellemzi. 

Az 1993-1994. téli kiállítási szezon utolsó akkordját egy valóban értékes 
esemény jelezte: február 25-én a Képz őművészeti Taálkozó emeleti termei-
ben megnyílt Mija. Mijušković  szobrászművész önálló tárlata. Az ország 
képzőművészeti életében már három évtizede jelenlev ő  és több elismerés-
ben részesült alkotó nagyszabású, a százas nagyságrendet is meghaladó 
kollekciójával mutatkozott be a szabadkai közönségnek, alkalmat adva a 
modern szobrászat egy autentikus és magas mércéket is kielégít ő  opusának 
megismerésére. Mijuškovi ć  fába és kőbe faragta az elvont irányzatokba 
besorolható alkotásait, mégpedig olyan szakmai felkészültséggel, amilyen-
nel már elég régen nem találkozhattunk ezen a tájon. 

Első  pillantásra megállapíthatjuk, hogy a fát úgy kezeli, mintha csupán 
annak természetes tulajdonságait hozná felszínre, olyan formákat alkot, 
melyek meghatározott elnevezések nélkül is rendkívüli hatást keltenek. Az 
évgyűrűk és csíkok, valamint az egykor él ő  anyag csiszolása és fényezése 
pedig fokozza azt a benyomást, mely feledteti a konkrét formák mell őzését. 
Ami a kő  megmunkálását illeti, a m űvész még nagyobb bátorsággal fog az 
anyag adott lehetőségeinek kiaknázásához. Különböz ő  keménységű  és 
színű  kőzeteket kombinál, zúzott törmeléket ragaszt egybe masszív dara-
bokkal, melyekből egy sajátságosan dekoratív formát tud kiképezni. A kö-
vek nagyobb része csak látszólag mell őzi a konkrét témát: jobban szemügyre 
véve az alkotásokat, a szemlél ő  fejeket, állat- és madárformákat fedezhet fel, 
amelyeket azonban a szobrász elvontságba „rejtve" prezentál. Megkezdi a 
forma kibontását, de meg is szakítja, hogy aztán a „befejezetlen" munka a 
márvány eredeti színeivel, csíkozásával és finom megmunkálásával egy 
olyan poétikus formát hozzon létre, melynek színvonala el őtt meg kell 
hajolni. A tárlat bőséges anyagát miniatűrök, valamint archaikus hatást kelt ő  
falapokra vésett és égetett üzenetek, vélemények és versek egészítik ki és 
zárják le egyben. Mint ahogyan ezzel a tárlattal a téli idény is lezárult. 
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OLVASÓNAPLÓ  

NÉGYSZEMKÖZT WEÖRES SÁNDORRAL 

Egyedül mindenkivel. Weöres Sándor beszélgetései, nyilatkozatai, vallomásai 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1993. 

Mindent odahagytam — semmit el nem hagytam: 
Örök magányomba mindent betakartam. 
Nem szeretek senkit — s nem léssz szeretetlen: 
pásztor-csillagodként gyúlok ki a szemedben. 

(Egyedül mindenkivel) 

Páratlan élmény egy nagy alkotóval, nagy költ ővel, így Weöres Sándorral négyszem-
közt lenni. A bensőséges kapcsolat, a baráti beszélgetés, a négyszemközt elhangzott 
vallomás mindig többet jelent egy irodalmi est közös élményénél. Az a véleményem, 
hogy a Weöres Sándor beszélgetéseit, nyilatkozatait, vallomásait tartalmazó kötet, az 
Egyedül mindenkivel részben irodalomtörténeti fontosságú a költ ő  életművének érté-
kelése szempontjából, részben pedig a magányos olvasó igazi élményévé válhat a 
„négyszemközti" találkozások varázsa miatt. Mindjárt a kötet elején be kell vallanom, 
mintegy furcsa módon vallomást illesztve a vallomásos kötetr ől szólás előtt: a Weöres 
Sándorral való találkozásom, beszélgetésem Kecskeméten, Topolyán és Budapesten 
varázsos krétarajzzá váltak emlékezetemben. A személyes hangulatok, különös per-
cek, a versírás pillanatai szemem el őtt Kecskeméten 1976. május 26-án csak fokozzák 
a kötetben lévő  vallomások hatását. Felidéződik bennem Nagy Gáspár Lámpásaival 
vonul az éjben című, Weöres Sándor halálára írt verse: „hangot nem adón néma 
beszédben / csillag kapujában tétován toporgón / beCSÖNGEt / WS / kiCSÖNGEt." 

Domokos Mátyás irodalomtörténész szerkesztette, rendezte sajtó alá az Egyedül 
mindenkivel című  gyűjteményes kötetet, mely egy 1934-ben a Magyarországban 
megjelent nyilatkozattal kezdődik és a Kortársban s az Életünkben 1986-ban napvi-
lágot látott interjúval fejeződik be. S ha az életkor egy-egy pillanatát tekintjük: 
huszonegy éves fiatalként nyilatkozik el őször, a Vatikáni Rádiónak pedig ötvenhét 
évesen, s utolsó interjúit meg hetvenhárom évesen adta. Az életkorra hivatkozás nem 
jellemző  Weöres Sándor esetében, hiszen a csodagyerekként pályáján induló költ ő  
megközelítőleg azonos szinten szólalt meg fiatalon és id ősebb korában versben és 
prózában. Mindvégig benne élt a részvét, a fogékonysága többi ember sorsa iránt S 
egész pályáján keresztül mindig utalt, hivatkozott a mestereire, Babitsra, Kosztolányi-
ra, Kodályra már 1935-ben. Ahogy kés őbb a Hála-áldozat című  versében fogalmazta 
meg: „Szememnek Ady nyitott új mez őt, / Babits tanított ízére a dalnak, / és Koszto-
lányi, hogy meg ne hajoljak / ezt-azt kívánó kordivat el őtt." 

Nagyon érdekes egy régi, 1943-as emlékezése Babits Mihályra, mely akkor a 
Magyar Csillagban jelent meg. Felidézi a beteg, tör ődött embert, például az Intelem 
vezeklésre költőjét, aki az esztergomi Előhegyen már csaknem összezsugorodva, le-
fogyva, hang nélkül fogadta a látogatókat. Weöres vallomása — 1943-ban! — a kés ői 
alkotó bölcsességét is előre jelzi: „Ha valaha nálunk a költészet nem társadalmi, de 
művészi feladat lesz; ha valaha nálunk a költő  nem hadonászó romantikus h ős lesz, 
hanem alkotó: ezt az ő  működésének köszönhetjük" Évtizedeken át sokat foglalko-
zott a „vers születésével": disszertációjában, A rejtelem megfejtésér ől nyilatkozatban, 
József Attila születésnapján, a költészet napjakor önvallomásban. „Az írás öröme? Sok 
költőnél megvan, sok költénél nincs. Nálam valahogy nem érzelmi, hanem struktu-
rális dolog a versek létrejötte, hogy érzelmeket bel őlem saját munkáim nem váltanak 
ki..." Perneczky Gézának a „versr ől mint impulzusról" szól, felveti máshol a rejtvény 
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és az irodalom kapcsolatát, Czigány Györgynek pedig a költészet és a zene összefo-
nódásáról vall. Sok mindent árul el a konkrét költészetr ől, saját színpadi kísérleteir ő l, 
a fiatal költőkről, Párizsról, a képzőművészetről stb. Egy helyütt a verset a „lélek 
tréningjének" nevezi, máshol a népdal erejér ől, később a férfi és a nő  kapcsolatáról 
szól. Sokszor vall a műfordításról, a maga fordításairól, így például kínai költ ők 
magyarul való megszólaltatásáról: „Barátis elhágy, család is elhágy, / látogatóm nincs, 
beteg a testem, / szegény lakomban senkit se látok, /rejtett faluban koplalva fekszem" 
- tolmácsolta Weöres Sándor Po Csü-ji verssorait. 

Cs. Szabó László 1963-ban beszélgetett a költ ővel az Angol Rádióban. Első  
mondataiban nevének ejtéséről szólt meglepő  hasonlattal, nyíltan („Vörös. Mint az 
ökör, két ö-vel.") A közvetlen, gördülékeny beszélgetést hallva az angol technikus 
hosszú begyakorlásra gondolt. Nem sejtette azt, hogy a költ ő  késve érkezett, azonnal 
kigyulladt a zöld lámpa, s kezdeni kellett az interjút. Itt a csodálatos tehetség ű  költő  
és a nagyszerű  esszéíró kérdező  szerencsés találkozásáról volt szó. Weöres így vallha-
tott Csöngéről, az ifjúságról, az úgynevezett gyerekversr ől, Lao-céról, az Orbis Pic-
tusról, a Dalok Na Conxy Panból című  verséről („Hosszú, függélyes, szűk fémcsőben 
éltem / és csúsztam benne fejjel lefelé / mindig gyorsabban - s hasztalan reméltem, / 
hogy kiérek az igazság felé.” A beszélgetés egyik pillanatát hadd idézzem még fel. Cs. 
Szabó László arról szólt, hogy Weöres, aki homályos, pesszimista költ ő  hírében áll, 
mégis olvasói számára emberséges, feloldozó hatású, mert meg őrizte „gyermeki 
csodálkozóképességét". Erre Weöres Sándor igent mondott, s így folytatta: „szerintem 
alapvető  dolog, hogy az ember önmagában a gyermekkori, s őt csecsemőkori vagy 
akár magzati vagy fogantatás el őtti lényét megőrizhesse." 

Fontos dokumentumokat őriz a Hornyik Miklós készítette interjú, mely az 
újvidéki Híd című  folyóiratban jelent meg 1967-ben. Az ősköltészetben megjelenő  
evidenciáról, a jézusi emberről, a misztikumról, a személyes lét tagadásáról, a régi 
magyar költészet elfelejtett kincseir ől beszélt. Végtelenül érdekes az, amikor a költ ő  
tétel nélküli hitéről vall, hiszen „a hitem: üres edény". Azonosítja, összefonja a 
szeretetet Jézus lényével. A pécsi Jelenkor cím ű  folyóirat hasábjain indította el Bertha 
Bulcsu nagy sikerű  íróportréit, beszélgetésekre építve. A sikert folytatás, az interjú-
kötetek is jelezték. A Weöres Sándorral való beszélgetésb ől is egy különös világ tárul 
elénk, talán a Húsvét-sziget hatalmas k őszobrai, Hotu Matua király és hosszú fülű  
népe és rejtélye olyan titokzatos, mint a költ ő  alakja. Hisz az interjú idején, délután 
kettőkor kelt fel, akkor borotválkozott, hálóingben van. Mindig éjjel dolgozik, délel őtt 
alszik. Beszélgetnek. Badacsonyi bort isznak. S a beszélgetésben kirajzolódik el őttünk 
a költő  világa a gyermekkor madarairól, a pécsi utcanevekr ől, hajdani iszogatásokról, 
utazásokról, Babitsról, a csillagrendszerekr ől, a Merülő  Saturnus című  kötetéről. Itt 
lakik Hotu Matua, itt a világ köldöke, és az interjú készít őjének eszébe jut Weöres 
néhány sora: „Én, a közép, a császár: ember vagyok, mint bárki, / és akár egy 
rabszolga, kínban meghalok itt lenn; / ám az isteni őstől örökölt jogart őrzöm, / menny 
helytartója lettem, rangomnál fogva isten..." 

Weöres Sándor költészetének egyetemességét, térben és id őben lévő  korláttalan-
ságát, a zene és a festészet verseiben való összefonódását nyomon követhetjük a 
vallomáskötetet olvasva. Hiszen a költő  egyszerre az úgynevezett gyerekversek írója, 
akinek sorait a kisgyerekek tudják, mondják, és észrevétlenül felfedezik önmagukban 
az igazi költészetet. („ Őszi éjjel / izzik a galagonya / izzik a galagonya / ruhája. / Zúg 
a tüske, / szél szalad ide-oda,/ reszket a galagonya / magába.") Másrészt a költ ő  világa 
filozófikus, közel áll T S. Eliothoz, Mallarméhez, Pierre Reverdyhez, a hajdani ókori 
vagy keleti költőkhöz. „Őskezdet óta itt vagyok" - mondta. Az altamirai barlangfres-
kók, Egry József és Borsos Miklós nincsenek távol egymástól Weöres világában. 
Kollázst készít versben, csupa-rím sorokkal játszik, belebújik Psyché, a múlt századba 
képzelt költőnő  vers-ruhájába. („Mi közöm nékem a' törekv ő  barmokkal, / Ne éllek 
másképp mint bé-húzott karmokkal...”) És lapozgatva e Weöres Sándor-kötetben, 
mely egyértelműen a költőé, s nem az interjút készít őé, fontos vagy kevésbé fontos 
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kérdezőké, meg kell állapítanunk, hogy breviáriumhoz hasonló kötetet tartunk ke-
zünkben. Hiszen Weöres Sándorról és m űveiről nagyon sok mindent tudunk meg, 
mint egy breviáriumban, s középpontban a magyar és a világlíra legaóbb dolgaival. 
Az értelmetlen vers értelmét keresve a Domokos Mátyással való beszélgetésben 
Weöres Sándor így fogalmaz: „Az értelmetlen vers lehet szép, a nehezen érthet ő , 
annyira nehezen érthet ő, hogy ezáltal értelmetlenné váló vers már bajosan lehet 
szép." S az interjú végén a versvilág és a nagyvilág értelmetlenségér ől szól, a korral 
szembehelyezkedő  költői egyéniségről. S a költői bölcsesség sugároz szavaiból, ami-
kor „egy rendezettebb, egyszer űbb, áttekinthetőbb világ iránti nosztalgiáról" vall. 

SZEKÉR ENDRE 

EGY MAGYAR FAUST 

SZALAY KÁROLY: A sátán helytartója 
Nesztor, Budapest, 1993. 

Szalay Károly humorban jártas szerző, idevágó opusa alapján bátran állítható, hogy a humor 
smlároja Komikum, szatíra, humor gag— ezek vizsgálódásának címszavai, amelyekro119b1 és 1988 
között tíz-egynéhány kötetnyi elméleti írást publikált, közöttük több monográfiát is, Karinthy 
Frigyesről és Ferencről, Mikszáth Kálmánról, Chaplinrol... Szépirodalmi munkájában a jelen 
időszemségeivel foglalkozik, amit az olvasó három regényében tapasztalhat az 1985-ben megjelent 
Szerehnes épeinkben,az 1988 -asttíri zuzamos viszcmyokban, illetve az egy évre rá kiadott Blkakdastotban. 

Épp ezért meglepő, hogy legfrissebb regényében elfordul a jelent ől és a komi-
kumtól, hogy visszakalandozzon a XVII. század els ő  felébe, és a morbid misztikumot, 
a kegyetlenséget és a gonoszságot állítsa érdekl ődésének homlokterébe. 

Történelmi regénynek szánta művét a szerző, hitelességét több irányból is alá 
kívánta támasztani. Már könyve els ő  lapján bejelenti, hogy egyes személy-, illetve 
helységneveket különböz ő  írásmódban közöl, hiszen a történelmi személyek maguk 
is eltérő  módon használták azokat, ezenfelül a tanulmányozott és idézett okiratok 
ortográfiájához igazodott. Emellett köszönetet mond a szóban forgó dokumentumok 
fellelőinek, fordítóinak és értelmez őinek. A regény szövegében b őven idéz is a 
magyar és (főként) latin szövegű  levelekből, jegyzőkönyvekből. Talán még az is a 
hitelesítést szolgálja, hogy a könyvben nem tüntették fel se a kiadás helyét, se évét; 
úgyhogy ha nem tudnánk, hogy az 1993-as ünnepi könyvhét újdonságai között 
harangozták be, nehéz lenne megállapítani ezeket a könyvészeti adatokat. 

A még a török portyázásokkal küszköd ő, de már Habsburg-uralom alá tartozó 
magyarság körötti történelmi miliőt hitelesíti olyan történelmi személyek felvonulta-
tásával, mint Zrínyi Miklós, Wesselényi Ferenc, Szécsi Mária, Kemény János, Páz-
mány Péter, Bethlen Gábor és mások. Mindez azonban körítés, dekoráció (igaz, ahhoz 
túl alapos és mint a barokk alkotások díszítései kidolgozott, ugyanis a szerz ő  igazi 
témája egyetlen alak, egy sátáni figura, Listius László elemi gonoszságának megjele-
nítése. 

Listius László báró éretlen tacskóként t űnik fel a regény kezdetén, hogy alig néhány 
évtized múltán a császár börtönében halálra ítélt pénzhamisítóként lássuk viszont, tébolyo-
dottan, és innét fogva kicsússzon a történelemből és a történetből is — halálos ítéletének 
végrehajtásáról — a szerző  szerint — sehol se esik hivatalos említés, egyedül egy 1984-ben 
felfedezett flamand nyelvű  kéziratos napló feljegyzése tudósít egy Tistius magyar gróf 
pénzhamisításért való lefejezéséről... ezért a szerző is kénytelen megtörni az elbeszélés áradó, 
ragyogóan megtervezett, (re)konstruált sodrát A részletteremt ő  fikció helyébe ezért a doku-
mentációt (és annak hiányát) álhaja, ami miatt az olvasó elveszíti a regényolvasás illúzióját, de 
egy újabb illúzióba csöppen, mert a fantáziának a ténydokumentumokkal (mégha fiktívekkel 
is) való felcserélése által Listius valóban sátáni alakként illan el a műből. 
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A pénzhamisítás ugyanis a legkisebb b űne volta bárónak, azt játékból, morbid 
tréfából, nem pedig gazdagodási szándékból követte el. Ez utóbbihoz sokkal kifino-
multabb módszereket alkalmazott, tehet ős családokkal épített ki kapcsolatokat, ügy-
leteivel kelepcébe csalta a befolyásos f őurakat, ahol nem vált be a behízelgő  modora, 
ott zsarolt, megfélemlített, méreggel, t űzzel, vassal gyilkolt. A sátán segítségével 
szerzett vagyonért és hatalomért a lelkét is eladta volna, s őt a maga módján el is adta. 
Már ifjúkorában negatív erkölcsi tartalmakat istenített: „Tizennyolc éves koromra 
egyet megtanultam: a becsület balgaság, a szeretet szamárság, a kegyesség crudelitas! 
Az önmegtartóztatás ökörség!" Az öröklét elérése és a jólét biztosítása érdekében 
fordult az alkímiához, ezért képtelen volt megérteni, hogy a várába csalogatott, ott 
fogva tartott, megzsarolt, kísérletezésre kényszerített tudós kémikus, kutató alkimista 
nem világi hasznot, hanem tudást kíván szerezni az okkultizmus által. 

A történet során Listius jelleme egyre sötétebb ellentétekbe borul. A jezsuitáknál 
nevelkedett ifjú feketemiséket tart, ördögöt idéz, mérget kever, gyereket, asszonyt 
gyilkol, kecskékkel és fiatal jobbágyfiúkkal fajtalankodik. Feleségeivel normális kap-
csolatra képtelen, impotens, de halálba üldözi őket természetellenes faj talankodásá-
val, első  felesége szűzen hal meg. Ihletett pillanataiban Zrínyi mintájára hősköltemé-
nyeket, az uralkodónak címzett, talpnyaló zengeményeket költ, ugyanakkor kimerít-
hetetlen fantáziával, szadista módon kegyetlenkedik környezetével. Rettegésben 
tartja faluja jobbágyait, de még a tekintélyes nádort is a kezében tartja. Mindenki tud 
ördögi praktikáiról, gyilkosságairól, pederaszta orgiáiról, mégis a jó szándékú embe-
rek kerülnek mellette bajba, őt túlvilági erők (és a földön megfélemlítettek, sakkban 
tartottak, megzsaroltak) védelmezik, csupán a felségsért ő  pénzhamisítás bűne miatt 
ítélik halálra; ami elől, miként már utaltunk rá, alkalmasint ki is bújt. 

Listiusban a tömény és az indokolatlan gonoszság munkál; tettei és cselekedetei 
célirányosak ugyan, hol a vagyonszerzés, hol a játék, mások pukkasztása vezérli. Ám 
se becsvágya, se pénz- és birtokéhsége nem indokolja a lelke legmélyér ől fakadó 
gonosz és ellenőrizhetetlen indulatokat, a kegyetlenkedést, a szadizmust, az alatto-
mosságot, ami még nyájas pillanataiban is megszállva tartja lelkét. Alakja már nem 
patologikus kórisme formaöltése, hanem jelkép, a sátán birodalma földi helytartójá-
nak és kegyencének jelképe. 

Lelki (és testi) eltévelyedését Listius így ideologizálta meg gyóntatópapja el őtt: 
„Ha nincs rossz, nincs erkölcs, nincs tisztaság, és nincs emberré avató, felemel ő  
bűnbánat, de legkivált nincs b űnbocsánat, amit peniglen szerelmes atyámtól hallot-
tam annyit, az ellenünk vétőknek való megbocsájtás a keresztényi hit szubsztanciája. 
Lássa be, atyám, hogy ha de facto igaz lenne az, hogy én a sátán helytartója vagyok, 
nagyobb szolgálatot teszek ezáltal az örök egyháznak, mintha visszavonuló, szere-
tetben és passzivitásban szétmálló életet élnék!" 

Szalay Károly regényének erényei közül mindenképpen ki kell emelni a hitele-
sített korhűséget, a mértékkel adagolt archaizálást, a folyamatos történetépítést, 
amelyben a kusza rokoni szálak által összekötött, az évek során elköltöz ő, új tisztségbe 
kerülő  mellékszereplők is követhető  rendben helyezkednek el. A sátán helytartója 
megírását igen alapos el őtanulmányoknak kellett megelőzniük, ugyanis a szerző  
magabiztos korismerettel rendelkezik, összegy űjtötte a vonatkozó dokumentumokat, 
de jártasságát bizonyítja az okkultizmusban, alkímiában, a szokásrendben, rangbéli 
relációkban és még számos olyan apróságban, ami nélkül ez a regény nem lehetne 
az, ami, illetve az említett erények önmagukért léteznének és nem azt a célt szolgál-
nák, hogy jelképszerűen emeljék maguk fölé az elemi gonoszság megtestesülését, 
ami/aki ma is itt jár közöttünk, s most se pénzt hamisít igazából. 

FEKETE J: JÓZSEF 
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Egy könyv kett ős tükörben 

KONTRA FERENC: Holtak országa 
Tanítóképző  Főiskola, Kecskemét, 1993. 

„MINDENKI CSAK AZ ÖVEI KÖZÖTT LEHET OTTHON" 

Az Anyanyelvi Konferencia 1993. novcember 8-án és 9-én Kecskeméten nemzetközi 
anyanyelvi értekezletet szervezett. A rendezvényen zömmel a pedagógusképz ő  
intézetek képviselői vettek részt. Jelentőségét az jellemzi legékesebben, hogy Ma-
gyarország köztársasági elnöke, Göncz Árpád is megtisztelte látogatásával. Az alka-
lomra jelentette meg a Kecskeméti Tanítóképz ő  Főiskola Kontra Ferenc Holtak országa 
című  novelláskötetét. A kiadvány a szerz ő  18 munkáját tartalmazza, valamint egy vele 
készült interjút. 

A Napló múlt évi utolsó számában közölni kezdte Mák Ferenc tanulmányát. A 
vajdasági magyar irodalom kérdéseit taglalja ebben - rendhagyó módon. Tételei 
közül különösen a következ ő  ragadott meg: „Kisebbségi helyzetben az irodalom az 
az Aranypart, ahol egyszerre virrad és alkonyul, s ahol a csillagok halvány fénye 
sorsunk legbensőbb titkait őrzi. S ha mégsem, ha az irodalom mindenr ől megfeled-
kezne, megbocsáthatatlanul magunkra hagyna bennünket, amint hogy magunkra 
hagyott avantgárd széls őségeiben, amikor feladta hiteles emberképét, töredékekhez 
és töredezettséghez menekült, amikor az egészet kellett volna őriznie, s azt hitte, ha 
a kozmoszról énekel, képes lesz egyszerre új világképet teremteni. Pedig a kozmosz 
üressége, sötétsége vagy fényessége, érintetlensége és ősisége is csak emberi vonat-
kozásaiban nyer hitelt." Bravó! - mondanám - végre valaki leírta. Leírhatta, mert tud 
tárgyilagos lenni. Mivel nem tartozik csopórtosulásokhoz, nem udvaronca senkinek, 
lehet tárgyilagos. 

Idéztem Mák Ferenc gondolatát, mert jellemz őnek tartom egy korszakra vonat-
koztatva. Idéztem azért is, mert Kontra Ferenc kötete ékes példa arra, hogy lehet valaki 
korszerű  a kisebbségi kisepikában úgy, hogy abban a ma embere van jelen összes 
problémájával, tragédiájával. Ebből a szempontból találó maga a kötetcím is. Ahon-
nan a szerző  származik, ahonnan közénk érkezett, a Drávaszög, az ma a holtak 
országa... Oda köti minden emlék, hajszálgyökér, ahol ismerős a számára minden rög, 
zug, dörömb, arc. S az életmód, a sorsok, tragédiák: az egyéniek és egy népcsoporté 
egyaránt. Én is ismerem azt a tájat, éppen ezért mélyen átélem minden sorát. Vérségi, 
baráti kötelékek fűznek ahhoz a területhez, ahol minden településen valaha kartár-
sak, tanítványok fogadtak, ha végigcserkésztem halas vizeit. Vannak, akik mindenek 
ellenére megmaradtak, mert azaz elvük, hogy „gyáva népnek nincs hazája". Vannak, 
akiket a történelmi vihar szétszórt a nagyvilágban. Széttépett családokat, szaporította 
a sírokat és a jeltelen nyughelyeket. De érzelmi köt ődés nélkül is úgy lapozza az 
olvasó Kontra kötetét, hogy nem maradhat közömbös még akkor sem, ha a szerz ő  
belső  történéseit, egyéni tragédiáját tárja elénk ódai vagy balladai szaggatottsággal. 

Kontra Ferenc környezetünkben az els ő  szerző, aki a modern próza eszközeivel 
ad számot sorsunkról egy kisközösség életének bemutatásával. Ez az élet: a XX. 
század háborúi, impériumváltozásai s emberpróbáló következményei. A választott 
stílus és ábrázolásmód lehetetlenné teszi, hogy az írói vélemény kapjon hangot. Nem 
érvel, magyaráz, értékel: bemutatja h őseit, az általa ismert kisembereket, a szül őföld 
falusi népét. Eljárásával nem az író állásfoglalása fogalmazódik meg, hanem az olvasó 
maga kényszerül állást foglalni, ítélkezni: empátiára kényszerül. 

Ismerősek a novellákban vázolt szituációk, emlékszünk 1944 őszére. A kihalt 
utcákra, a zárt ablaktáblákra, kapukra, amelyek mögött szorongott a FÉLELEM. Az 
emlékezet megőrizte a zsidók deportálását, a tragikus jeleneteket. S jött a bezdáni 
Isterbác és még annyi ismert és ismeretlen d ű lő, határrész, jöttek a Krónics-paloták 
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kínzókamrái. Hogyne rettegne hát még ma is a még megmaradt népcsoport az 
emlékezések és tapasztalatok súlya alatt! A nyomás alatt. Életmóddá vált a félelem, 
mert ha nem veszi fel az egyén egy nem létez ő  ország állampolgárságát, megfosztják 
az egészségvédelemre való jogtól, a nyugdíjától, mindent ől, anti a megélhetéshez 
elengedhetetlen. Vagy menjen világgá, váljék hontalanná, mint ezrek, tízezrek? 
Hiszen fizikai kényszer nélkül is szedel őzködnek sokan, akiket a nyomor kényszerít 
döntéshozatalra! 

A feliratos eozinszobor a laskói templom előtt mementó: az ezredéves létet 
jelképezi, a tájhoz való hűséget. Azt, hogy a török hódoltság alatt is élt a HIT az 
emberekben, Sztárai itt drámákat írt. S még távolabbra is mutat, mert az ősi templom 
falában latin föliratos kövek őrzik a kultúrák gazdagodását. Megrendülten olvasom 
a szerző  vallomásait, mert ismertem Varga tiszteletest és családját, tanulmányoztam a 
XVIII. századi matrikulumokat a parókián. Csak azon csodálkozom kissé, miért kellett 
a szerzőnek más címen, szövegcsonkítással ugyanazt a novellát az Üzenetben is 
publikálnia. 

A kötet legkerekebb történetei a Csapó János fél élete, valamint a Párbeszéd holdas 
éjszakán. Az első  egy emberi sors keretében mutatja be a század nagy sorsfordulóit az 
I. világháborútól napjainkig. Amit az egyén átélt, átélte a táj, az egész népesség: 
magyar, sokác, német. Az els ő  személyben elbeszélt történet különösen hatásos. Így 
nincs, szükség értelmezésekre: ez történt Csapó Jánossal — szögezi le a szerz ő . A szikár 
megszövegezés nem zavaró. Csakis így hiteles! Jóllehet csaknem egy évszázad fon-
tosabb és jellemző  eseményeit ismerjük meg, nincs hiányérzetünk. Inkább meggyőző  
erejével hat az idősebb olvasóra, aki mindezt vagy nagyrészt ugyanezt őrzi emléke-
zetében. Éppen azért impresszív a történet, mert a választott közlésmód emlékeztet 
az önéletrajzok megszövegezéséhez vagy a publicisztikához. Másutt rá is ismertem a 
sajtóból vett híranyagra. Mindezt nem elmarasztalásként jelzem. Tudatos eljárásnak 
tekintem, amivel a szerző  a friss eseményeket érzékelteti. 

A másik emutett novella némileg emlékeztet Móricz Barbárok című  munkájára. A 
ragyogó drámai megformáltságával rokonítható Móriczcal. A kicsinyes egyéni érdek 
idézi elő  a tragédiát. Az építkezés a párbeszédekkel vezeti az olvasót a szerepl őkről 
alkotott vélemény önálló megfogalmazásáig. 

Murar Gábor illusztrációi szellemükben, stílusukban kit űnően simulnak az 
irodalmi szövegekhez. Ha végigolvastuk a kötetet, akkor értjük meg a fed őlap első  
pillantásra ellenszenves, gyászos megoldását is. 

Sajnálatos, hogy a kiadvány nincs a könyvesboltjainkban. A máról, rólunk szól, 
korszerű  eszközökkel. Úgy üzen az olvasónak legsanyarúbb valóságunkról, ahogy 
azt ritkán tapasztalhattuk! 

HORVÁTH MÁTYÁS 

AZ OSSZÁRIUM MÁRVÁNYA 
Nemzeteket láttam, hatalmas szörnyeket, küzdeni, óriás 
testtel, s ez óriás testben mily fájó az emberi átom! 

Nagy szörny-anyádhoz hiába kiáltasz, 
ki nem érti fájdalom-nyelvedet 
s kivel élned, élned és halnod kell ma. 

(Babits Mihály: Új mythológia) 

Parányi atomjai vagyunk csupán egy testnek, egy országnak, amelyben őseink is 
éltek, és élni hagytak másokat. A régi tüzek, eszmék ellobbantak már, és egy kicsit 
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megkönnyebbülhettünk volna, de most még nagyobb tüzek lángolnak. Ellene nem 
tehetünk semmit, mert az létünket fenyegetné, kívülállónak kell maradnunk 

Csakugyan: „... Már sok szörny harctere volt ez a föld..." — ahogyan azt Babits 
mondta idézett költeményében. Kontra Ferenc Holtak országa című  novelláskötetében 
három háborút emleget, amely felperzselte szül őföldjét, de más területeket is. A határ 
menti övezetben élők akaratuk ellenére sodródnak az árral. Áldozatokká váltak és 
válnak egy olyan harcban, amely idegen t őlük Nem ellenük folyik, de a két testvér-
nép acsarkodásának szemtanúivá, martalékaivá válnák másságuk következtében. A 
múlt eseményei, szönyűségei megismétlődnek A határzónában élők életét, de máso-
két is ez határozza meg. Harminc-ötven évenként ismétl ődött mindaz, amire rettegve 
emlékeznek őseink. A hivatalos politikának köszönhető, hogy háborús filmeken 
nőttünk fel. Intő  példákkal és hőstettek hangoztatásával „tömték" belénk a múltat. 
Az egykori eszmék mára elavultak Új szelek fújnak, új irányt vett az élet. A mostani 
értelmetlen öldöklés főszereplői hősök lettek, azok, akiket egy normális világban 
megátalkodott bűnözőknek tekintenek. 

Kontra Ferenc novelláiból kicseng egy fájdalmas kérdés: mi következhet ezek 
után? Gyerekeink, unokáink is hordozni fogják ezeket a terheket, ha egyáltalán lesz 
esélyük továbbvinni az életet. Ahogyan azt Bereményi Géza írja Frontátvonulás című  
versében: „Hogy lesznek ezek túlél ők, / Valami itt korcsosul, / Kérdezném, hogy száz 
év múlva / Ki tud majd itt magyarul." 

Ez a sorsunk? Csak egy módunk van ennek elejét venni: elköltözni innen, ami 
egyet jelenthet a halállal, gyökereinket felszakítva elmenni onnan, ahol születtünk, 
és ahol őseink földje mindig is megteremtette a szükségeset? Megválni ett ől az 
örökségtől? Földönfutóvá, hazátlanná válni? Vagy t űrni idegen hatalmak acsarkodá-
sát, „bűnös" voltunk bélyegét magunkon viselni, csupán azért, mert más ajkúak 
vagyunk; mert itt maradtunk, a holtak országában, a határzónában; mert sajátunk-
nak tekintjük a szülőföldünket; mert nem tudjuk elhagyni a tájat, ahol születtünk? 
Mint ahogyan a halálba készülő, a tárgyaitól búcsúzó öregasszony visszatekint, úgy 
nézhetünk mi is vissza félelmünkben elhagyott házainkra, ahova már csak vendég-
ként térhetünk haza. Szemléljük azt, ami a miénk volt és mára már idegenné vált? 
Ismeretlen kezek rombolják le mindazt, ami egykor kedves volt számunkra. Csak az 
emlékek maradnak a menekül őnek, egy repedt cserépdarab az egykori kályhából, 
amely már használhatatlan a ház új lakói, az idegenek számára. Err ől szól az Ősök 
jussán című  novella. 

Szerzőnk legújabb könyve megrázó erej ű  alkotás. Már a borító is jelzi, hogy 
milyen élmény vár az olvasóra. Mintha egy sírk őből letört márványlapot forgatnék a 
kezemben, rajta a felirattal: Holtak országa. Dokumentumnak is felfoghatjuk a novel-
lafüzért, amelyet az írói kreativitás irodalmi értékké alakít. Murar Gábor illusztrációi 
telitalálatok A kötetből kiérződik a kisebbségi lét szomorúsága, a háborúról másként 
gondolkodók megaláztatása, az azonosságkeresés szándéka. „Sértett menekül ők ül-
nek körben. Megint hadak vonulnak. Kisebbségb ől átvedleni bármi mássá lehetet-
len." (Az ünnep aranyszíne) 

Örökölt múlt, örökölt terhek, terhes emlékek és fogcsikorgató jelen, amire — 
legalábbis így mondták — nem kerülhet sor, mert „mi el nem kötelezettek vagyunk". 
A vész végül is belülről jött, kár volt a külső  erőktől rettegni. „A hit rettenetes' 
paradoxon: olyan, amely a gyilkosságot Istennek tetsz őnek is tekintheti." „De az Isten 
előtt sosem győzhetünk" „Az egyetlen dolog, amire még az Istennek sincs hatalma, 
meg nem történtté tenni azt, ami egyszer már megtörtént." (Kierkegaard) Kiváltották 
a düht azok, akik bábuként kezelik az embereket és otthonukra, létükre fenyeget ő  
bombájukat zúdítják. Részesei vagyunk ennek a bábjátéknak, és a „szemellenz ősök" 
üvöltve követik hőseiket, isteneiket, mert ebben a játékban ők is nyerhetnek, ha hűek 
maradnak, mint egy rablóhadjáratban, amikor az emberi méltóság a mélypontjára 
süllyed. „Az igazság, ha a hatalom érdeke fel ől közelítjük meg, gyakran megenged- 
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hetetlen. És a hatalom legveszedelmesebb ellenségei éppen azok, akiknek igazuk 
van." (Varga Zoltán: A tanítvány) 

A halál önmagában nem lenne olyan kegyetlen, mert hozzátartozik az élethez. 
A háborúban azonban az emberi acsarkodás végkifejlete. Kontra Ferenc novelláiban 
a valóságot jelenvalóvá teszi, a tények erősen kirajzolódnak, nem változtat rajtuk, 
nem szépít. A relativitások elfogadása és megértetése a fontos nála és nem a happy 
end. Meséltet, emlékezik. Háborút (háborúkat) átélt, gy űlölettől, szenvedéstől meg-
gyötört emberek életét követhetjük nyomon. A küls ő  leírás mellett az emberi érzések 
megjelenítése és a szerepl ők gondolvilágának érzékeltetése a célja. 

A könyv második felében a jelenról szól: a felgyújtott házakról, a lerombolt 
templomokról, a felbecsülhetetlen érték ű, elpusztult műemlékekről, az emberi mél-
tóság meggyalázásáról. A lét peremére szorult nemzetrész életét, sorsát tárja elénk, 
amit formailag is érzékeltet a folyton leszakadó bekezdések és a szavak lépcs őszerű  
„szétszedése" által. Közben kirajzolódik az író élete; ehhez hozzájárulnak .a kötet 
utolsó novellái és az interjú is. Alapállása szül őföldjének szeretete, az emlékek 
megőrzése. Ez maradt számunkra. • 

LAJBER TÍMEA 

A MODERN REGÉNY METANARRATÍV FELÜLETEI 

CSÁNYI ERZSÉBET Szövegvilágok: a fikció fölénye 
A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1992. 

A két világháború között, azaz a 20-as, 
30-as évek irodalmi folyamataiban kelet-
kezett, illetve ehhez az id őszakhoz 
előzményként vagy következményként 
kapcsolódó prózaművek: világirodalmi, 
magyar és szerb regények képezik Csá-
nyi Erzsébet irodalomelméleti kutatásai-
nak tárgyát. Vizsgálatainak f ő  hangsúlya 
a narráció új eljárásainak feltérképezésé-
re irányul, mindenekelőtt a metanarrá-
ció jelensége foglalkoztatja. Könyvének 
bevezető  szövegében és A polihisztorikus 
regény problémavilága című  fejezetben is-
merteti azokat az irodalomelméleteket, 
amelyek kiindulópontot, keretet biztosí-
tottak munkájához, amelyeknek tételeit 
és műszavait alkalmazta, esetleg megújí-
totta vagy kiegészítette, minthogy kuta-
tásaiban effajta célzatosság is vezette. 
Zsirmunszkij „stadiális-tipológiai pár-
huzamok"-ról szóló elmélete, Viktor 
Žmegač  A regény történeti poétikája című  
műve és Hermann Brochnak a polihisz-
torikus regényről kidolgozott elképzelé-
sei jelentik kutatásainak fő  irányelveit, 
de az egyes irodalmi jelenségek (például 
az elbeszélő  szerepváltozatai, a néző-
pont kérdésköre) számbavételekor szá-
mos más — olykor egymásnak ellentmon- 

dó, a későbbiekben általa szintetizált — 
elméletre is hivatkozik, kezdve az iroda-
lomelméleti klasszikus Henryk Markie-
wicz poétikai nézeteitől az orosz forma-
listákon át a modern magyar szöveg-
elemzés eredményeiig. Ő t magát — a Sző-
vegvilágok... tanulságait összegezve — 
bízvást érezhetjük az utóbbi csoportba, 
azoknak a modern szemlélet ű  iroda-
lomtudósoknak a sorába tartozónak, 
akik az irodalmi műveket meghatározott 
eljárások teremtette szövegvilágként, 
„konstruált egészként" tartják elemez-
hetőnek 

Műelemző  munkáját az összehason-
lító irodalomtudomány már említett — Ve-
szelovszkij nyomán Zsirmunszkij kifej-
lesztette — „irodalomközi analógia"-el-
méletének szellemében végezheti siker-
rel. Arról van ugyanis szó, hogy „a társa-
dalmi fejlődés ugyanazon fokain az 
anyagi és szellemi kultúra jelenségei 
egységesek és állandóak, függetlenül a 
külső  időrendiségtől és a földrajzi kiter-
jedés körzetétől", azaz egyes sajátossá-
gok az irodalom alakulásfolyamatának 
meghatározott szintjén kölcsönhatások, 
átvételek nélkül is törvényszer űen je-
lentkeznek Így lehetséges egymástól tel- 
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jesen független, más időszakban,más kulturá-
lis közegben keletkezett művek azonos szem-
pontú vizsgálata Az előzményként számon 
tartott Lermontov, valamint IvoAndYi ć, Kassák 
Lajos, Alfred Döblin, Krúdy Gyula, Rastko Pet-
rović, Füst Milán, V. Woolf, Miloš Cmjanski és 
Tercsár szky J. Jenő  nagyprnzai alkotásairól van 
szó, melyeknek metanarratív felületeitelemzia 
kutató. Ezek a — 20-as évektől a 40-es évekig 
terjedő  három évtized kitermelte — művek 
műfaji szempontból az „anarratív", „önreflexi 
ós nyelvet kialakító" regények vonulatához 
tartoznak, melyeknek ugyan nagy hagyomá 
nyak van az irodalomban, de egészen a szá-
zadelő  átalakító gyaloorlatáig a„fabuláris vonu-
1a1”-kCmt emlegetett regénytípus mögé szorul-
tak Žrnegač  regénypoétikai elméletéhez kap-
csolódik Hermann Brochnak a polihisztorikus 
regényről szóló tézise, melynek modelljével a 
Csányi általvizsgált művek is több révzazonos-
ságot mutatrnak, bár egyikről sem mondható e], 
hogy teljes egészében megfelel abrochimintá-
nak A polihisztorikus regény számos forma-
bontó, a mai modem regény lényegéhez tarto-
zó elemmel gazdagította saját e'szlöztárát: re-
génytechnikai kísérletezés, a tudományok és a 
lételemzés iránti fogékonyság jellemzi, a 
műként való létezés és a totális  alkotás prob-
lematikája foglalkoztatja az írókat Ilyen kö-
rülmények között természetszer ű, hogy ki-
alakult a regény metanarrativ nyelvezete, 
azaz „a saját eszköztárára rákérdez ő  iroda-
lom" jelensége, az „irodalom az iroda-
lomban" dilemmája. 

„A polihisztorikus regény modellje a 
század eleji pn5za átalakulási törekvéseit fog-
ja egybe, s a modern regény egyik legalap-
vetőbb tüneteként tartja számon a metanar-. 
natív, önreflexiós nyelvezetet A jelen kötet 
fej ezetei több szempont köré csoportosítva 
emelik ki a megújulás módozatait, ám a me-
tanarráció kérdése bizonyul a legkomple-
xebbnek" — mondja a kutató, hogy aztán 
néhány sorral később a következő  megálla 
pítást tegye: „A két háború között létrejött 
világirodalmi, magyar és szerig prózam űvek, 
amelyek elemzéseink tárgyául szolgáltak, 
még csupán előrevetítik a későbbi regények 
fikcióit és valóságot teljesen elmosó jellegét, 
amelyek széles utat nyitottak a metatextuali-
tásnak és az intertextualitásnak" 

A kiválasztott tizenegy mű  — köztük 
olyan remekművek, mint Ivo Andrić  Híd a 
Drinán, V. Woolf Orlando vagy Füst Milán 
Feleségem története című  alkotása — igen sokol-
dalú, komplexitást célzó vizsgálatát végzi el 
Csányi Errzsébet. Egyik fő  törekvése, hogy 
elkülönítse a regénytémára vonatkozó refle-
xiót a mű  létrehozásának módjára, a műként 
való létezésre vonatkozó narrációtól. E meta-
narratív felületeknek többször igen burkolt, 
rejtett vonulatát fedezi fel, gondoljunk csak a 
Híd a Drinán műközpontúságának saj átos ér-
telmezésére vagy Tersánszky J. Jenő  P✓largaré-
tás dal című  regénye narratív kettősségének 
kimutatására Nagyon tanulságos és — nem 
elhanyagolható sajátosság — érdekes elemzé-
sével, értelmezésével ismerkedhetünk meg 
Füst Milán Feleségem története című  regényé-
nek Csányi a mai regény szempontjából igen 
aktuális jelenségre, az ún beszédmű  proble-
matikájára, a „beszédben élő  regényhős" kér-
désére érez rá a mű  vizsgálatakor Másrészt 
egy olyan alkotásról van szó, amelyet a mo-
dern prózairodalom fejlődésével foglalkozó 
tanulmányírókrendszerint elemzésük tár-
gyául tűznek ki, minthogy egy újfajta re-
gényteremtő  attitűd hozta létre, s mér-
földkővé vált a modern intellektuális próza 
fejlődésének A mű  teljességére mutat, hogy 
még mindig vannak megfejtésre váró jelen-
tései. Ezek egy rétegét sikerült most Csányi 
Erzsébetnek is felfednie. 

A társadalmi és kulturális fejlődés meg-
határozott szintjén - s ezt a nyolcvanas-ki-
lencvenes évek irodalomelméleti dolgozatai 
tanúsítják— nemcsak az egyes irodalmi jelen-
ségek, hanem a velük való elméleti foglalko-
zás igénye is törvényszerűen jelentkezik Az 
említett időszak egy komplikált kérdése pél-
dául a narráció újszerű  jelenségei, az intellek-
tuális próza térrihódítása, a regényforma át-
alakulásának problematikája stb. A magyar 
irodalomtudomány is kitermelte nem elha-
nyagolható értékű  elméleti igényű  dolgo-
zatait, áttekintéseit, tanulmányait, gondol-
junk csak Balassa PéteE Poszler György, 
Thomka Beáta és mások munkáira. Persze ez 
a felsorolás nagyon esetleges, egyáltalán nem 
teljes és még korántsem befejezett Most is 
kiegészült egy érdekes kiadvánnyal: Csányi 
Erzsébet Szövegvilágok: a fikció fölénye című  
könyvével. 

BENCE ERIKA 
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„A MAGUNKÉT KELL VÁLLALNI” 

Írók gyermekkorukról. 
Közreadja Fehér Magda. 
Forum, Újvidék, 1993. 

„A magunkét kell hunrolni, a magunkét kell 
vállalni" — mondja Fehér Ferenc gyermekkori 
visszaemlékezésében Aligha lehetne ennél tö-
mörebben megfogalmazni, hogyan viszo-
nyuljunk saját hagyományainkhoz, szellemi 
örökségünkhöz, melynek része lett ez akönyv 
is. Döbbenten vessziiktudomásul, hogy anyi-
latkozók közül Zákány Antal, Fehér Ferenc és 
Tóth Ferenc már nem lehet többé közöttünk, 
pedig lehetnének még, mert nem csak az év-
számokjelentik a lét gátját 

„A gyermekkorra visszaemlékezni min-
digjó. Jó azértis, mertaz ember tudja, hogy az 
életét, szemléletét, világlátását meghatározó él-
mények mindig a gyermekkorból jönnek Jó 
azért is, mert az ember érez saját élete mögött 
egy aranyfedezetet, kis dióhéjnyi történelmet; 
amelyet átélt" — mondja JungKároly, összefog-
lalva ezzel a kötet koncepcióját, amely rendkí-
vül olvasmányosan és érdekesen hozza elő  a 
nyilatkozókból az emlékeket önálló szövegek 
kerekednek ki. 

Habár a lilések kimaradtak, a kötetben 
végig ott érezzük Fehér Magda figyelő  és irá-
nyító tekintetét, mely egy-egy rnegkerülhetet 
len témakör felé tereli az emlékezőt Leginkább 
a megszólaló személyiségéből és környeze-
téből adódik, hogy mi kerüljön szóba. Példa-
mutató, hogy nincsenek stakulyák, minden-
kitől annyi került papírra, amennyi kiad egy 
egészet Az Újvidél i Rádió műsorsorozatának 
szerkesztettváltoratajelentmostmeg.,,Ezidáig 
min 45 írni vallomás került magnószalagra. 
Ebben a kötetünkben 19 — idősebb vagy a 
középnemzedékhez tartozó — író visszaemlé-
kezését adj uk közre— írja Fehér Magda a könyv 
utószavában 

A visszaemlékezésekből nem marad ki a 
szülői ház képe sem, érdemes ilyen szempont-
ból olvasnunka szövegeket, hogy egymás mel-
lé kerüljenek a szülői házak, alighanem kiad-
nák együttesen a legjellegzetesebb vajdasági 
falu képét, egy-egy elképzelt helyét, ahova a 
lélek csendben mindig visszajár Gobby Fehér 
Gyula így emlékezikvissza szülőházára: „Feke-
ticsen születtem, egy elég hosszú téglaházban,  

amelyet a Feketicsre utazók még ma is 
láthatnak a falu előtt Most a szövetkezet 
javítóvállalata működik ott Valamikor 
szolgálati lakások voltak ott Édesapám 
gépészként szolgált a földbirtokosnál, 
masiniszta volt T7e en a villanytelepen, 
nyáron a cséplőgépen dolgozott F pk 
ből a szolgálati lakásokból most irodák 
lettek Mostanában majdnem minden-
ből irodák létesülnek Ahányszor csak 
Felceticsre érek, mindig odapislantok, 
hogy áll-e még a ház Feketics nem túl 
sokat változott az elmúlt időkben, az én 
szülőházam is áll még." 

Egymásnak hátat vetve, mintegy egy-
mást erősítve lcerülteka fotókegy lapra: a gye-
rekkori és a mostani portré, így válnak teljessé 
az önarcképek A fényképeken a vonásokat 
azonosítjuk, mennyit őriztek meg azévtizedek, 
felismernénk-e őket, ha holnap gyermekként 
találkoznánk velük, társként a játékban, amely 
a múltból hozza vissza a történeteket Abból is 
lehetne történelmet ími,miko4 hogyan j átszot-  
taka gyerekek 

Az írók többnyire megírj áka gyermeklom 
rukat;aminemeg azonosazzal,arrulyenrelca 
fotó és az előszí mulatja ó1d Mert marad egy rés, 
amin csak az pillanthat be, aki a kimbe veszizt a 
ldinyvet, nem azért, mert eddig szándél en eheJ-
tettekelólünkvabamit, Manetn azrt mert magunk 
fedethetjük fel a titkokat hiszen mindentómásttart 
titoknak Aligha lehet ennel meghittebb ge .is: 
lehetővé tEtték, hogy bárki bepívanll onegyiro-
dabrn családi albumába, amely attól sznnpahl4as, 
mert őszinte, mert valahol mindenki felfedeti 
urnagát 

A gyermek akkor is termetes, ha pózol, 
mellette a felnőtt egykori önmagává nemesül A 
gyermekben is azt kenessük a látottak és leírtak 
alapján, amit csakjóvalkésőbb fog elénk tárni A 
képelazélállunkmeglegföbbször; ugyanannyit 
olvashatunk ki belőlük, minta szövegekból: a 
kort, a divatot, a stílust A kép tömörít; és a két 
párhuzamba állított fotó keretbe tesz, teljesom is 
egyúttal minden portrét 

KONTRA FERENC 
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FÉLÚTON A VOLT ÉS A LESZ KÖZÖTT 

Az Újvidéki Színház húsz éve 
Összeállította Franyó Zsuzsa. 
Forum—Újvidéki Színház, Újvidék, 1994. 

Két évtized egy pillanat csupán egy szín-
ház történetében: a formálódás, kiforrás 
időszaka. Ünnepelni általában centená-
riumokat szokás, amikor már három-, 
négy- és több jegyű  számokkal dolgozik 
a statisztika, előadásokról, színészekről, 
sikerekről, közönségről szólván. Nagy 
nincsek következménye, hogy — alig 
húszévi fennállást ünnepelve — a meg-
emlékezés, a többé-kevésbé a teljesség 
igényével készült monográfia majd-
hogynem epitáfium. Felsorakoztatva 
ugyanis mindazt, ami a színházi szivacs-
padlón kétszer tíz esztendő  alatt lejátszó-
dott, ez a pompás fotókkal illusztrált 
szép, kézbe kívánkozó könyv azt sora-
koztatja fel, amit mi, újvidéki (és nem-
csak újvidéki) rendszeres vagy alkalmi 
színházlátogatók ennyi idő  alatt elveszí-
tettünk. A sikerek, díjak, elismerések, 
premierek, fesztiválok, bel- és külföldi 
vendégszereplések listája. Ami indulása-
kor az Ujvidéki Színház volt, s amivé talán 
lesz, ha egyszer még, remélhetőleg, szilárd 
talajt ér a lábunk. Az a Színház, ami a múlt 
és a jövő  között most levegőért kapkod, az 
az élni és túlélni akarás megrendító drámá-
ja, amelynek valahányan részesei va-
gyunk, szereplőkként, őszinte szurkolók-
ként. Remélve és akarva, hogy a túlélés 
sikerüljön. 

Húsz évvel ezelőtt, indulásakor, al-
ternatív magyar színház volt az újvidéki. 
A Szabadkai Népszínház mellett 
működő  kamaraszínház, kísérletez ő, 
modern, vérbeli városi intézmény — tár-
sulat nélkül, de figyelemre méltó reper-
toárral: Mockinpott, Play Strindberg, A 
busmegalló, a Godot felejthetetlen... Fe-
jes György, Nagygellért János, Romhá-
nyi Ibi, Bicskei István... A húsz év — álla-
pítja meg a könyv krónikása, Franyó 
Zsuzsa — adott legkevesebb húsz nagy 
előadást, minden évre egyet-egyet. Ám, 
mint ahogyan a könyvb ől kiderül, abból, 
ami valaha szabály volt, lassanként kivé-
tel lett. A színház megkapta, majd elve-
szítette társulatát, önhibáján és a lelkes,  

megmaradó kevesek hibáján kívül vált 
szakadák fölött egyensúlyozó kötéltán-
cossá. Tragikomikus hőssé, csepűrágóvá. 
Akinek egyszeriben számtalan új felada-
ta (vagy kötelessége) lett, ám ereje, tett-
rekészsége fogytán. S fogytán körülötte 
a levegő  is. 

„Megyek haza a színházból, és tu-
dom, hogy a képernyőn zajló helyszíni 
közvetítés során eld ől, ki a győztes, ki a 
vesztes, ott mindig háború van, a szín-
házban meg nem dől el semmi. Ott nin-
csenek se válaszok, se magyarázatok, a 
színház nem felel, és a színháztól nem 
várható megoldás. A jelenlétben nincs 
megoldás. A van nem válasz. Az itt és 
most, az éppen megtörténhető, a most 
megjelenő, a látható nem kér a bölcsek 
szavából. Ami megtörtént, éppen az tör-
tént meg. És így húsz éve történik már a 
színház — a küzdőtér és a szivacspadló — 
az Ujvidéki Színházban. 

Húsz éve megyünk az Újvidéki 
Színházba. Húsz esztendeje mára Szín-
házban vagyunk. Két évtizede megyek 
haza a Színházból. 

S nem vagyok (nem vagyunk) se 
jobb(ak), se rosszabb(ak)." 

Így ír a monográfia megkapó el ősza-
vában Bányai János. Az elegáns monda-
tok elragadnak, önkéntelenül is rábólin-
tunk. De utánagondolva a dolgokat, rá-
döbbenünk: mi, a színház néz ői és per-
sze csinálói: színészek, rendezők s nem 
utolsósorban kritikusok e húsz év alatt 
nem lettünk se jobbak, se rosszabbak, de 
cudarul rossz lett körülöttünk a világ, és 
gonosz visszfénye rajtunk is tükröződik. 
Színházon, közönségen egyaránt. Mert 
— kiderül ez is a monográfiából — voltak 
nagy előadások és jelentős díjak, elisme-
rések. Csodálatos, vonzó és kedvcsináló 
Baráth Ferenc-plakátok, élményváró kö-
zönség és élményt nyújtó társulat. Most 
élmény helyett inkább feledni mennénk 
a színházba. És nincsenek Baráth Fe-
renc-plakátok, nincsenek avantgárd 
előadások, nincs itt Bicskei se, Soltis se, 
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Banka Lívia se, Bajza Viki se, Ladik Kati 
és Rövid Eleonóra se. És sorolhatnánk 
sokáig: hosszú a lista. Nincs pénz jelmez-
re, díszletre, nincs pénz rendez őre. Nin-
csenek színészek, és nincs, aki olyan pla-
kátot tervezzen, amely eminens külföldi 
kiállításokon is megállná a helyét. 

Az lljvidéki Színház húsz éve című  
monográfia kincseink és nincseink 
könyve. Meg kell venni, kézbe kell fogni, 
felütni és meggyőződni róla: a kisebbsé-
gi színház sem szükségszerűen „kicsi", a 
kisebbségi kultúra sem törvényszerűen  

marginális. De ahhoz, hogy meggyöke-
rezhessen, erőre kapjon, levegőre van 
szüksége. Arra a szabadságra, térre, 
mozgási lehetőségre, amelyet mint vaj-
dasági magyar kollektivitás elvesztet-
tünk az elmúlt néhány esztend őben. A 
volt és a lesz között állunk. Csak remény-
kedhetünk, hogy a színház is, a monog-
ráfia is, egy folyóirat itt, egy hetilap ott, 
szilárd támaszunk lesz a túlélésben. A 
jövendő  Mockinpottokhoz, Godot-khoz, 
Édes Annákhoz és a többiekhez... 

P. KECZELI KLÁRA 

A TUDOMÁNY DICSÉRETE 

DR. BALLA FERENC: Orvosok több hazában 
Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1993. 

Csak törpe nép feledhet 
ős nagyságot, csak elfajult 
kor hős elődöket. 
A lelkes eljár ősei sírjához, 
s gyújt régi fénynél új 
szövétneket. 

(Garay János) 

Garay Jánosnak e tanító és int ő  sorai is 
azt bizonyítják, hogy a nemzettudathoz, 
az önbecsüléshez és egy kis közösség 
fennmaradásához gyökerekre van szük-
ség. Aki ugyanis nem tudja, hogy mi-
ként és honnan jött, az nem láthatja tisz-
tán a jövőbe vezető  utat sem. Csak az 
ősökbe való kapaszkodás biztosíthat 
olyan szilárd alapokat, amelyekre egy 
egészséges társadalomnak építkeznie le-
het. Ezért van nagy jelentősége minden 
olyan kutatómunkának, amely a múlt-
beli tudományos értékeinket hivatott fel-
tárni és ismertté tenni. De e fontos szere-
pen túl ma már elképzelhetetlen bár-
mely tudományág művelése fejlődéstör-
ténetének ismerete nélkül. 

Az orvostörténet szerves és elvá-
laszthatatlan része az egyetemes tudo-
mánytörténetnek, és ha ennek jogosult-
ságát elismerjük, akkor el kell fogadnunk 
azt a tényt is, hogy az orvostudomány 
történeti fejlődésének ismerete is . elen- 

gedhetetlenül szüksége. A mai nemze-
dék az orvostudomány jelenlegi fejlett-
ségi fokát szemlélve a történelmi múlt 
ismerete nélkül nemis tudná elképzelni, 
mennyi fáradozás, áldozatkészség és ta-
lálékonyság kellett ahhoz, hogy a gyó-
gyítás a mostani színvonalát elérje. Sem-
melweisnek például csak néhány ágy 
állt rendelkezésére, hogy világraszóló 
felfedezését bebizonyítsa, és Pasteur la-
boratóriumába csak meggörnyedve le-
hetett bemenni. Mennyi ellenségeske-
dés vette körül a kutatókat, mennyi tév-
hittel kellett megbirkózniuk. A ma szak-
emberének a jövő  sikeres kutatása érde-
kében az ősöktől éppen azt kell megta-
nulni, hogy az eredményes munkához 
nem elég csak az intuícióval párosult tu-
dás, hanem kitartó munka, állhatatosság 
és bátorság is szükségeltetik. 

Az orvostörténet ismeretében job-
ban megérthetjük a történelmi esemé-
nyeket, az államférfiak, a hadvezérek, a 
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tudomány és a művészetek jeles alakjai-
nak viselkedését és magatartását, hisz 
számos történelmi személyiség cseleke-
deteit befolyásolta a betegségük, mint 
például Nerót, Napóleont vagy Vilmos 
császárt kartörése stb. Háborúk sikerét 
tették semmivé a seregekben kitört jár-
ványok. Budavár török megszállása egy 
századdal talán rövidebb ideig tartott 
volna, ha a felszabadítására indított se-
regben 1594-ben nem tört volna ki egy 
borzalmas vérhasjárvány. Magellán Föld 
körüli útja pedig csak akkor vált lehetsé-
gessé, amikor ismertté vált, hogy a skor-
butot hagyma és friss növények fogyasz-
tásával el lehet kerülni. Az 1870-71-es 
francia—német háborúban a franciák 
himlős betegeinek száma nagyobb volt, 
mint a sebesülteké, míg a németeknél a 
Lister-féle eljárás tervezésével a sebesül-
tek gyógyulási aránya kedvezőbb volt. 
Ez a viszony természetesen fordított ha-
tású is lehet. A keresztes háborúk példá-
ul nagymértékben terjesztették a szifi-
liszt vagy a leprát, a II. világháború még 
fokozta a penicillingyártás mennyiségi 
termelését és terjedését. 

Ezek utána fönt leírtak ismeretében 
nem lehet kétséges annak a gyűjtőmun-
kának a jelentősége, amelyet Balla Fe-
renc dr. már évek óta végez, és amelynek 
eredményeit most mára második könyv 
révén tette közzé. A közelmúltban meg-
jelent, Orvosok több hazában című  kiad-
ványt a JMMT 1993-ban jelentette meg, 
mint a Természettudomány és -tudo-
mánytörténeti kiskönyvtár első  kötetét a 
Soros Foundation New York anyagi tá-
mogatásával. (Az előzőt Az egészség szol-
gálatában címen Hegedűs Antal társ-
szerzővel együtt adta ki 1990-ben a Fo-
rum gondozásában.) A könyv szerény 
külalakja nem az anyag, a mondanivaló 
szegénységét tükrözi, hanem szomorú 
kulturális és gazdasági viszonyunkat, s 
ez .teszi ezt a munkát még értékesebbé, 
hisz amikor az embernek a mindennapi 
betevő  falatért kell robotolnia, akkor egy 
elszánt amatőr kutató olyan munkába 
kezd, amelyet sokkal kedvezőbb körül-
mények közt hivatásos szakemberek 
sem oldottak volna meg jobban. Balla 
doktornak ugyanis nem ez a kenyérke-
reső  foglalkozása. Ő  csak kultúránk in- 

gyen dolgozó napszámosa, akinek a te-
vékenysége nélkül sokkal szegényebbek 
lennénk. Munkásságáért köszönettel 
tartozunk 

A könyv négy, egymástól függet-
len, különálló szakmunkát tartalmaz, 
amelyből kettő  korábban szaktanácsko-
zásokon már elhangzott és nyomtatás-
ban is megjelent, a harmadik előadás, 
valamint a dr. Grubi Dávidról szóló ta-
nulmány pedig itt olvasható el őször. A 
négy írást csak a tér és az id ő  kapcsolja 
össze, ugyanis a kötet Közép- és Dél-Eu-
rópa orvosainak munkásságát dolgozza 
fel a XI. századtól a XIX. századig, azzal a 
megkötöttséggel, hogy mindazok, akik-
ről a könyvben szó van, itt, ami területe-
inken is tevékenykledtek vagy a vidé-
künkről származnak. Tehát szűkebb pát-
riánk orvostörténetét dolgozza fel a kö-
zépkortól századunkig. 

A témák egymástól független fel-
dolgozása kissé zavaróan hat, mert meg-
töri a történet és az olvasmányosság foly-
tónosságát és szükségtelenül az anyag 
ismétlésére kényszerül, mint például a 
Hódosi Kódex jelentőšégét tükröző  adat 
ismételgetésével. (A Hódosi Kódexszel 
vagy a Kapisztrán Jánossal kapcsolatos 
adatok a szerző  előző  könyvében is meg-
találhatók.) Mindez természetesen nem 
csökkenti e munka jelentőségét, hisz Bal-
la doktor „szűz, töretlen ugart" akar 
meghódítani, méghozzá olyant, ahol 
végtelenül kevés a kapaszkodó és sok a 
rejtőzködő, ismeretlen ingovány. Maga 
is elmondja, hogy kutatásai alkalmával a 
megkérdezettek csodálkoztak témavá-
lasztásán, hisz a magyarországi orvos-
történeti irodalmat jelentékeny mérték-
ben korlátozták a történelmi események 
és pusztítások éppen és főleg a török hó-
doltság és a rendi szabadságharcok korá-
ban. De az előző  korokban sem gazda-
gabb az egészségügyi irodalom. A XI. 
századig ugyanis a kolostorok sokoldalú , 
gyógyító tevékenységet folytattak, de 
1130-ban a clermonti zsinat eltiltotta a 
papságot a sebészet gyakorlásától és csak 
a skolasztikus orvoslást engedélyezte. 
Igaz, a XII. században sok helyen nyílik 
orvosi egyetem, de ez a XVI. századig a 
skolasztika szemléletmódját lényegesen 
nem volt képes befolyásolni. Új dolgok- 
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kal szolgál viszont az iszlám orvostudo-
mánya, és mivel ez épp a mi területein-
ken keveredett a nyugati medicinával, 
ezért érdekes kutatási területet jelent, va-
lamint növeli Balla doktor kutatásainak 
jelentőségét. 

De nem csak e két nagy tudo-
mányos irányzat egymásra való hatását 
kutatja, hanem a magyar és a délszláv 
egészségügyi kapcsolatokat is. Miután 
az olvasó előtt feltárulnak vidékünk ko-
rabeli egészségügyi viszonyai, arról is 
megbizonyosodhat, hogy az akkori Eu-
rópa, szemben a maival, mennyire átjár-
hatóbb volt, hisz a korabeli orvosok 
Dubrovniktól Lengyelországig, a török 
birodalomtól Itáliáig váltogatták királyi 
vagy főúri munkaadóikat és még a leg-
mostohább körülmények közt is utaz-
hattak. Öt-hat évszázad távolából is-
merős helységnevek bukkannak elő, 
mint például Bodrog, Bács, Zond, 
Küllőd, Óbecse, Kanizsa, Szintarév, 
Aracs, Kabol, Laska, és ismeretlen orvos-
nevek, mint például Laskai, Csókás Pé-
ter, Koboli (Kaboli) László, Zondi Pál, 
Petrus Hungarus és sokan mások, meg-
cáfolva azt a tévhitet, hogy vidékünk a 
múltban nem rendelkezett neves egyé-
niségekkel és virágzó kultúrával. Még a 
török hódoltság idején is a fennmaradt 
bácskai, bánáti, Fruška gora-i kolostorok 
őrizték és átmentették a kulturális érté-
keket, de az iszlám is nyújtott egyfajta 
egészségügyi ismereteket és szokásokat. 
A Korán szigorú tisztálkodási szabályo-
kat ír elő, amelyek megteremtettek és ki-
fejlesztettek egyfajta fürdőkultuszt. Ter-
mészetesen az anyag feltárásában jóval 
gazdagabb a XVI. és a XVII. század be-
mutatása. Itt kilenc-tíz orvos munkássá- 

gát és életútját ismerteti a szerz ő, mégpe-
dig oly módon, hogy egyben történelmi 
és társadalmi korrajzot is nyújt. Id őköz-
ben az olvasóban minduntalan az a gon-
dolat ötlik fel, hogy kedvezőbb történel-
mi viszonyok közepette mi mindent tud-
tunk volna elérni ezekben az évszáza-
dokban. 

A könyv legérdekesebb vésze a dr 
Grubi Dávidról szóló tanulmány már azért 
is, mert a szerzőnek a rendelkezésére álló 
adatbőség lehetővé tette egy neves és ér-
dekes személyiség arculatának és egész 
munkásságának a bemutatását Közben a 
szövegből kibontakozik vidékünk korabeli 
szegénysége, a bécsi orvosi egyetem kon-
zervativizmusa és Párizsnak a századfor-
duló előtti kulturális élete. 

A könyv nyelvezete gördülékeny és a 
kényszerű  ismétlések ellenére is könnyen 
olvasható. Sajnos a nevek írása nem min-
dig pontos, ami nem kizárólag a nyomda 
ördögének, inkább a tájékozatlanságnak 
tulajdonítható. Így például Antall József 
neve két 1 helyett eggyel van feltüntetve. 
De ezek az apró fogyatékosságok nem 
csökkentik e mű  jelentőségét. 

Végezetül e nemes és úttörő  munka 
értékeléseként idézni szeretném Marku-
sovszkynak, a nagy magyar tudósorvos-
nak a gondolatait: „... a nemzet, mely-
nek történelme van, örömmel andalodik 
el múltján, s magának abból hazaszere-
tetet és tetterőt merít, úgy a magyar or-
vos is büszkébb önérzettel tekinthet j ele-
ne és jövőjére, ha a történelem tükrében 
látja, hogy az úttörő  elődök hosszú sora 
vonul el lőtte, s hogy a hazai orvosi iro-
dalmat korántsem kezdeni, hanem az 
elődök nyomdokán folytatni kell." 

DR. GUBÁS JEN Ő  

HIBAIGAZÍTÁS 

Előző  számunk tartalommutatója— korrektori figyelmetlenség folytán— két hibával j elent 
meg: Danyi Magdolna versciklusának címében nem jeleztük, il , hogy a közölt rész a 
második, amint azt a 3. oldalon kezdődő  költemény címében tettük, Dési Ábel nekrológ-
jának alcímében pedig — ellentétben a törzsszöveggel — tévesen tüntettük fel az 1993. 
december 21-én elhunyt Oto Bihalji-Merin halálának évét M űvelődési magazinunk 
második hasábjának 11-12. sorában is elírás történt: az eletünkben helyett életében, 15. 
sorában viszont az életük helyett életünk olvasandó. A hibákért olvasóink szíves 
elnézését kérjük 
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MŰVEL ŐDÉSI MOZAIK  

KISEBBSÉGI HÍD. - Ezzel az elneve-
zéssel rendezett 1994. február 18-án és 19-én 
kétnapos kisebbségi értelmiségi. kerekasztal-
beszélgetést Paticson a szabadkai Szabad-
egyetem és a jugoszláviai Soros Alapítvány. 
A mintegy harminc hazai és külföldi. vendég 
megvitatta a vajdasági magyar és a magyar-
országi szerb kisebbség politikai jogiésanya-
gi helyzetét, kultúráját, oktatási, kulturális és 
tájékoztatási rendszerét, az erőszakos és 
erőszak nélküli asszimilációs folyamatokat, 
az anyaországgal fenntartott kapcsolataikat, 
s azt, miként válhatnak a két ország közötti 
jószomszédi viszonyok tényez őjévé A ta-
nácskozáson szerkesztőségünk tagjai közül 
részt vett Biacsi Antal, Dér Zoltán és Lovas 
Ildikó. Az előbbi kettő  lap- és könyvkiadói 
tevékenységünk, valamint irodalmunk ál-
datlan helyzetéről számolt be. A résztvevők 
a véleménycserét ősszel Budapesten vagy 
Szegeden folytatják 

ÉRTELMISÉGI KEREKASZTAL-BE-
SZÉLGETÉS TÓTHFALUBAN. -- A kisebb-
ségi értelmiség ma címmel a tóthfalui római 
katolikus plébánián 1994. február 24-e és 
26-a között megtartották a vajdasági ma-
gyar értelmiség első  kerekasztal-beszélge-
tését, amelyen mintegy félszáz kiemelked ő  
író, tudós, publicista és művész vett részt, 
köztük szerkesztőségünk négy tagja: Bia-
csiAntal, Dér Zoltán, Dudás Károly és Siflis 
Zoltán is. Szó volta kisebbségi értelmiségi 
magatartásról és közérzetről, a kisebbségi 
közössség természetrajzáról és tudatfor-
máló szerepéről, a kisebbségi társada-
lmakban végbemenő  demokratizálódási 
folyamatokról és a további teend őkről. Jól-
lehet sorskérdí seink megoldásával kap-
csolatban nem alakult ki egységes nézet, 
abban valamennyien egyetértettek, hogy 
fennmaradásunk érdekében sürgősen 
cselekednünk kell. Az elkövetkez ő  hóna-
pokban kisebbségi életünk legidőszerűbb 
kérdéseiről tartanak szaktanácskozásokat 

MEGALAKULT KÜNYVKIADÁ-
SUNK ALKU RATÓRIUMA. -Avajdasá-
gi magyar nyelvű  könyvkiadásban érde-
kelt intézmények mintegy harminc képvi-
selője Ács Károly, Bordás Győző, Csorba Béla, 

Dér Zoltán, Duclás Károly, dr Papp 
György és Utasi Jenő  személyében 1994. 
február 27-én. Adán megválasztotta a Ha-
táron Túli Magyar Könyvkiadás Támo-
gatására Létrejött Alap Vajdasági Alkura-
tóriumának tagjait Feladata elbírálni és 
a Kuratóriumhoz továbbítani azokat a 
kéziratokat, amelyeket a kiadók és a 
szerzők a Magyar Művelődési és Közok-
tatási Minisztérium által kiírt pályázatra 
nyújtanak be. Az alakuló ülés után Bor-
dás Győző, a Forum igazgató-főszer-
kesztője lemondott az A.tkuratóriumban 
betöltött tagságáról Az Alkuratórium 
első  ülését április 8-án tartotta. Sajnálat-
tal állapította meg, hogy a pályázaton az 
újvidéki kiadó nem vett részt, ugyanak-
kor örömmel konstatálta, hogy 51 kézira-
tot juttatott el elbírálásra az Eleijei, a Ma-
gyarságkutató Tudományos Társaság, a 
Cnesa, a Dudás Gyula Múzeum- és Le-
véltárbarátok köre, a Sympasion Egye-
sület, a Napló Kft, a Jugoszláviai Ma-
gyar Művelődési Társaság, az Agapé, a 
Jugoszláviai Református Lelkészegyesü-
let, a Betli és az Új Horizont, valamint 
néhány magánszemély. A beérkezett 
műveket április 20-án értékelik 

ÚJ SZÍNHÁZ SZABADKÁN. - 
Kosztolányi Dezsőről nevezik el azt az új 
vajdasági magyar színházat, amelynek 
megalapítására kezdeményez ő  bizottság 
alakult Szabadkán. A bizottság elnöke 
Kasza József polgármester,, tagjai pedig 
Barácius Zoltán, Faragó Arpád, Jónás 
Gabriella, Koncz István, Kovács Frigyes 
és Virág Mihály. A színház alapítója hét 
bácskai község: Ada, Becse, Kanizsa, Kis-
hegyes, Szabadka, Topolya és Zenta ön-
kormányzata, valamint a Vajdasági Ma-
gyar Művelődési Szövetség. Ideiglenes 
helye a Népkörben lesz, első  bemutató-
ját pedig várhatóan szeptember végén 
vagy október elején tartja meg. 

FORDÍTÓI DÍJAT KAPOTT ÁCS KÁ-
ROLY. - A Vajdasági Íróegyesület zsűrije a 
tavaly megjelent legjobb könyvnek kijáró 
díjjal Paljko Bohuš Az érem harmadik oldala 
című  szlovák nyelvű  verseskötetét jutal- 
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mazta. A legjobb fordításért járó díjat Ács 
Károly kapta Miloš Cmjanski Itaka című, 
az újvidéki Forum kiadásában megjelent 
verseskötetének magyar nyelvű  fordításá-
ért. Az életműdíjat Gojko Janjušević  
költőnek ítélte oda. 

KÉT MAGAS ELISMERÉS VÉGEL 
LÁSZLÓNAK. - Végel László az elmúlt 
hetekben két magas elismerésben része-
sült. Februárban irodalmi tevékenységé-
ért Ady Endre-díjat kapott, ezt követ ően 
pedig a Szabad Sajtó Alapítvány díjával 
jutalmazták azokért az esszéiért, amelye-
ket 1991 és 1992 folyamán a magyaror-
szági folyóiratokban jelentett meg. 

TÍZ ÉVE HUNYT EL CSUKA ZOL-
TÁN. - 1994. március 23-án, Csuka Zol-
tán halálának tizedik évfordulóján -em-
léktáblát helyeztek el a jeles költő, műfordító 
és irodalomszervező  egykori házának falán. 
A portrét az 1986-ban elhunyt Baranyiné 
Markov Zlata újvidéki szobrászművésznő  
mintázta róla. Az avatóbeszédet Harmat Béla 
polgármester mondta A Napház Galériában 
megrendezett emlékkiállítást Tuskés Trbor iro-
dalomtörténész nyitotta meg A műsorban 
közreműködött Donkóné Simon Judit előadó-
művész és Papp János színművész Ezt meg-
előzően a vajdasági születésű  író nevét viselő  
Városi. Könyvtárban Kiss Dénes költő  rendha-
gyó irodalomóra keretében beszélt a műfordí-
tás műhelytitkairól a diákoknak 

ODAÍTÉLTÉK A HÍD- ÉS A FO-
RUM-DÍJAT. -- A Híd-díj bírálóbizottsága 
(Ács Károly, Bányai János, Dér Zoltán, 
Gerold László és Gobby Fehér Gyula) 
szavazattöbbséggel Böndör Pál Tegnap 
egyszer űbb volt c. verseskötetének ítélte 
oda a vajdasági magyar irodalom legran-
gosabb díját. Indoklásában a költő  mun-
kásságának újszerűségét, verseinek for-
mai és nyelvi gazdagságát, mívességét, 
az alkotásmód elmélyültségét, a kötet 
emberi és történelmi időszerűségét 
hangsúlyozza. - A Forum Képzőművé-
szeti Díj zsűrije (Maurits Ferenc, Náray 
Éva, Szombathy Bálint, Sava Stepanov 
és Tolnai Ottó) Kalmár Ferencnek ítélte 
oda a díjat. Megokolása szerint a szabad-
kai szobrászművész tavalyi belgrádi ki-
állításáért és egész eddigi életm űvéért 
érdemelte ki az elismerést. 

KIOSZTOTTÁK A BODROGVÁRI-DÍ-
JAKAT - Március utolsó napján ünnepélyes 
lmretek között átadták a művelődés terén 1993-
bankiemelltdőetedxnényeketelértallmtóknak 
a Szabadkai Községi Közművelődési Közösség 
díjait A dr Bodrogváxi. Ferencml, a fiatalon el-
hunyt neves szabadkai filozófusról elnevezett 
díj at Szentgyöngyi István és Bažant Éva kapta A 
szabadkai kiadványok bffiliográfflá (1870 -1918) c 
munkájáért, amellyel előző  számunkban há-
rom szerző  is foglalkozott Külön elismerésben 
részesült Varga Lakatos Gizella a Kosvtolányi- 
napok múlt évi rendezvénysorozatának meg 
szeervezeséért, valamint a 125 éves szabadkai 
zeneislmlaszínvonalasoktató-nevelőmunkájá 
ért és a művelődési élet gazdagításáéit Az inté-
zet szerteágazó tevékenysegénól ugyarxsalc ja 
nuári-febnzári számunkban írtunk 

AZ EURÓPAI UTAS .BEMUTATKO-
ZÁSA. - Március 27-én Módos Péter főszer-
kesztő  és Pomogáts Béla irodalomtörténész 
volt a JMMT szabadkai Szabad Líceumá-
nak vendége. Mindketten az Európai utas 
című  folyóirat szerkesztőségének munká-
járól tájékoztatták  közönséget, majd elbe-
szélgettek a jelenlevő  irodalombarátokkal. 

MEGTARTOTTÁK A KOSZTOLÁ-
NYI-NAPOKAT - Amint az összeállítá-
sunkból látható, március 24-én és 25-én vá-
rosunkban megtartották az idei Kosztolá-
nyi Dezső  Napokat Miután megkoszorúz-
ták a költő  és Danilo Kiš mellszobrát, a Vá-
rosi Könyvtár emeleti olvasótermében tu-
dományos tanácskozást tartottak két ma-
gyarországi vendég, Jókai Anna és Pomo-
gáts Béla, valamint két hazai író, Sava Babié 
és Bori Imre részvételével, emlékműsort 
rendeztek a városháza dísztermében, majd 
másnap lebonyolították a hagyományos 
vers- és prózamondó versenyt Az értekez- 
leten j elen volta 95 esztend ős Basch Márton 
is, s felelevenítette a Pacsirta szerzőj ével kap-
c solatos emlékeit 

ÚJ HETILAP KANIZSÁN. - Április el-
sejétől Kanizsai Újság- Kanj iške novine cím-
mel- dr Papp György főszerkesztő  irányítá-
sával - új kétnyelvű  hetilap jelenik meg a 
Tisza menti községben. Ilyen címmel 1908-
ban és 1927-ben kiadtak már itt újságot, de 
egyik sem volt hosszú életű. Remélhetőleg 
az új lap az lesz,s eleget tesz majd az első  szám 
beköszöntőjében vállalt  feladatának: ered- 
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ményesen fog küzdeni minden gyűlöl 
ködés, szélsőségesség ellen, s érvényesí-
teni tudja munkatársainak meg-
győződését, hogy a más-más nyelvet be-
szélő  közösségeknek az együttélés nem-
csak sorsszerű  szükséglet; de lehet őség 
is, hogy egymást megismerjük, megbe-
csüljük A mozi zsúfolásig megtelt nagy-
termében megtartott rendezvényen töb-
bek között Kasza József szabadkai és 

Bacskulin István kanizsai polgármester, 
valamint Dudás Károly, az Uj Hét Nap 
főszerkesztője is sok sikert kívánt a szer-
kesztőségnek Az élőújság előtt az 
előcsarnokban megnyílt a laikus népi 
vallásosság emlékeit bemutató kiállítás, 
amelyet a Zentai Múzeum munkatársa, 
Nagy Abonyi Ágnes rendezett, s amely 
az első  ilyen jellegű  rendezvény vidékün-
kön. 

Emlékműsor az író tiszteletére a városháza dísztermében 

Az ünnepségsorozat zárórendezvénye a szavalóverseny volt 
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Galériánk  

KOSSUTH LAJOS politikus, államférfi  
(Monok, 1802. szeptember 19.-Turin, 1894. március 20.)  

1994. március 20-a óta Vajdaságban nem csupán Magyarittabén áll köztéren  

Kossuth Lajos-szobor, hanem Omoravicán is, amelynek lakossága egy évszá-
zadon át féltve őrizte a múlt század egyik legnagyobb magyar politikusának,  

legkiemelkedőbb államférfijának emlékét, örökségét. Ezen a napon, több ezer  

ember jelenlétében, újból leleplezték a 78 centiméter magas és 50 kilogramm  

súlyú bronzszobrot, Gerenday Béla és Kiss György alkotását, amelyet 1896.  

augusztus 20-án hetedikként állítottak fel annak idején az országban. A két  

mester ezt megelőzően is és ez után is még jó néhány m űvet készített,  
többnyire közösen, a magyar forradalom és szabadságharc központi alakjáról.  

Képünkön látható szobrukat 1919-ben ledöntötték, de a helybeliek hosszú  

évtizedeken át rejtegették, hogy meg őrizzék a jövő  nemzedékek számára:  
hadd álljon itt  —  ahogyan azt ünnepi beszédében Kelemen András magyar  

külügyi államtitkár mondta  —  a népek közötti megbékélés mementójaként is.  


