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NÉMETH ISTVÁN 

-AZ IGÉZET FÖLDJÉN 

Mennyit kínlódtam novellahőseim neveivel! Mind a család, mind a kereszt-
nevükkel. Pedig egy igen jó, gazdag, változatos, t ősgyökeres készlettel indí-
tott útnak a szül őfalum. De ahányszor csak „kitalált történetet", novellát 
kezdtem írni, mindannyiszor, még ma is, önnön gátlásaimba ütköztem, 
ütközöm. Miért? — kérdem magamtól. A kezdetek, az indulás bódult lendü-
letét leszámítva viszolygással vegyes félelem tartott vissza az „önként" kí-
nálkozó, hazulról hozott személynevek „alkalmazásától": nehogy valaki 
önmagára ismerjen a történetben! Ha a történet itt-ott még passzol is, a 
történet hordozój ának a neve semmiképp se legyen azonos. 

Honnan ezek a kicsinyesnek, nevetségesnek t űnő  gátlások? Talán on-
nan, hogy rögtön a kezdet kezdetén egyik novellám h őse magára ismert. 
Nem volt neki nehéz, a tulajdon nevét láthatta viszont a csakugyan róla 
szóló történetben. Ezt a „csekélységet" tán észre se vette volna sem a világ, 
sem az induló, pelyhes állú szerz ő, ha egy névtelen, szelíd, jámbor valakir ől 
lett volna szó, ám a szóban, illetve a novellában forgó személy nem tartozott 
a legszelídebb, legjámborabb emberek közé. Inkább a kötöszköd ős, vere-
kedős természetűekhez. Aki szerette a bicskát, olykor, ha éppen belekevere-
dett, a bicskázást is. Szerz őnk talán jóformán még el sem indult az irodalom 
napfényesnek ígérkező  széles országútján, máris emberére akadt. Nem egy 
láthatatlan buzogánnyal hadonászó, hanem egy látható, valóságos bicskával 
fenyegető  kritikusra. Melyik a félelmetesebb, a kijózanítóbb? 

Pedig szerzőnk nem csupán eredeti, tehát nem minden részletében 
kitalált, kikonstruált történetekkel indult, hanem egy nagyszer ű  személy-
névkészlettel is. Szerzőnknek ugyanis az a meggyőződése, hogy egy jó 
novellához többek között és nem utolsósorban olyan nev ű  szereplőkre van 
szükség, akik e nevükben is azonosak önmagukkal; akik nem csupán az író 
által bonyolított történetet vállalják, de az írótól ajándékba kapott nevüket 
is. Röviden: a novella olyan irodalmi m űfaj, amelyben minden szónak a 
helyén kell lennie, hogy bölcsen fejezzük ki magunkat. Azaz: az Arisztid egy 
ázsiai pusztai történetben lehet egy kutyanév, de egy számadó juhászon 
nevetségesen lötyögne és rontaná a történet hitelét. (Elképzelhet ő  ugyan 
egy ilyen nevű  számadó juhász is egy olyan történetben, amelyben a szerz ő  
épp azért ragadott tollat, hogy elmesélje: hogyan vált Goldzicher Arisztidb ől 
számadó juhász, pedig már el őkelő  származásánál fogva is kézzel-lábbal 
tiltakozott ellene.) 

Volt kisded irodalmunknak egy rövid korszaka, amikor bizonyos 
szerzőink nem annyira a történetek bonyolításában er őltették meg kép-
zelőerejüket, mint inkább abban, hogyan adhatnának novella- vagy re-
gényhőseiknek képtelenebbnél képtelenebb neveket. Olyan személynevek 
nyüzsögtek (keltek életre?) történeteikben, hogy még az a kevés olvasó is 
alig győzte kapkodni a fejét: honnan egyszerre ezek az el őkelő  csengésű, de 
vajdasági fülünknek olyannyira idegen hangzású nevek? Már akkor nagyon 
egyszerű  volt megfejteni: szerzőink a provincializmus fogalmát félreértet-
ték. (Vagy egészen gyakorlatias megfontolásból szerepeltettek törté- 
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neteikben Arnoldot András helyett: az el őbbi fordításban is Arnold maradt, 
az András viszont... És mi az, hogy András?) 

De hát ennyi szófecsérlés után hol van az én gyönyör ű  személynévkész-
letem? 

A szerző  nem családregényt ír ugyan, mégis kezdjük a szül ők, a nagy-
szülők, a dédszülők, a nagybácsik és a nagynénik neveivel. Az apai nagya-
nya Becskei Mária volt mindaddig, amíg be nem kötötte a fejét nagyapám. 
Becskei Ferenc és Komáromi Viktor házasságából született. Az olvasó jogo-
san kapja fel a fejét: ni csak, két férfi frigyéb ől születik egy kislány? Ilyen 
még nem volt, amióta világ a világ és ezúttal is valami falusi huncutságról, 
félreértésről lehet szó. Holott csupán arról, hogy elmaradott falusi környe-
zetben, ahol az anyanyelv is olykor maradi, régi formákat őriz, valamikor a 
Viktóriát egyszerűen és minden fölösleges cicoma nélkül csak Viktornak 
hívták. Szülőfalumban a Viktória még ma is Viktor néni, rövid o-val termé-
szetesen... Az apai nagyapámnak a Péter nevet adták, a családnevét, mint 
minden újszülött, örökölte. Ő  Németh Pál és Papp Anna házasságának a 
gyümölcse. Németh Péter és Bicskei Mária gyermekei pedig: János (édes-
apám), Verka (keresztanyám), Viktor (már megint egy Viktória!), Pista, Maris, 
Péter, Tera, Örzsi. Sajnos mindannyian már csak voltak. 

Ezek a Némethek voltak, a falu más Némethjeit ől megkülönböztendő, 
a Csülkösök. E sorok írója mindig szégyellte ezt a ragadványnevet, apám 
egyik unokabátyja viszont, aki szintén Csülkös-ági volt, egyenesen dicseke-
dett, büszkélkedett vele. Ha temetés alkalmával összever ődött a rokonság, a 
gyászolók seregéből Jóska bátyám maga köré gyűjtötte a Csülkösöket, azzal 
vigasztalva magát, hogy ha fogyunk is, még mindig milyen tekintélyes had 
maradt belőlünk A Csülkös nevet egyik réges-rég elporladt ősünktől örö-
költük. Ő  volt ugyanis a falu „csülköse": a marhajáráson zsákszámba 
gyűjtötte a legrúgott patákat, csülköket. Eladta a gombgyárosoknak. 

(Nemcsak a világ dicsősége múlik el, a ragadvány- és csúfnevek is végül 
lekopnak az emberekről. Jómagam még, nagy bánatomra, Csülkös voltam, 
és a szülőfalumban talán még mindig az vagyok, de a fiaim, akik már nem a 
szülők, nagyszülők közösségében nőttek fel, nem Csülkösök többé, az uno-
káim meg már azt se tudják, mi fán terem ez a szó. Így csappan, ritkul Jóska 
bátyám serege. Hogyan tekinthet a hitvány maradékra abból a magasságból, 
ahova végül is, akarata ellenére, fölkerült?) - 

Anyai nagyanyáink, mindnyájunk drága Szüléje (hasonló címen novel-
lát is megkíséreltünk róla írni) Paksi Verona volt. Még mindig nem néztünk 
utána, hogy ő  kiknek a gyümölcse. Vagyis még mindig nem tudom, hogy 
hívták a Szüle szüleit, édesapját, édesanyját, akik az én nyolc dédszül őm 
közé tartoztak. (Közülük csupán egyet ismertem személyesen, apai nagy-
anyám édesanyját; a képe emlékezetemben mára fölismerhetetlenségig, azaz 
a fölidézhetetlenségig elhomályosodott. Meddig is élünk? Amíg lesz, aki 
emlékezik ránk. A nagyszüleimen túl halott, fölidézhetetlen, megidézhetet-
len minden ősöm. Így az a Németh András nevű  személy is, akit a hézagos 
családi szájhagyomány szerint 1848-ban vagy 49-ben a Dóci-féle ház el őtt 
agyonvertek a szerb fölkel ők. A felbőszült martalócok ugyan egy másik 
kishegyesit szemeltek ki az agyonverés céljául, de mert fent nevezett ősöm 
rájuk merészkedett szólni: „... ne bántsátok, elege van már annak" — őt 
kapták el és sikeresen agyon is verték. Fontos megjegyezni: a Dóci-féle ház 
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előtt. A gyilkosság körülményeiről minden más részlet örök homályba me-
rült.) Paksi Verona fejét egy csontos, szigorú nézés ű  legény, Kiss Joákin 
József kötötte be. Nekik, ezeknek a régi öregeknek még érdemes volt egy-
bekelniük, ezt azért tették, hogy családot alapítsanak s ezt a szándékukat 
sikeresen valóra is váltották. Kiss Joákinné Paksi Verona szorgalmasan je-
gyezgette imakönyvének üresen hagyott lapjára: 

„Teréz lányom született az 1893-dik évben, október hó 5. napján." 
„Örzse lányom született 1896-dik év február hó 25.-dik napján, délután 

4 órakor." 
„Etel lányom született 1898-dik év július hó 3-dik napján, meghalt 1900 

április hó 8.-án." 
„Antal fiam született 1900-ben május 15., éjjel 10 és 11 óra között." 
„Julis lányom született 1902-ben, október hó 16.-án, délután 2 órakor." 
Itt, épp leendő  édesanyám születésével abbahagyta a jegyezgetést, pe- 

dig utána még két fiú- és két leánygyereknek adott életet: Mihálynak és 
Janinak, valamint Marisnak és Etának. 

Paksi Verona és Kiss Joákin József; Bicskei Mária és Németh Csülkös 
Péter. Gyönyörű, karaktereket hordozó nevek. Miért nem vált például Kiss 
öregapámból világirodalmi figura, jóllehet minden adottsága megvolt ah-
hoz, hogy vonzó legyen egy író számára? kérdi önmagától a tollforgatást 
művelő-mímelő  unoka. Irt ugyan róla egy rövidke történetet, amiként Szü-
léről, Paksi Veronáról és Németh Péterr ől is, de mind csupán egy gyorsfény-
kép volt, igen, afféle amat őr felvétel. Pedig a szenvedélyesen politizáló 
Bicskei Mária, a legénynek igencsak legényked ő, de még ifjú családapa 
korában is kártyás, borkedvel ő, nagy törvényű  Németh Péter, aki lehiggadva 
virágokkal és méhekkel bíbel ődött; a kíméletlenségig kemény, öntörvény ű  
Kiss Joákin József, aki képes volt baltával levagdosni a tyúkok körmét csupán 
azért, mert kapirgálni merészeltek a Kiss Joákin József által példásan, azaz 
példátlanul pedánsan megformált trágyadombon; a fáradhatatlan, angyali, 
egy szent szelídségével építkez ő, családot türelmes szóval egybetartó Paksi 
Verona oly energiát, feszültséget, izzást, sorsot, indulatot, színt sugárzott 
magából, hogy az író unokának akárki se kellett volna mozdulnia nagyszü-
lei portáj áról, az ott fellelhet ő  „anyagból" építkezhetett volna élete végéig. 
Vagy abból is építkezik még ma is? Az imént felsorolt kedves nevek még 
mindig csiszolatlan, szunnyadó drágakövek az író asztalán. 

Es a többiek? A szélesen hömpölygő  nagy faluregényben a „melléksze-
replők"? A Kurnyákok, a Varnyúk, a Madárok? És a Marci Pista bácsi, a 
méhész és a gyümölcsfák doktora? (Pipamocskot tömködött a fák sebeibe.) 
Hol kallódik az Eper Fercsi bácsi? Már csak a nevénél fogva is megérdemelte 
volna, hogy helyet szorítsunk neki a magyar novellairodalomban. És a 
Csipai Orzsi? Nem is beszélve a Fingókról. Mindenki ezen a néven ismerte 
őket a faluban, a Veronát is, az Örzsit is, a Márit is. Hát a Pipa Pista? És az 
öreg Jópali, aki saját magának volt a keresztapja, részeges lévén, így verte a 
mellét: én vagyok a jó Fali!? És a Keny ő  András is sirathatta eredeti nevét 
halála órájáig, mert miután, nem minden ok nélkül és nem a saját hibájából 
— egy csöppet be volt „szekszónázva" — beleesett az olajos hordóba s ott 
alaposan összekente magát, ami által élete végéig Keny ő  András lett hőn 
szeretett szülőfalujában. Es milyen tekintélyes gazdanevek voltak: a Sz őke 
Fábi, a Simon zsidó, a Fodorok, az Aćanski Dušan, a Welker, a szekicsi Becker 

649 



Krizsán. Aztán az utcánk királyi tartású sz őlőmunkása, a Gelle Matyi bácsi. 
Az imént említett A ćanski Dušan a „kulai földön" gazdálkodott, de mulatni 
a hegyesi kocsmákban szeretett, különösen piaci napokon a Dömötörnél. 
Szerb csendőrök társaságában húzatta kedvenc nótáját, a Föl-föl, vitézek, a 
csatára kezdetű t, amiből a csendőrök egy árva szót sem értettek, de még ha 
értettek is volna: eleve le voltak fizetve: a gazda borát itták... Aztán a Pap 
Kata néni, akinek, mire megvénült, a ,vezetékneve teljesen egybeforrt a 
keresztnevével s Papkata lett bel őle; a Kramli Anna néni, a Kubik Julianna. 
És akik Isten titkainak sáfárai voltak s fél vagy egész életüket a faluban 
szolgálták le: Balassy Endre plébános, avagy az eredeti vallásából kikeresz-
telkedett, de eredeti nevét mindvégig megtartó Hárs Aladár címzetes pápai 
kamarás. S vajon melyik környez ő  falu dicsekedhetett ilyen szép nev ű  
községi orvossal, amilyennel a miénk: Tóth Árvai Márk! (Nevénél már csak 
az emléke szebb.) Es még az iparosokról, keresked őkről nem is szóltunk. Hát 
a kocsmárosokról? A zsidó keresked őkről? Az áldott emlékű  „kis zsidó 
asszonyról", aki csakugyan töpörödött volt, de a boltja is olyan kicsiny, hogy 
még ez a töpörödött asszonyság is alig fért el benne —mégsem err ől maradt 
emlékezetes, hanem jószív űségéről. Es nem szóltunk még a falu cigányairól 
is, a Bölőről, a Bibiliről, az Aranyról, a Gecséről. Kocog egyszer Bölő  meg a 
fia végig a nagyutcán hónuk alatt a „szerszámmal", dermeszt ő  hidegben. 
Elöl természetesen Böl ő, utána a fia. A fiú valamiért macerálja az édesapját. 
Ez végül is megunja, hátraszól: „Elhallgass, gyerek, mert kiváglak a bandá-
ból!" (Az apa és a fia képezett ugyanis egy bandát.) Zsidóinkat elhurcolták 
Auschwitzbe, Dachauba, cigányaink szétszéledtek, de az a közösség sem' 
létezik már, amelynek ők boldog vagy boldogtalan tagjai voltak. 

Közösséget említettünk az imént. A falu négy temet ője közül az egyiket 
„közös" temetőnek hívták. A neve ugyan közös volt, de inkább azok temet-
keztek oda, akiket a falu valamiféleképpen „kiközösített". Például Ivan 
Mojszijev bácsit, aki a háború után az orosz nyelvet tanította a hegyesi 
algimnáziumban, mert ezt a nyelvet a faluban csak ő  ismerte, hiszen anya-
nyelve volt — emigránsként került ide. Különben községi tisztvisel ő  volt a 
régi Jugoszláviában. Sírkövébe is ez van cirill bet űkkel belevésve, így: sližbe-
nik. (A kőfaragó csupán egy betűt vétett el — de hát Kishegyes oly messze 
van Oroszországtól!) Ide temették el Kiss Joákin Józsefet is, anyai nagyapá-
mat, zsebében kedves pálinkásfütyül őjével, ahogy azt híres versében meg-
írta a szerző. Azért nem vihették sem a Kálváriára, sem a Keleti temet őbe, sem 
a zsidótemetőbe, mert nem volt sem római katolikus, sem izraelita vallású, 
hanem a halálos ágyán is, utolsó leheletével is ragaszkodott ókatolikus 
hitéhez. Itt nyugszik Gyurics Zsivotta cukrász, aki a keresztfáján már telje-
sen elmagyarosodott, meg Skallák József is, aki a második világháború után 
az első  kommunista halott volt, tehát egyházi szertartás, pap nélkül temették 
s földi maradványait ez a közös temet ő  fogadta be. 

Egy jó kőhajításnyira innen, már bent a faluban domborodnak a Keleti 
temető  sírhantjai. 1846-ban nyitották, azaz szentelték fel ezt- a sírkertet. 
Akkor még új temetőnek nevezték. Az új temet ő  első  halottja egy Csemer 
Julis nevű  jövevény cigányasszony volt, élt harmincöt évet, s abban az 
esztendőben— október végén — a faluban ő  volt a 127. halott. 

Itt pihennek, közös sírban, apai nagyszüleim. Közönséges, szürke ce-
mentkeresztjükön ez áll: 
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NÉMETH PÉTER 
BICSKEI MÁRIA 
Semmi más. De fölösleges is volna bármit is hozzátenni. Volt egyszer 

egy Németh Péter és egy Bicskei Mária. Nincsenek többé. Ez a kereszt, ez a 
sírhant a bizonyíték, hogy egyszer éltek, majd meghaltak s ide temették őket. 
Az egyikből és a másikból is csupán egy volt. Nemis lett belőlük több, annak 
ellenére, hogy nyolc utódot nemzettek, illetve szültek. Azok az utódok már 
nem ők maguk. S ha folytatódnak is az utódokban, ők erről többé nem 
tudnak semmit. Őket is el fogják felejteni. Ők, akik valaha oly kétségbevon-
hatatlanul itt éltek — a szerž ő  szájában még mindig ott van nagyanyja 
krumplilevesének az íze, az orrában pedig nagyapja dohányfüstös bajuszá- 
nak az illata — nincsenek többé, egykori ideiglenes itt-tartózkodásuknak 
egyik, már-már egyetlen jele ez a kopár, szófukar s mégis minden lényegest 
elmondó cementkereszt. 

MEZEY KATALIN 

MESE 

A császár fia Okinavára ment, 
hogy bocsánatot kérjen a népt ől 
az esküvői szokások szerint. 
De a nép azt mondta: 
„Nincs bocsánat!" 
Elmaradt hát az esküvő, 
a menyasszony sem vette föl 
az egymillió jenért varrt ruhát. 

VASS IZABELLA 

IDILL 

Elgurult örömök 
egy asztalon könyv 
szétvetett lábbal 
tépett függönyön 
könyököl a Csönd. 
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KONTRA FERENC 

PAEONIA OFFICINALIS 

Dobozba zárva, mint egy egzotikus rovar: az el őzmények nélküli lány; 
árnyékban ő  sem virágzik. Felrepült az égbe a templom, azóta ott áll, abla-
kaiból csorog a vér. Nem szokott beszélni, mondták a társai olyan termé-
szetességgel, mintha egy tölgyfának az lenne a legjellemzőbb tulajdonsága, 
hogy nem terem makkot — hanem valami mást, ültettem át a kérdést az ő  
nyelvükre: hogyan kommunikáltok akkor? Hiszen mindent megért, értel-
mes lány, hallgat ránk, ilyen csendes a természete. Nem hittem el, hogy 
ennyire visszahúzódó, egész lénye tiltakozott a feltételezés ellen. Szemébe 
hulló haja valamikor ápolt lehetet, a szálak vége még őrizte a festéket és a 
tartós hullámot. Hosszú lábait térden alul ér ő, gyűrött szoknya fedte, nyú-
lott zöld pulóvere alatt sejteni lehetett formás alakját. Egyetlen szó illett rá 
igazán: azelőtt. Mert szemlátomást iszonyú mélység választotta el egykori 
önmagától. Zavartan tekintett rám, mint aki rossz ajtón csöngetett be, mu-
tatóujja csíkot húzott a leveg őben, aztán elkapta a kezét, ökle belenyomódott 
a gyomrába; visszakerekedett önmagába, mint az embrió. A romokról nem 
az jutott eszébe, hogy úgyis eltakarítják. Azel őtt biztosan pillangónak nézte 
volna ezt a színtócsát: 

• 
Minden hasonlított valamire, csak éppen önmagával nem volt azonos. Valaki 
azt mondta, hogy az övezet nem zöld, csak egy kifordított kabát, ellentéte 
mindannak, ami addig történt, nem is új viselet, egyszer űen belülre került a 
vér. Itt nem törhették rá az ajtót senkire a szabadcsapatok. A legtöbb ajtóról 
hiányzott a zár. Akadtak üres szobák is. Mielőtt elmennek, beletemetik 
magukat tárgyaikba a lakók. Elképzeltem őket, mint a karcolt némafilmben, 
ahogyan visszaperegnek elém. Tapétaszín-elváltozások fogták keretbe a bú-
torok pókhálós hiányát. Kellett a.fűtőanyag, és eltüzelték őkét a télen vagy 
fosztogattak, nem kérdeztem meg. A folyamatosság mozaikjainak összera-
kása magyarázatokat követelt volna: eredeti barlangrajzokat, helyi táj szólást 
beszélő  ősembereket, hogy bizonyíthassák, ki járt itt el őbb. De ez a River of 
No Return, az ismeretlen ösvény. Bitos, ami biztos, gondoltam magamban, 
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a legalsó, legvédettebb helyiségbe költözöm. Sporttáskányi holmim kényel-
mesen elfért az egykori gyerekszobában. Az elefántminták körbefogták 
ormányukkal az álmaimat. A szekrényben találtam azt a kockás füzetet, 
amibe a feljegyzéseimet vezettem. Belefirkáltam önmagam meg az övezet-
életet. Kitárva hagytam az asztalon, mint egy szell őző  ablakot, úgysem tudta 
elolvasni az írásomat a házigazda. Ritkán találkoztunk a labirintusnyi épü-
letben. Népes családjából csak ő  maradt a másfél emeletes, meg sem számol-
tam, hány szobás házban; garázs és padlásszobák, összesen hat erkély, a 
ládákban mindenütt lila petúniák, mintha sosem járt volna erre a háború. 
Habár a fenevad lesöpörte a tet ő  fedeléről a cserepet, betörte az üvegeket, 
de aztán elment, szerencsére nem lehetett minden percben mindenütt. El-
megy, aztán előbújnak rejtekhelyükről a kisebb állatok, hamar új fészket,  
csinálnak, örülnek a tavasznak és párzanak. Dallamok kószálnak a zsebrá-
dióból ., amíg élteti az elem. Végre egy öregember, aki nem hallgat m űnépda-
lokat. Tanulni kellene tőle a derűlátást, mondtam neki, de elengedte a füle 
mellett, az előző  háborút sokkal izgalmasabbnak találta, végigizgulta a he-
gyen, a farkasok között, azelőtt voltak erre farkasok, minta mesében. Sajnálta 
a fiát, a két lányát, az unokákat meg az els ő  ükunokát, mindahányan Német-
országban várták a fejleményeket. Mindenesetre az öregember szorgalma-
san gondozta a kertet, „ha másért nem, a saját gyönyörűségemre", említette 
újdonsült szomszédjainak egyik délután a hátsó udvarban. Semmi sem 
kerülhette el a figyelmét. Kinyitotta a nejlonzsákkal rajzszögezett ablakot, 
és kikönyökölt rajta; megkérdezte, hogy miért éppen erre 

a virágra esett a választásom. Mert olyan vastag, levecses, mintha igazi vér 
csordogálna az ereiben. Olyan emberszer ű. Azért kár leszedned, mert a 
vázában vérszegény lesz, hamar elveszíti a színét és lehull, aztán söpörget-
heted a szirmokat... Zavartan forgattam a kezemben, nem akartam megmon-
dani, hogy festék hiányában mire próbálom majd felhasználni, különben 
sem biztos, hogy sikerül. Mit szólna? Mégiscsak idegen vagyok, számára 
nyilván egy ,betolakodó a sok közül, még ha nem is emleget együtt a 
jöttmentekkel, merthogy engem a humanitáriusok fizetnek; némi bizalmat-
lanságot éreztem, valahányszor beszélgettünk, és most kérdezés nélkül 
belegázoltam a virágoskertjébe, bármennyire is vigyáztam a lépteimre az 
ágyások között, azért a legjóindulatúbb néz őpontja szerint is csak egy 

653 



szarvasbogár lehettem a kertjében. Mégsem a kitiltást választotta, ellen-
kezőleg, nem nézte volna ki bel őlem, hogy kedvelem a virágokat, „nem, nem, 
azok másfajta emberek", és elmondta, hogy a bazsarózsa egyúttal egy nép 
szimbóluma. Ultetés után csak négy év múlva nyílik teljes szépségében. 
Hosszú idő, gondoltam magamban, szimbolikus sors még a vadon növ ő, 
nemesítetlen fajtáknak is, melyekből az ősi tartozás jelképei nyiladoztak. 
Vajon megél ennyit az övezet? Fontos, hogy kés őbbi fejlődéséhez elegendő  
helye legyen, mert hosszú évekig ott marad, gyökerei meger ősödnek a 
felszín alatt, és a rágcsálók messze elkerülik. Nem szabad megbolygatni és 
áttelepíteni, csak a tápanyag pótlásáról kell gondoskodni. És ha megsz űnnek 
afehérek konvonj ai? Ha magunkra maradunk összezárva, ennyiféle rágcsáló? 

.Levele többszörösen osztott, a virág a leveles szár végén fejl ődik, termése 
tüsző. A kert napfényes részére ültettem, mert árnyékban nem virágzik. Ha 
szereti az illatos növényeket, azt ajánlom, abból a vadszegf űből szedjen. 
Nem, nem, csak ezt az egyet akartam kipróbálni. Legalább egy tubus tempera 
maradt volna valahol, vagy filctoll, hogy kiszereljem a belét, de egy kis 
falfesték is megmentett volna a hentesmunkától. Szirmok pettyezték a pad-
lót. Erőlködtem, hogy még több szaftot nyerjek Ujjaim ragacsosak lettek, 
megalvadt rajtuk a vörös lé, mint aki nem is az emberek lelkében vájkál, 
hanem a belső  szerveik között. És 

ilyen lett. Így hangzott a tizenegyedik parancsolatom: ne tégy kicsinyes és 
hiábavaló dolgokat. Olyanok lettek a maszatok, mint amikor aknat űzben 
káprázik az ember szeme. Miután kitéptem egy sima lapú füzetb ől kettesével 
az oldalakat. Miután megpróbáltam puszta kézzel festéket fakasztani a ma-
roknyi sziromból, de Mózesnek könnyebben ment a kőből. Miután kerestem 
a garázsban egy kalapácsot, kiderült, hogy egyszer űen szétfröccsen az egész, 
kimoshatatlan jelképeket hagyva a fehér köpenyemen. Miután beitta a papír 
az alaktalan pacákat, semmi szimmetria nem keletkezett, biztos lettem benne, 
hogy bárki csak fekete lyuknak látná múltját s jöv őjét. Miután rájöttem, hogy 
egy töltényhüvelyt kell végiggördíteni az összehajtott lapok közé rakott 
szirmokon, máris sorozatban készültek az enigmatikus ábrák. Nem is akar-
tam, hogy teljesen szabályosak legyenek, tankönyvszer ű  Rorschach-tesztek, 
hanem hagytam, hogy szétfusson a lilavörös lé, induljon szabad folyása 
szerint, majd úgyis behatárolja perforált széleit a képzelet: gyógyuló vagy 
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fekélyesedő  határokat rögzít; legyenek félszigetek és mély tócsák, csak 
beszélni lehessen valamir ől. Végigraktam a lapokat száradni a padlón, hagy-
tam a foltokba ragadt szirmokat, miért cáfolnák paeoniaságukat, a giccsek 
nemzeti virága átminősült irodaszagú latin nevével tudományos folttenyé-
szetté. A belső  sebekhez kellettek kötszerek, agybirizgáló játéknak, aláme-
rülő  búvárszemüvegnek, feltárni a kimondatlan összefüggéseket; elindítani 
a titokhajókat a vízen, ha állnak, vagy megállítani őket, ha rossz felé sodród-
tak. Szélnemű  ez a munka, de mégis őselem. A szükség kreativitásra és új 
viselkedési minták elfogadására szoktatott. Ahogy száradtak el őttem sorban 
az ábrák, végiggondoltam: néhány nap után megszoktam az áramhiányt, 
egy hét múlva hozzászoktam, hogy a csapból nem folyik a víz, a központban 
álló tartálykocsiból kellett hordani, egy hónap múlva elfogadtam a kihívást, 
hogy az övezetben lesz a munkahelyem. A mesterségesen létrehozott terep 
a lehetséges együttélés mércéje lett a szükségmegoldások és kényelmetlen-
ségek ellenére. Amennyire viszolyogtak azelőtt a lakók, hogy ebbe a kísér-
tetfaluba összeköltöztessék őket, később már az okozott gondot a kéksapká-
soknak, hogy a betelepülni szándékozókat visszatartsák, hiszen maguk is 
tudták, milyen volt, amikor tízezrek zsúfolódtak össze egy lepusztult kis 
faluban. A kapitánnyal kezdett ől fogva úgy emlegettük: AZ OVEZET. Kato-
na létére viszonygott a szokásos jelz őtől, amit gyakran emlegettek a médiu-
mokban, de valójában sehól sem valósították meg: demilitarizált, tehát a 
nemzetközi békeerők által ellenőrzött, fegyvermentes helység lettünk. A 
nelőjrámmertmásistenteremtett kétségbeesésszava elásni való monolittá 
mélyült alattunk. Az övezetet az UNPROFOR H-39-es hadteste vette körül, 
amolyan falukórházként kezdtük. Eleinte a sebesülteket szállították ide az 
egyre távolodó hadszíntérről, aztán jöttek a menekült civilek, f őleg asszo-
nyok és gyerekek. Az egykori szemben álló felek árbocukat vesztett hajók 
lettek. A békeerők jelentették a kapcsolatot a külvilággal. Csak külföldi 
újságírók jöhettek be. Tapasztalatból tudták, ha valamelyik csatafél tudósí-
tója beteszi a lábát, csak uszítani fog. Másrészt önigazolásképpen, el őremu-
tató példaként akarták mutogatni a szatellitadásokban az oázisunkat, amely 
a miénk lett cellaként és szabadságként. Bármelyiknek tekinthette ki-ki 
érzése szerint. A felépült sebesültek egy id ő  után idegesen cigarettáztak az 
utcán, maguk sodorták maguk kerítette levelekb ől. Akik viszont földönfu-
tókká lettek, hamar rakosgatni kezdték romos fedelükön a cserepeket. Aki 
rá is szánta magát, félt elmenni, mert észak fel ől nem lankadtak á harcok, dél 
felé a mezőt sűrűn elaknásították, a napnak minden szakában el őfordult, 
hogy egy-egy vad vagy éppen háziállat arra tévedt és felrobbant. Kelet fel ő l 
nem volt érdemes megmászni a hegyet a k őomlás és a szakadékok miatt. 
Nyugat felé vitt a békeer ők útvonala, de útközben sápot húzott annyiféle 
martalóccsapat, hogy másnak semmi esélye nem volt arra, hogy átverekedje 
magát a puskatusukon skalprovátkázó ellenségeken. A katlannak, ahol él-
tünk, egy idő  után kialakult a maga hierarchiája. A kéksapkásos szállították 
a segélycsomagokat, a műszereket, a gyógyszert, az ivóvizet. Tudatában 
voltunk annak, hogy ők felügyelik a rendet, de ez nem jelentett nyomasztó-

' an beszabályozott hatalomgyakorlást. Ritkán akart valaki elmenni, és egy 
idő  után már jönni sem akarhatott senki, mert egyre szélesedett a sivatag 
körülöttünk. A katonák után következtünk mi öten, orvosok. Köztük az 
alábbi ábra készítője. 
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Madárnépek. Mind magukban akartak élni. Nem bírhatott el ez a vidék 
ennyi magányosságot, ragályos betegségként terjedt a mától holnapig tartó 
szövetségek fészkében. Még sohasem fociztam együtt a betegeimmel. C. 
kapitánytól megkérdeztem, miért ragaszkodott hozzá, hogy egy pszicholó-
gus is legyen az öt orvos között, hiszen az egyik ismert háborús b űnösnek 
is ez volta szakmája, aztán valami más lett, ez a tudás sokfelé kamatoztatható. 
Talán ugyanaz a fékje a jónak és a rossznak. Mi már csak azt a munkát 
végezzük el ilyenkor, amit a dögkesely űk szoktak, nem befolyásolhatjuk a 
dolgok látványosabb részét: az életben maradáshoz a. sürg ős esetek szakem-
berei kellettek, most viszont ők unatkoztak. C. kapitány nem f űzött ehhez 
kommentárt, inkább kérdezett: milyennek képzelném az ideális övezetet. 
Olyannak, mint Svájc. Meglepetten nézett egy darabig John Lennon-szem-
üvege mögül, aztán lassan elnevette magát, ahogyan Noé tehette a vízözön 
után: itt nincsenek ártatlanok, még az áldozatok között sem. Megmutattam 
neki az egyik ábrát. Hát persze, mindannyian kísérleti nyulak vagyunk, 
jelentette ki, ez a folt itt olyan, mint az új kontinens, mindenki bevándorolt 
valahonnan. Kikiáltjuk önmagunkat, és kigyógyulunk a fegyverfóbiából. 
Egy nagy paca a. világ. 

A történeteket vártam, amik majd eszébe jutnak, ha kiöklendezik a szirmok 
a voltat. Egy idő  után oldódik a görcs, ami fékezte a beszédet. Elnyúlt 
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részletek ráncolódtak az arcán. Sejtettem, ha megszólal, az gyónás lesz: 
felrepült az égbe a templom, kóvályogtam a porfelh őben, elképzeltem, aho-
gyan ablakaiból folyik a vér, azoké, akik oda menekültek, mert azt hitték, 
ugyanabba a fába nem csap kétszer a villám, romként is a legbiztonságosabb-
nak tűnt, a hitetlenek is mentsvárnak gondolták, bárki istene lakta, míg állt. 
Elé tettem a második ábrát. Egy idegen körvonalatait fedezte fel, amint az 
ajtó előtt áll, a matt üveg elmosta a vonásait, de nem annyira, hogy ne 
lehessen észrevenni: egyenruhás. Azután jött egy hosszú szakasz, olyan, 
mintha kivágtak volna egy részt a filmből. Megkérdeztem tőle, hogy miért 
jött el. Meguntam a robbanásokat és a dacolást, hogy mindennap azzal 
ébredjenek, hogy csak azért is maradnom kell. Er ő  kell az elhatározáshoz. 
Naponta kéjelegtek abban, hogy rám olvassák: nekem el kell t űnnöm innen. 
Irigyeltem őket, mert én életemben nem mondhattam ezt senkinek, és most 
már sohasem tudhatom meg, milyen jó államalkotónak lenni. Aki nem 
közülük való, szerintük csak azért él, hogy őket szolgálja. Miért mutogatja 
ezeket nekem? Mindegyik vérfolt. Fontos az, hogy milyen múltat vagy jöv őt 
lát bennük a víznéző? Itt leállt a szél, és nem visz ki bennünket a nyílt 
vizekre. Mindegyik a magam pecsétje és jóslata. Egy teher a sok közül. Azért 
készítettem ezeket az ábrákat, hogy beszélgessünk róluk, mondtam neki. Itt 
úgysem fejeződik be semmi, a végszó a pecsét alatt marad. Egy másik ábra 
mutatja majd, mi lett velünk. 

Az Évák és Ádámok c. novelláskötet illusztrációja (1918) 
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LÁSZLÓFFY CSABA 

TÁRSVERS 

„Senki te vagy?" ki a sors képében birtokol élvez 
(puszta szerencséb ől törvényes utóda a p őre 
szándék annak amit most gy űlölködve tagad meg) 
Senki felelj! gyermekkori zöld játszótereinket 
füstbe veszejtve hazugság árhullámaival be-
lepve-temetve miért kellett elorozni örökre? 
és születésünk fűzfdit ha sietve kivágod 
mit vársz - hogy árnyéka halálunknak se legyen majd? 
Senki te kétezer éves rozsdaszakállal ijeszt ő  
töklámpás-szemeid kinagyítva a szalma tüzében 
sanda lidérc-lobogás képerny őjén a világnak 
mint a vakítani kész rémálom egészen olyan vagy 

Senki te még nagyapánk lágy homlokráncait is mind 
belekevernéd (régi utak bölcs hangulatát le- 
rontva) silány betonodba s az ő  emlékezetének 
áldozati hamujában mosnád kezeidet meg — 
meddig tart ez az álmatlanság meddig a kétség 
mely a halál polcára szorított éveimet mint 
tiltott könyvsorokat érintvén visszaver ődik? 

Senki felelj! barbár teleidben mind aki koplalt 
mért ne vihesse kevés vérében rejtve tovább is 
csak a sajátját rítusa még ha pogány (ha magány) is? 

vagytok-e tizenkét kőműves most hogy az élve 
béfalazotta.t kellene megszabadítani végre? 

, 
KIÁLTÁS A VÁROSUNKÉRT 

Valami átcsap rajtatok 
közelről a trójaiak sem 
érezték lehet kiáltó az ok 
(a törzs még áll és meg se rezzen 
tudom hogy nem vagytok vakok 
hull a lomb halkan vagy veszetten) 
de ki mondja ki az okozatot 

a képletet mely részletekben 
gyűrt papíron csak piszkozatnak 
számít? a súlyos sokkhatás után 
nem nő  a kín -- mit lefaragtak 
rólad az nyugtalanít már csak 
az fáj (nem a volt egész): a hiány! 
még érzed s nem tudod hogy látszat 
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KÉZFOGÁSOK  

Kilencven éve hunyt el Jovan Jovanovi ć  Zmaj (1833-1904) 

JOVAN JOVANOVI Ć  ZMAJ 

A LEGLOJÁLISABB ALATTVALÓ DALA 

Bennem minden vágy kihalt, 
S háládat terül szét; 
Egyházam a dinasztia, 
Fohászom a hűség. 
Kínt kiállni kész vagyok, 
S átesni próbákon, 
Rejtse a legkeserűbb 
Falatot iszákom; 
Ha kell, étlen, szomjan is 
Én a sztrázsát állom - 
Egy legyen szabad csupán: 
- Besúgót utálnom! 

Tanulom a hallgatást: 
Érdemül írhassák. 
Szájamból már elmarad 
Az a szó: szabadság. 
Hozzak vissza tűnt időt? 
Annál mi se könnyebb! 
Intsetek, s elégetem 
Mind, ha kell, a könyvet. 
Tűzé legyen Schillerem, 
Mill és vele Byron - 
Egy legyen szabad csupán: 
- Besúgót utálnom! 

Rendelet ha rendeli, 
Én elélek szénán, 
Megtanulok mindenre 
Bólogatni némán, 
Copfba hajam befonom, 
Mint Kínában élve... 

Nem kell más öröm, csupán 
Kormánylapok élve. 
Proudhont ha ki mondana, 
Vágom biza szájon, - 
Egy legyen szabad csupán: 
- Besúgót utálnom! 

Úgy tartják, a pezsgő  mit 
Mutat, rossz a példa: 
Amint levegőhöz jut, 
Feltör buborékja. 
Csökevényes divat ez, 
S űzöm már mióta. 
Én több pezsgőt nem iszom, 
S távozz tőlem, szóda! 
Meg nem tűrök egy szifont 
Sehol a portámon. - 
Egy legyen szabad csupán: 
- Besúgót utálnom! 

Elkerül majd, mint a pinty, 
Minden undorérzet: 
Jogtiprást ha látok én, 
Gyorsan félrenézek. 
Istentől a hatalom, 
Istentől a rangok; 
A hivatal kizsebel? 
Nem adok egy hangot. 
Gyűjtsétek a milliót, 
Istentől a kánon, - 
Egy legyen szabad csupán: 
- Besúgót utálnom! 
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Hogyha int egy miniszter, 
Lefekszem az ágyra, 
Álmomban azt suttogom: 
„Ahogy ön kívánja!" 
Míg nem hallom: „Kelni, föl!", 
Addig föl nem állok; 

Egy szavukra meghalok, 
Nem kell több halál-ok. 
Kegyelmet pedig nehogy 
Nyerjen a hiányom! — 
Egy legyen szabad csupán: 
— Besúgót utálnom! 

A NÉP 

Alább kéne adni már, 
Föld urai, hej ti! 
Hogy túlcsordul a pohár, 
Szívetek se sejti? 
Nektek lám, korona jár, 
S fénykor ez, barátom — 
Mit gondoltok, vajh minek 
Van nép e világon? 

Az istenre, nagyurak, 
Ki se fér közétek, 
Ezrek éhe tartja fenn, 
Min ültök, a széket; 
Rabsereg kell nyögje, hogy 
Csillagotok álljon — 
Mit gondoltok, vajh minek 
Van nép e világon? 

Szélhámos hizelgő-raj, 
Zsongtok, s nem hiába: 
Keggyel ültet uratok 
Arany hintajába; 
Talpnyalók, kik űztök egy 
Célt előrelátón — 
Mit gondoltok, vajh minek 
Van nép e világon? 

Ingyenélők, kiknek a 
Műveltség a réme: 
Amíg izzad vért a nép, 
Meghíztok kövérre! 
Átkos önzés nektek a 
Legjobbféle mákony — 
Mit gondoltok, vajh minek 
Van nép e világon? 

A DAL DALA 

Mikor egy bűn elborított 
Eget eredendőn, 
S kiűzetett végleg 
Az Ember a mennyből — 
Mintha büszke égi sasnak 
Eltörött a szárnya, 
Olyan védtelen volt, 
Oly keserű, árva. 

Egy a másra fájva nézett: 
„Igy az élet már nem élet! 
Nevünk netán nem is Ember; 
— Dermedt szívünk üresen ver, 
Ütött benn a kín tanyát ott, 
— Meddig kell kisérjen átok? 
Vagy kétségb'esés, az öl meg, 
Vagy vadak leszünk mi, szörnyek!" 
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Hallotta a védtelent Ő , 
És megenyhült a Teremtő : 
„Bűnötökért vezekelni 
Sújta átkom, 
De a terhet nagyra szabtam, 
Már belátom. 
Szállj le, lányom, kincsem vagy te, 
Menj te mégis!" 
És leszállt a lányka — ő  volt 
A Poézis. 
És a földön mintha kélne 
Lánggal új Nap, 
Pusztaság és éj sötétje 
Fényre gyúlnak. 

Hol a fájdalom s a jaj van, 
Dal hoz enyhet; 

Hol elcsüggedtél a bajban, 
Dal emelhet;  

Hol a népek kedvvel élnek, 
Dalba fognak; 

Mit a szó nevezni nem tud, 
Dal kimondhat; 

Hol remény egyéb nem él már, 
Dal vigasztal, 

S hol gyanú tiport a sárba, 
Dal magasztal. 

Ím az anya bölcsőjénél 
Kisdedének, 
Elringatja édes álmon 
Tisztes ének. 
Illatosabb a tavasszal 
Nyílt virágnál: 
Mennyeibbet, mint e dal, már 
Nem kivánnál. 

Isten háza íme telve, 
S áll az oltár; 
Hívek ajkán ősi dalban 
Szól a zsoltár. 
Hol csak áll a templom, ott a 
Dal, mi rávall, 
Esendőket az köt össze 
Ég Urával. 

Ravatalnál sír az ének:. 
„Úr kegyelmezz!" 
És a sírnál új reményre 
Léssz figyelmes. 
Mert a sír ad új napoknak 
Újra rangot. 

S dallal hoznak bizodalmat 
A harangok. 

Íme lagzi, újra dal száll 
Félre bánat! 

Éneklik dicséretére 
Szép arának. 
Rájuk hint a dal virágot, 
S hogy lel égi 
Boldogságot ifju pár: ott 
Dal igéri. 

Ím a gazda szűz ugart megy 
Törni kedvvel; 
Dalt a pásztor nyája mellett 
Íme meglel; 
Ím kaláka: egyes ember 
Győz-e ennyit? — 
Kínt, magányt és küszködést a 
Dal megenyhít. 

Könnye közt fiát, repesve 
Anya várja; 
S a fiúnak, messze, gyullad 
Dalra szája. 
Fáradatlan, át világon 
Zeng, ahogy jár: 
„Édesanyám, jó az Isten, 
Bizakodjál!" 

Századéves tölgynek alján 
Ősz nyirettyű s. 
Múltidéző  ősi húrján 
Gyúl meleg tűz. 
Hej, a szerb hogy mindig áll még, 
S győz a rosszon — 
Érte hálát hősi népünk 
Dalnak osszon. 
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• 

Hol a fájdalom s a jaj van, 
Dal hoz enyhet; 

Hol elcsüggedtél a bajban, 
Dal emelhet; 

Hol a népek kedvvel élnek, 
Dalba fognak; 

Mit a szó nevezni nem tud, 
Dal kimondhat; 

Hol remény egyéb nem él már, 
- Dal vigasztal, 
S hol gyanú toport a sárba, 

Dal magasztal. 
Mert a dalban nincs gyülölség - 
Szeretet csak; 
Benne hit és jóreménység 
Lehe megcsap. 
Kinek a dalt befogadni 
Lelke nincsen, 
Neki mindhiába küldéd .  
Lányod, Isten? 
Míg a hívő  égi kéjt lát, 
Veszt a másik: 
Ő  - az átkos - elvadul, s már 
Üdve vásik. 

AZ ELEFÁNT 

Hat jóbarát útnak indul 
Messze földre, Indiába. 
Sosem láttak elefántot; 
Majd most -• mindnek ez a vágya. 
Öregember mondja erre: 
„Szép, ha vágyhoz így ragaszkodsz. 
Tudjátok meg: mégsem illik 
lly kívánság senki - vakhoz." 
Mert valóban, szemvilága 
Rég hiányzott mind a hatnak. 
De csak azzal válaszoltak: 
Semmi baj, majd - tapogatnak. 
Nos, ha úgy, hát jól van akkor. 
S ment, ahogy csak bírta lába, 
Hat barát az elefánthoz, 
Indiába.  

Óvd a dalt: a durva tigrist 
Megjuházza - 
Ám a dallal mégse bánhatsz 
Soha játszva. 
Nem lehet más ez a dal, csak 
Tiszta, szentség, 
Mint a csillag, melynek igaz 
Fénye fent ég. 
Nem lehet, csak szűz nemesség, 
Istenadta, 
A hamisság összeroppan 
Őalatta. 
Nem teremhet, csak őszinte 
Szív-valóból, - 
Őelőtte minden arcra 
Hullva hódol. 
Ezt a dalt óvd, szívvel ápold, 
Míg az élet! 
Szentségét ne becsmérelje 
Talmi lélek! 
Ha e szent, h ű , tiszta dalt el-
Űzöd innen, 
Oda öröm, - szép reménység, - 
Oda minden! 

„Nézzelek csak!" - lép az els ő  
Elefántnak bal feléhez. 
Megtapintja, s közli aztán: 
„Nagy dolog ez, sima, széles. 
Ennél többet szem se lát: 
Hisz egy fal az elefánt!" 

Lép a másik oda, hol az 
Elefánt áll, 
S megérinti ujjaival . 

Agyaránál. 
Mondja tüstént: „Ami kétség, 
Mind eloszlott: 
Az elefánt nem egyéb, mint 
Sima oszlop!" 
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Az ötödik nagy szakértő  
— Ebugatta! 
Kíváncsin az elefántfült 
Tapogatta. 

CIGÁNY A LOVÁT DICSÉRI 

Harmadik lép oda, társát 
Félretolván. 
Mi akadt az ő  kezébe? 
Épp az ormány. 
Szól azonmód: „Titka már nincs, 
És ez így jó: 
Az elefánt semmi más, mint 
Szörnyü kígyó!" 

Negyedik is tapogatott, 
S mert odább állt, 
Elefántnak megtalálta — 
Mit? — a lábát! 
„Csak az, amit — bökte hátra —
Fogni tudsz, jó. 
Az elefánt — nemde — tuskó?"  

Ítéletet megalkotni. 
Nem, mulasztott: 
„Mint legyez ő, az elefánt 
Oly, szakasztott!" 

Hatodik is, mint a többi, 
Azt akarta. 
Ismerkedni neki ott volt 
Még — a farka. 
jó sokáig tapogatta, 
Hogy mit érez. 
„Az elefánt — mondta —, látom 
Már: kötél lesz!" 

S nem is tudták abbahagyni, 
Hogy vitassák, 
Hatuk közül melyiké az 
Egy igazság. 
Mert igaza kinek-kinek 
Akadt némi, 
De a Teljest már senkinek 
Nem sikerült 
Így felérni. 

Lovam nézed, jó uram? S a 
Látvány nemde meglep? 
Inkább hiinéd paripámat 
Gyors madárnak? 
Higgy a szemüvegnek! 
Ugye; nem lehet betelni? 
Tiéd, nosza vedd meg! 

Meg hogy nem ér ez a Fecske 
Fityinget se? 
jól vigyázz, hé! 
Ha nem érne, nem is lenne 

-Most cigányé. 
Nem látott ilyet királyi 
S cári ménes — 
Ő t dicsérni csak a szavam — 
Az szegényes. 
Foglalhatnák színaranyba —  

Mondd, miért ne? 
Annál mindig egy dukáttal 
Többet érne. 

Igaz, kedves étke széna, 
Zab s a szalma, 
De ha koplal, boldog éppúgy, 
Mint ha falna. 
Fogát nézed, jól ha látom, 
Egy barátom. 
Ugyan minek? Én se néztem! 
Mit nevetsz itt? 
Az én Fecském nem öregszik. 
- Egykomán, ezt űzni kell, mert 
Attól ifjul, 
S fürge lesz, mint 
Holmi kisnyúl... 
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S kérded még, tamás barátom, 
Átbotolna-é egy árkon? 
Mit botolna — s még hogy árkon? 
Nem termett még olyan árok, 
Min e Fecske át se szállott. 
Árkon át úgy röppen éppen, 
Mintha nem más: lenne lepke — 
S... — hosszában, és nem keresztbe! 

Nyereg nélkül ülöm én — 
Kész nyereg a háta. 
— Járlatlevelét ne kérdd, 
Ő  az — bárki látja. 

Mit nem gondolsz, s hova már te! 
Még azt kérded: Fecske lát-e? 
Ily gyanúért átka rád hull: 
Elöl lát úgy, mintha hátul; 
Éjjel éppúgy, mintha nappal, 
S nappal éppúgy, mintha éjjel, 
Annyit lát szemével. 

Most kíváncsi vagy-e rája: 
Van hibája? 
'Sz épp hogy azért kell eladnom, 
Mert nem állja, 

A HÁROM BETYÁR 

Sűrű  éjfél, rémek hona. 
Ferüz pasaálma oda. 
Pisla fénynél falfehér, ni, 
S torkában a szíve lüktet. 
Kádiját a pasa kérdi: 
Hol a kulcsá tömlöcüknek?... 
Három éve már enyésznek — 
Holtukban a hamvuk átkos! 
Három betyár: rossz kísértet — 
Nem álom, mely ily csodát hoz! 
„Hagyd el, aga, hagyd el, éjjel 
Szűk a tömlöc, rozsda rácsa. 
Holnap Mújót majd leküldjük, 
Csontjaikat hogy elássa." 
Hahahaha, ángyomasszony, 
Még hogy engem elriasszon 

Hogy ily ló, hibátlan 
Gazdát másban épp ne tudjon, 
Csak cigányban. 

Sebes-e vajh — ez a kérdés? 
— Csöppet gyorsabb, mint a szélvész. 
Volt egy eset, 
Halld, hogy esett. 
Küld utánam egyszer Erd őd 
Szürke felhőt. 
Már nyomunkban volt a zápor, 
S tőlünk messze még a sátor. 
Villám lobban, Fecske dobban, 
Nem inalt még soha jobban; 
Űzi szélvész záporozva, 
Hogy befogja, 
Hátrapillant, s húz a Fecske, 
Nem eresztve. 
Zápor zúdul, őt leköpni 
— Híja csöppnyi! 
Cserge-színbe hogy betoppan 
Üldöző  vihar elő l,. 
Az én lovam: mint a l őpor — 
Farkán nedves 
Csak a szőr. 

Három döglött eb, hisz éppen 
Amíg éltek — azt se féltem. 
Meg kell néznem foszla testük: 
Mely a titok, mit takargat. 
Hadd kérdem meg: mért kisértnek, 
Miért hívnak, mért akarnak! — 
Mécsest ragad — lángja reszket — 
Nyikorog a patinás zár — 
Sápadás a pasa arcán, 
Vak tömlöcbe míg alászáll. 
Tömlöc jeges borzadálya: 
Skorpiókat doh zabálja, 
Hűvös kígyók iszonyodnak 
Iszamosan csúszva-mászva — 
Három csontváz ül legottan: 
Három betyár csontja-váza. 
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Avagy ülnek, vagy tünik csak: 
Immár újult létre kelnek. 
Kőlapon, mi lenne asztal, 
Mindje előtt áll a serleg. 
Első  betyár már emeli: 
Íme, pasa, vérrel teli! 
Volt énnekem hű  szerelmem —  
S hogy betakart börtön árnya, 
Maradt szegény egymagára. 
Mégse maga... tőrt ragadott: 
Merre vagytok — szólt —, ti gazok? 
Így talált el palotádhoz. 
Föntről puska gyors halált hoz, 
Lukat ütvén szép szívére — 
Ím a serleg, benne vére! 
Ritka jó bor, teli serleg — 
Ferüz pasa, rám emelj ed! 

S mintha tagját más emelné, 
Odalép a kupa mellé: 
Issza torkig, s kínnal ordít — 
Ordító kínt mígnem elmetsz 
Csont-vicsorgás... „Ég, kegyelmezz!" 

Új betyár szól, második már: 
Hogy vetettél sír-homályra, 
Kérdé tőled jó anyám: Mondd, 
Mennyi lesz a rabnak ára? 
Három szekér! — rája vágtad. 
S koldusasszony egyre fárad, 
Nincs se éjjel, nincs se nappal, 
Szomjan izzad, izzad étlen, 
Három szekért mire megtölt, 
Kínnal, véres veritékben. —  
S hogy a kinccsel ideáll az, 
Kacagásod rá a válasz: 
„Nyanya, ez kell csak a kosztra, 

CIGÁNYASSZONY 

Adjál, fiam, egy pohár bort 
S tenyeredet aztán, 
Hadd mondom el, mint légy gazdag 
Az igazság hasznán. 

Úri módnak nagy az ára, 
Követ is ha'a fiad rág, 
Meghízott már bizonyára!" — 
Szíve állt meg, s lett a vége. — 
Ím a serleg, benne óbor: 
Anyám véres veritéke! 
Ritka jó bor, teli serleg — 
Ferüz pasa, rám emeljed! 

S mintha tagját más emelné, 
Odalép a kupa mellé: 
Issza torkig, s kínnal ordít — 
Ordító kínt mígnem elmetsz 
Csont-vicsorgás... „Ég, kegyelmezz!" 

Harmadiknak hangja hallik: 
Hogy vetettél pince-zugba, 
Ott maradt fenn a hegyekben 
Énutánam egy fiúcska. 
Puska-fogni kelt a gyermek, 
Puska súlyos, karja fárad — 
Gyönge szívvel sírni kezdett, 
Mért nem állhat még betyárnak. 
Sírt az árva, látva már, hogy .  
Tömlöcömből vissza nem nyer, 
Míg a bánat sírba vitte: 
Ím a serleg, telve könnyel—
Ritka jó bor, teli serleg — 
Ferüz pasa, rám emelj ed! 

S mintha tagját más emelné, 
Odalép a kupa mellé: 
Issza torkig, s kínnal ordít, 
S holt betyárhoz holtan omlik, 
Holtan omlik — kínt míg elmetsz 
Csont-vicsorgás... „Ég, kegyelmezz!" 

Bölcs igéim vésd eszedbe, 
S másnak el ne áruld: 
Biztos lehetsz, itt a tél már, 
Ha a hó aláhullt. 
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Hol naponta tepertő  sül, 
Zsíros lesz a katlan. • 
S hogyha látsz majd teli hordót, 
Tudd meg, hogy lukatlan. 

Ha ki meghalt, nem segít a 
Szenteltvíz se rajt már, 
Ahol reggel-este fejnek, 
Csordultig a sajtár. 

Kinek fején téli kucsma, 
Nem kell nagy fa hűse. 
Hol naponta legel csorda, 
Nem nő  már a fű  se. 

Szorgosnak a délig alvót 
Nincsen aki mondja. 
Annak, aki vízbe fullad, 
Elmúlik a szomja. 

Aki szegény, s hozzá vak is, 
Behajtót ne lásson. 
Kenyér héját aki falja, 
Elélne kalácson. 

Mérget vehetsz: a karácsony 
Még sosem tavasz. 
S ha a versnek nincs több sora, 
Véget ért biz az! 

Túri Gáhór fordításai 

Koldusasszony (tusrajz, 1910-1912) 
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ÖRÖKSÉG  

BRASSAI ZOLTÁN 

AZ ÖSZTÖNÉLET CSÁTH GÉZA NOVELLÁIBAN 
AZ ÍRÓ HALÁLÁNAK 75. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL (2.) 

AZ ÖSZTÖNÉLET CSÁTH NOVELLÁIBAN 

Csáth műveinek egyikfő  vonása, hogy írásaiban nagy szerepet juttat az 
ember ösztöneinek, elferdült hajlamainak; írásaiban nem ritka az er őszakos 
cselekedet — akár a gyilkosság is — megtörtént esemény vagy álom formájá-
ban. Felületes olvasásra — különösen az életrajzi adatok ismeretében — hajla-
mosak lehetnénk ezekben az írásokban valamiféle párhuzamot (vagy azo-
nosságot) találni Csáth valódi bels ő  életével, esetleg felmelegíteni a roman-
tikus „leírom, hogy ne tegyem meg" közhelyet. A valóság azonban sokkal 
mélyebben van, sokkal mélyebben gyökereznek ezek a motívumok a kor 
valóságában. Nem véletlen, hogy az eltorzult ember segítségért kiáltó hol-
dogtalansága, szerencsétlen csetlése-botlása a számára idegenné vált világ-
ban, a mesterséges örömök keresése (legyen az a m űvészet vagy akármi más) 
az el nem érhető  valódi örömök helyett — ezek azok a f ő  témák, amelyek 
ijesztő  méretekben jelentkeznek az Osztrák—Magyar Monarchia m űvésze-
inek alkotásaiban. A művész jelzi, hogy a „világ problematikussá vált", s eljut 
addig, hogy „hiába minden, nyomorultul el kell pusztulni. (V. ö. Mátrai 
László: Alapját vesztett felépítmény. Bp., 1976. 118.) A századfordulóra az addig 
változtathatatlanoknak hitt értékek, szokások, hitek devalválódnak; nagy-
szerű  eszmék hangžatos frázisokká csorbulnak; hazák, családok, hivatások 
börtönökké válnak. 

A kor embere megrendülten, tétován álla széthullott világban, s kétség-
beesetten igyekszik megkapaszkodni, egyensúlyát visszanyerni. Vagy elrin-
gatja magát naiv hitekben, vagy igyekszik a változást tudatosítani, tudomá-
sul venni és ennek tudatában újjászervezni életét. Ekkor lesznek igazán 
nagy hatásúak azok a filozófiai nézetek (illetve vulgarizált változataik), 
melyek minden edddigi érték átértékelését hirdetik, a szellem emberének 
felsőbbrendűségét hangoztatják, a heroikus hős szükségszerű  magányáról 
írnak; azaz jó, szükség-, illetve végzetszer ű  és hősi dolognak mutatják be 
azt, amit a kor érzékenyebb embere elszenvedni kénytelen. 

Persze, ez is sok pozitívumot hozott; a gondolkodó ember rendszerezte 
a problémákat, és nekiszegezte a kérdést: hogyan tovább? Emellett pedig 
kemény, sokszor önkínzó problémafelvetéseivel (els ősorban Nietzsche) 
mérhetetlenül megtermékenyítette a m űvészeteket, s ha megoldásokat nem 
is tudott adni, arra inspirált, hogy bajaink elkend őzése helyett nézzünk 
szembe létünk alapvető  kérdéseivel, és a felismert igazságokból vonjuk le a 
Lehetséges következtetéseket is. (A magyar irodalomból erre talán a legjobb 
példa Ady Endre, „egy költő  Nagyváradon, aki olvasta Nietzschét. Vagy 
legalábbis hallott róla.") 
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Természetesen a következtetések levonása újabb feszültséget hozott 
létre; nevezetesen azt, hogy a gondolkodó, m űvész, filozófus stb. tisztán 
látja, mit kellene tenni, és nincs cselekvési lehetősége. Legfeljebb az lehetett 
a vigasztalás, hogy nem először fordul ez el ő  az emberi kultúra történetében. 
Az ilyen tehetetlenségnek mindig nyómasztó hatása van; a gondolkodót 
hajlamossá teszi arra, hogy irreális, a valóságot semmibe vev ő  terveket 
szövögessen, és így valóban olyan szobatudós filozopterré váljon, amilyen-
nek eleve ki is kiáltják. Hajlamossá válik arra is, hogy saját helyzetét „örök 
értelmiségi" vagy „örök művészi" helyzetnek, sorsnak fogja fel, és arisztok-
ratikusan elforduljon az őt meg nem értő  „világtól". Így a művész, a gondol-
kodó megindul abba az irányba, amely a szubjektivizmus felé vezet. 

A századforduló művészeinek jelentős része ennek a pályának valame-
lyik stációjáig jutott el. Etikai, világnézeti, emberi, m űveltségi kérdéssé vált, 
hogy ki meddig ér el, illetve onnan merre indul tovább. Még azok is, akik 
világnézeti szempontból messze Csáth el őtt álltak, keserű  óráikban gyakran 
hullottak vissza a reménytelenség, a pesszimizmus, a halálvágy, a „mester-
séges paradicsomok" e szomorú poklába. Nem véletlen, hogy oly nehéz a 
századforduló íróit pontosan elhelyezni az irodalomtörténetekben (pedig 
általában rövid életű  művészekről van szó), s hogy oly gyakran hangzik el 
róluk a „ködlovagok" minősítés, ami egyébként eléggé találó is. Kifejezi azt 
az ellentmondást, ami általában ezen írók tehetsége, m űveltsége, sokolda-
lúsága, emberi értéke és munkájuk eredménye és f őleg hatása között van. 
Ahogy Don Quijote küzdelmeinek eredménye általában csak az, hogy zápo-
roznak rá az ütlegek, és mutogatják, mint egy el őző  kor itt felejtett emlékét, 
úgy e művészek is csak azt kapták, hogy csodabogárként tartották számon 
őket, viszont až ütleg helyett rosszabb várt rájuk: a langy ős közöny, a gyors 
— gyakran még életükben bekövetkez ő  — feledés. Jobbára magánéletük sem 
volt túl szerencsés. Ha el is érték azt, amire hosszú ideig vágyakoztak, örökös 
nyugtalanságuk, bels ő  vívódásuk csakhamar elhozta a csömört. Szinte mot-
tója lehetne e nemzedéknek Ady Meg akarlak tartani című  verse, vagy ennek 
prózai előzménye, Malonyay Dezs ő  A három Judith című  elbeszélése. Malo-
nyay hőse így sóhajt fel: „Nincs barátom, nincs az életben csak egyetlen 
tragédia, az, mikor látod, mint szakad áthidalhatatlan örvény a valóság s az 
illúzióid közé ... A legtöbb ember észre se veszi, olyik, szerencsétlen, bele-
szédül." (Judith könyve. Bp., é. n. 6.) 

A szellem embere számára maradnak a m űYészetek. Általában e művé-
szek sokoldalúak, megpróbálkoznak a festészettel, a zenével, de irodalmi 
téren is szinte minden műfajt kipróbálnak. Foglalkoznak— persze az ismer-
tetés szintjén — filozófiával, bár általában megmaradnak az őket közvetlenül 
érintő  kérdéseknél; érdekl ődnek a pszichológia, a tudományok újabb ered-
ményei iránt. Viszont van bennük egy jó adag szkepticizmus, valódi vagy 
fölvett frivolitás is, ami ekkor divatos is. Szenvedélyesen érdekl ődnek vi-
szont a művészet mesterfogásai, új megoldásai iránt; szívesen végzik és meg 
is becsülik az irodalmi „aprómunkát". Es talán ez az, amit — nevük említése 
vagy akár ismerete nélkül is, de — tőlük örökölt a magyar irodalom. 

Csáth Géza is ezek közé a sokoldalú, a mesterség alapos ismeretével 
felvértezett írók közé tartozott, akik rosszul érezték magukat a Monarchia 
szűk levegőjében. Jelentős műveiben ennek a légkörnek, az embert fojtoga-
tó, sorvasztó, pusztító világnak félelmetes diagnózisát adja. Mint orvos, 
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pszichológus önkínzóan kegyetlen objektivitással tárja elénk az emberi lélek 
szörnyű  torzulásait, félelmeit, szorongásait..Ez az egyik forrása a novellák-
ban oly sűrűn előforduló szadisztikus elemeknek. 

Ide lehetne sorolni — a kezd ő  író novellái közül —A béka címűt (1906). Az 
olyan típusú — Csáthnál nagyon ritka — elbeszélések közé tartozik, mely 
szinte előadás. Az író-orvos beszél hozzánk, bemutatva a kóresetet, majd 
egy századfordulós írói trükkel lezárja a történetet. 

Pontos, diagnózisszerű  leírással kezdődik a novella: ,,... reszkető  félelem 
fog el, a gyomrom rémületes undorban vonaglik, a szemeim el őtt és a 
torkomon hideg, nedves varangyok mászkálnak, a füleimben egy békanyál-
szagú hang vartyog, és gerincoszlopomban görcsös, jéghideg iszonyat sza-
ladgál." Egy helyütt töri meg a jéghidegen pontos leírást a szecessziós 
stílusfordulat (békanyálszagú hang), mivel az elbeszél ő  jelen helyzetéről, 
lelkiállapotáról van szó. 

Ezután az író el őkészíti az olvasót-hallgatót arra, hogy rendkívüli dol-
got fog megismerni, amely csak rendkívüli emberekkel eshet meg: „Önök 
nem fogják megismerni (a kárhozatos félelmet) . Gondolják el, és ne bámul-
janak rám, hanem érezzenek együtt velem." • 

Majd következik a rémes éjszaka, a szorongások, látomások, félelmek 
éjszakája, melyben a szőrös béka szimbólummá n ő, az emberben lakó iszo-
nyat, szadizmus félelmetes erej ű  szimbólumává. Csáth erre az elbeszélés 
elején a belső  nyugtalanság, lázas izgalom és a küls ő  csend, nyugalom 
szembeállításával figyelmezteti az olvasót: „Ideges, lázas reszketés búvik 
lassan minden porcikámba, és valami ismeretlen félelem kezd reám szállni a 
csöndes sötétségben, mialatt künn az áprilisi es ő  esik, s mellettem a felesé-
gem lélegzetét hallom." S miután a félelem a tet őfokára nő, megjelenik 
anyagivá válásának első  jele, a hang: „Valami üvöltő, panaszos, . hívő  és 
fenyegető  hang, amelyet majd végtelen messzeségben, majd közvetlen kö-
zelemben hallok, mintha az ágyam fájából és a gy szobabútorokból áramlana 
felém. — Mintha egy halálra kínzott kicsi gyerek nyöszörögne." Csáth mint 
zenekedvelő, értő  művész csodálatos gazdagsággal tudja érzékelhet ővé ten-
ni a béka hangját, maga a leírás sokkal banálisabb, jellegtelenebb. (Érdekes-
ségként jegyezzük meg, hogy a festőként induló Malonyay Dezső  egyik 
novellájában hasonló motívum fordul elő, de ott a fenyegető  jelkép egy szín, 
a hideg, növekvő  „sárga pont", ami agyonnyomja az embert. Nála a férfi 
gyermeke lesz súlyos beteg.) 

Következik a küzdelem, a béka megölése — tele naturalisztikus részle-
tekkel —, majd reggel az ébredés, amely bizonytalanná teszi az éjszakai 
kalandot. Végül a befejezés: a feleség halála. Hiába pusztította el a rosszat, 
az magával vitte a jót, az ideálisnak, szinte anyagtalannak ábrázolt asszonyt. 
Maga az elbeszélés még csak egyes vonásaiban mutatja az igazi Csáth-m űvek 
erényeit. A feszes szerkezet, a fontos részek szuggesztív hatású kiemelése, a 
szinte desztillált tömörség— ezek Csáth Géza kés őbbi műveinek is fő  erényei; 
a szecessziósan művészieskedő  mondatok, itt-ott még kissé hatásvadászó-
nak tűnő  kifejezések, erőtlenebb képek a még kezdő, mesterségbeli fogások-
kal még küszködő  írót jellemzik. De az id őnként kiérezhető, modoros stili-
záltság ellenére van a novellának valami vallomásos, önkínzó hangja, ami 
arra utal, hogy az író saját magát is jellemzi, hogy mikor a betegségeket 
felfedi, saját húsába is vág. 
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Ezt bizonyítja másik, 1906-ban keletkezett remeklése, a Gyilkosság is, 
mely a félelem, a gyávaság pusztító hatását ábrázolja. A f őszereplő, Gecső  
Béla úrifiú, gyávaságból megöli egykori kocsisukat, a gyenge, vézna paraszt-
embert, aki betört hozzájuk. Gecs ő  Béla a gyáva emberek hatalom- és diadal-
érzésével szorongatja a betör ő  nyakát, élvezi, hogy ő  bátor, hatalmas: „ Szinte 
beleszédültem az er őlködésbe és az ölnivágyás állati kéjébe." S ami utána 
marad, az csak a szégyen, az iszonyú szégyen. Hadd tegyük még hozzá, hogy 
Gecső  „szocialista", így annál jobban kínozza, hogy eluralkodott rajta a 
gyávaság: ő  ugyanis teljesen tisztában van azzal, hogy miért ölt; ő  maga 
elemzi is cselekedetét az író el őtt. És még egy lelki motiváció: az úrifiú is 
sérült lélek, mégpedig gyávasága miatt van nyomasztó érzése er ős, szangvi-
nikus apjával szemben. Igy is kezdi a történetet: „Ismersz, milyen vagyok. 
Ideges, tehát gyáva. Sok bajom volt emiatt is az apámmal, aki azt képzelte, 
hogy az ő  szangvinikus temperamentumát, vakmerőségét éppen úgy örö-
kölni fogom, mint akár a nemesi címert." 

Az elnyomott egyéniségnek ugyanez a reagálása m űködik Ványában, 
a hullamosóban, aki négy pofont és egy rúgást ad a halott „nagy embernek" 
(Trepov a boncolóasztalon), majd este arról ábrándozik, hogy milyen büszke 
lesz rá a születend ő  fia, „mint egy félisten, bámulja ő t" majd. Csáth ezekben 
a novellákban valóban az emberi lélek legrejtettebb zugaiba világított be; 
saját lelkének titkaiba is, kíméletlenül kianalizálva az emberi psziché legfél-
tettebb titkait. Illés Endrével szemben a jóbarát és rokon Kosztolányinak kell 
igazat adnunk, aki az ilyen típusú írás gyötrelmeir ől beszél, és Csáth kés őbbi 
„földiségét" (Illés Endre „anyagiságát") nem az író eredend ő  hajlamának, 
hanem a morfiumnak tulajdonítja, a morfiumot pedig menekülésnek „A 
varázsló kertje és a Délutáni álom lélekjárásától, az ideges túlf űtöttségtől". 
(Kosztolányi Dezső : Írók, festők, tudósok. Bp., 1958. II. 111-112.) 

És ezzel a belső  izgalommal áll szemben a Karinthy által is kiemelt: 
gyilkos stilisztikai álobjektivitás, ami Csáth novellái hatásosságának egyik —
talán leglényegesebb — titka. Az író korai m űveiben ugyan találhatók még 
kiáltóan a kor ízlése szerint készült szecessziós-impresszionisztikus monda-
tok, de a későbbi művekben ezek egy-egy jelzős szerkezetre, fordulatos 
szókapcsolatra redukálódnak. A m űvek egészére azonban a h űvös, nyugodt 
előadásmód a jellemző, s az író gyakran még egy h űvösen kommentáló 
harmadik személyt is állít az elbeszél ő  és az olvasó közé; ez a harmadik 
személy általában a szerz ői én, akinek elmeséli az egyik szerepl ő  a történetet, 
vagy aki olvassa az elhunyt szerepl ő  naplóját (A kis Emma). Sőt még az is 
előfordul, hogy egy negyedik személy is közbeiktatódik; neki mesélték, ő  
meséli az írónak, az pedig nekünk (Hajnali elbeszélés). Emögött a stilisztikai 
objektivitás mögött azonban igazi érzelmek munkáinak, egy nagyon is 
sebezhető, érzékeny lélek kínlódik a hideg mondatok páncélja mögött. Egy 
olyan ember, aki már 17 éves korában tudja, hogy az írással el lehet távolítani 
az embernek magától gyötrő  gondolatait, szorongásait, így az írás életszük-
séglet. í904-ben írja Kosztolányinak: „Félsz, hogy elfelejtenek!? Irj róla verset 
gyermekem, e félelemr ől. Legyen a vers méla és nagyszerűen tomboló, 
legyen kétségbeesett... de te ne légy se egyik, se másik." (Idézi: Dér Zoltán. 
In. Kosztolányi Dezső : Negyvennégy levél. Szabadka, 1972.46.) 

Ezek ellen, a kultúrembert ér ő, nyomorító hatások ellen (melyekért a 
„nagy kanállal fogyasztott irodalmat" okolja ugyanebben a levélben) véde- 
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kezik, ezeket a lelki torzulásokat mutatja be novelláinak jelent ős részében. 
Az idézettek mellett ide sorolnám még például A kis Emma, Muzsikusok, 
Ópium, Fekete csend címűeket. 

Van azonban a novellákban el őforduló erőszakos cselekedeteknek, il-
letve az azokat előidéző  lelki deformálódásoknak más oka is. Csáth 1904-ben 
iratkozik be az orvosi fakultásra és alaposabban megismerkedik Freud tana-
ival: később maga is végez kutatásokat, err ől publikálja több cikkét és Az 
elmbetegségek psychikus mechanismusa című  könyvét 1912-ben. Csáth erősen 
érdeklődik Freud iránt; érdemes felidézni, hogy mit tart lényegesnek a 
freudizmusból. Lényegesnek tartja az álommal kapcsolatos tanítást, illetve 
az ember analízisét, az én komplex hatásainak elemzését. Egyik kedvenc 
tétele, hogy az egyik komponens komplex sérelme ingerelheti a másikat (9.), 
illetve az én-komplex összes életm űködései célszerűen és gépszerűen 
működnek (18-19.) Tehát Csáth tételesen is bizonyítottnak vette azt az 
egyébként meg is figyelhet ő  tényt, hogy az ember az őt ért sérelmekért, 
illetve érzelmi elhagyatottságáért ösztönszer űen igyekszik kárpótolni ma-
gát. Ennek a tételnek az ábrázolására legjobbnak a századforduló egyébként 
is divatos témája, a gyermekkor bizonyult. Ide tartozik az írónak az az 
elbeszélése, melyet méltán tarthatunk a magyar novellairodalom ritka töké-
letességű  gyönygszemének, az Anyagyilkosság. 

AZ IDŐ  SZĐRÍTÁSÁBAN 

„Az időnek a mérge beleette magát 
a filozófiánkba, a m űvészetünkbe" 

Csáth Géza — és a kor — egyik leglényegesebb problémája: az Id ő. Így, 
nagybetűvel. Az a kor ez, mely szinte elveszítette id őérzékét is. Pedig sokat 
írnak ekkor a történelemr ől, a múltról. De a múlt és a jelen kapcsolata 
kérdéses, a múlt mintha elveszett volna, mintha áthatolhatatlan fal húzódna 
a múlt és a jelen között. Az id ő  nem birtoka többé az embernek, de — és itt a 
feszültség egyik fő  oka — a jelen sem az. Így a világ és az idő  titokká, 
megfoghatatlanná válik, nemcsak az élet értelme, hanem maga az élet lesz 
kérdéses. 

Rónay György így fogalmazza meg ezt: „Még csak nem is mindig 
szimbólum a világ — titok! Tele irrealitással, izgalommal, szorongással, mint 
a titkok! (...) — Borzongó látomás; a világ nem szilárd, megbízható rend, 
hanem szinte már csak esetlegesség; egy váratlan pillanatban egyszerre 
fölröpül a templom; hullák bomlanak a padlók alatt és van a tárgyaknak 
könnyük. A költőt nem véglegesen formáikba rögzült jelenségek veszik 
körül: szellemcsapat üldözi." (Rónay György: Babits Mihály. In: Ködlovagok. 
237-238.) 

A kor gondolkodó elméi mind megvívj ák harcukat az Id ővel. Ez a kérdés 
jelentőssé válik a filozófiában (különösen Einstein fellépése után), mind a 
természet, mind a társadalomfilozófia területén. Új elméletek, új, szokatlan 
módszerek lépnek az emberiség történelmének vizsgálatába. Újjáéled a ro-
mantikus felfogás — ennek eredményei: a voluntarista filozófia, a szellemtör-
téneti iskola és a szociáldarwinizmus: paradox módon ezek t űnnek és tűntek 
a legújabbaknak, holott csak rendszerbe foglalták és végiggondolták a ro- 
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mantikus gondolatokat. A nagy hatású, elterjedt elmélet viszont a pozitiviz-
mus volt, mely tudományfilozófia létére széls őségesen tudományellenes 
koncepciókat hordozott magában. Ez utóbbi szám űzött minden „szép", 
„költői" elemet a történelemb ől. A kor írója valóban úgy érezte, hogy a 
történelem, a történetírás halott. „Kliót ... utolérte a görög szüzek végzete, 
pártában maradt ... A múlt tudománya kezd a múlté lenni ... a történelem 
kivonul lassan a tudományok kietlen, embertelen laboratóriumából ..." 
(Cholnoky Viktor: Insula leporum. In. Ch. V: Beszélgetések. Bp. é. n.) 
. Ezzel ellentétben Bergson áll, akit már saját korában is az írók és 

művészek filozófusának tartottak. Róla már 1910-ben jelent meg olyan ma-
gyar nyelvű  tanulmány, amely eljutott mindenkihez, akit a téma érdekelt, 
hiszen az írást a Nyugat közölte. Szerz ője az akkor éppen filozófiai kérdé-
sekkel foglalkozó Babits volt. Babits a tanulmány elején leszögezi: „Bergson 
alapvető  gondolata az időről alkotott felfogása." Majd kés őbb így ír: „...min-
den pillanatunkban benn van — tudtunkkal, vagy anélkül — egész multunk, 
sőt őseink egész multja; a mult nem halt meg, hanem hat reánk; él testünk-
ben, lelkünkben; egész valónk az egész mult ered ője; minden jelen pillanat 
magában foglalja az egész multat és valamit ad hozzá." (Bergson filozófiája. 
Nyugat, 1910. II. 946.) 

Jelen tanulmány kereteit meghaladja annak felvázolása, hogy milyen 
módon reagál a századforduló magyar irodalma és m űvészete az idő  prob-
lémáira. Csak jelezzük, hogy meglehetős mélységig foglalkoztak a témával 
(elsősorban a múlt—jelen összefüggéseivel); legyen elég csak Cholnoky Vik-
tor, Mikszáth Kálmán és a többi novellista nevét említeni, akik számára a 
múlt és a jelen összefüggéseit egy felbomló, pusztuló történelmi osztály 
haláltáncának ábrázolása jelentette. Másfel ől pedig a szecesszió népm űvé-
szet felé forduló ágának művészei is igyekeztek valami elméleti alapot adni 
a modern törekvések és a leg ősibb hagyományok szintetizálására. Talán elég 
Kós Károly nevét ideírni, aki a tízes évek elején felette hasonló gondolatokat 
pedzeget, mint Bergson (bár más következtetésekkel). 

A két irányzat tehát szögesen ellentétes: az els ő  a történelem, a törté-
nelmi múlt halálán borong (mind a történelmi osztály, mind az egyén vonat-
kozásában), a másik pedig az örökösen újraéled ő, örök, szervesen bennünk 
élő  múlt kérdéseit feszegeti. 

Az írók zöme, így Csáth Géza is, az els ő  csoportba tartozott; így ő  is 
megvívta harcát az Id ővel. Sajnos, a csaták is és a háború is vesztes volt. A 
jelentősebb művek közül hármat emeljünk ki: az egyik a pályakezd ő  író még 
kissé botladozó, szónokias írása, a második a beérkez ő  Csáth leghíresebb 
remeklése, a harmadik pedig nem sokkal az el őtt keletkezett, hogy a harc az 
Idővel, a szorongásokkal már a praktikum színterére tev ődött át. A három 
novella: A sebész (1906), az Anyagyilkosság (1908) és az Ópium (1909). 

(Folytatjuk) 
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VAJDA GÁBOR 

A FEHÉR SAS NYOMÁBAN 
A SZENTELEKY-CENTENÁRIUM KAPCSÁN (10.) 

Mint szerkesztőnek is igen nehéz a helyzete s alkata szerint is hajlik az 
ellentmondásosságra, ám ő  mindaddig kitart a folyóirata mellett, míg leg-
alább csekély lehet őséget lát annak fenntartására. Számára oly fontos a 
Vajdasági Írás, mint m űvésznek a hiteles önkifejezés. Ő , persz, mindig 
erkölcsi okokat hangoztat, amikor szerkeszt ői szerepének okairól nyilatko-
zik. Többször is idézi Fichtének azt a gondolatát, amely a kötelességet, a 
szolgálatot magával az élettel egyenlíti ki. A vezérnek megrövidül az élete e 
teljes erővel teljesített feladat miatt, ám ennek ellenére sem els ősorban 
önfeláldozásról kell itt beszélnünk, miként Szenteleky méltatóinak a több-
sége teszi. Nem, az önmegtalálás itt a lényeg: annak tudata, hogy végre 
meglelte azt, amiben képességeinek a maximumát nyújthatja; hogy végre 
igazán fontos az, amit másoknak ad, hiszen nem a szakmai etikáján múlt, 
hogy egészséges orvoskollégái jobban elláthatták a betegeiket, s nem a 
tehetsége volt az oka, hogy sem ideje, sem ereje nem volt a m űvészi forma 
nagy kihívásainak vállalására. A szerkesztés munkája a lehetséges emberi 
teljességgel, a megtalált id ővel volt azonos számára. Ezért a magára talált 
ember még a túlzott szerénységet sem érzi önmegalázónak, mert felemel ő  
„hinni az elhivatottságban, a magam mosolygósan kicsi és jelentéktelen 
elhivatottságában, de hinni azt, hogy rám is szükség van ezen a földön, célok 
felé kell mennem, silbakolni kell a vártán, vagy talán apró tüzeket kell 
piszkálnom, hogy el ne aludjanak. A szívem felfog egy titkos parancsot, az 
élet parancsát. Lehet, hogy hibásan értettem és értelmeztem ezt a parancsot, 
de én teljesítem. Ha ezt a kötelességet nem érezném, nagyon üresnek talál-
nám az életet. Könny ű  játéknak, melybe hamarosan bele lehet unni, kicsi-
nyes műkedvelésnek, ahol apró, egyéni problémák, szeszélyek állnak a 
művészet elé". (Draskóczy Edének, 1929. nov. 7.) A semmib ől a valami felé 
menekült vezérünk számára, amikor engedett a felkérésnek, s habár ezáltal , 

még inkább megrövidítette különben is rövidnek ígérkez ő  életét, a min őség 
fontosabb volt a mennyiségnél. S egyébként is, míg a kéziratok javításába 
temetkezett, vagy míg mecénásokat kutatva utazgatott, kevesebbet kellett 
gondolnia arra, amit ől csak néhány év választotta el. 

Kevés a munkatárs, nincs elég lelkesedés s a pénz még egy enthuziaszta 
folyóirat esetében is perdöntő  lehet — mindennek felismerése fájdalommal 
tölti el a vezért, de a harci kedvét is fokozza. Erre valóban szükség van, 
hiszen a Bácsmegyei Napló csak addig nem ellensége a Vajdasági Írásnak, 
míg nem kell attól tartania, hogy irodalmi munkatársainak nagyobb része 
átpártol a nagyobb teret biztosító folyóirathoz. Így aztán a tekintélyért, az 
irányító szerepért folytatott küzdelem egyre kíméletlenebbé válik, miköz-
ben mindkét fél felhasználja a rendelkezésére álló eszközt. Fenyves nem 
csupán megfizeti munkatársait, hanem végül meg is zsarolja őket: választa-
niuk kell az ő  lapja és a folyóirat között. Kapcsolatuk elmérgesedésére 
főképpen az adhatott okot, hogy az óbecsei Helikont követ ően László Ferenc 
a Napló-beli cikkében Draskóczy Edét emelte ki, akit „Modern m űveltsége, 
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világos és pompás szónoki képessége valóban a legalkalmasabbá teszi a 
vajdasági kultúrmozgalmak irányítására". (1928. nov. 18.) 

Ez a saját értékeivel, lehet őségeivel tisztában lev ő  vezér számára akkor 
is katasztrofális, ha László megdicséri az ünnepség során el őadott egyfelvo-
násosát, a M űkedvel őket. Szenteleky barátja, Draskóczy modern m űveltségé-
nek, szónoki képességeinek kiemelése annál inkább fájhatott a vezérnek, 
mert — s ezt viszonylag sokan tudták — az óbecsei ügyvéd felkészültsége 
egyrészt nem volt a Szentelekyéhez mérhet ő, másrészt pedig a m űvelődés 
irányításához nem kellettek feltétlenül szónoki adottságok; azok, amelyek-
kel a félszeg, köhögős szerkesztő  nem rendelkezhetett. Hogy a Napló lénye-
gében nem támogatta, sőt, inkább ellenezte a kulturális megmozdulást, az 
nem csupán Bródy Mihálynak az aláíratlanul közölt (fenntartásos, kételked ő  
hangnemű , megfontoltságra int ő) cikkeiből látszik (miként azt eddig látta az 
irodalomtörténet), hanem Fenyves Ferencnek a Draskóczy Edét, annak ve-
zetői elhivatottságát Lászlóra rálicitálva dicsér ő  írásából is. Aligha férhet 
hozzá kétség, hogy ezt a dicshimnuszt nem konstruktív szándék, hanem 
közvetve bántó gonoszkodás szülte. Fenyves szerint ugyanis az óbecsei 
ügyvédben van „valami az Ady Endre nyelvének gazdagságából, a báró 
Eötvös József gondolatainak nemességéből, Deák Ferenc bölcsességéb ől és 
igazságából, és van benne valami csodálatos egyéniség, amely minden sza-
vánál jobban és jobban bontakozik ki". Ezért benne látja a magyar közélet 
jövendő  vezetőjét. (1928. nov. 24.) 

Ez volt abban az id őben a legnagyobb sérelem, ami Szenteleky Kornélt 
érhette, akit a legkedvesebb barátjával játszottak ki. S ez annál fájóbb, mert 
(legalábbis érveik szerint) nem a megújulást, az intézményalapítást, a folyó-
irat létét ellenezték, hanem a vállalkozások el őkészítetlenségét és — kimon-
datlanul is — a vezért. Emiatt Szenteleky, esetenkénti békekötési javaslatai 
mellett is, saját törekvésének s a folyóiratát támogatóknak az esküdt ellen-
ségét Látja Fenyvesben és munkatársaiban. Ahogyan szaporodnak a Vajda-
sági Írás körüli tennivalók, amiként fokozódik a folyóirat anyagi és erkölcsi 
válsága, ő  mind vétkesebbnek minősíti a Napló főszerkesztőjét, a kapitali.s-
tát, a kultúra halálos ellenségét. Leveleinek egyoldalú kitételei mögött azon-
ban taktika is rejtőzik; ami azt jelenti, hogy nem lehet kizárólag a vezér egyre 
patologikusabb állapotával 'magyarázni a meggondolatlanul sért ő  jelzőket. 
Fekete Lajosnak ugyanis bevallja, hogy „A mártír szerepe mindig hálásabb; 
és mindig a nagy igazság harcosát látják a szenvedőben". (1928. nov. 27.) 

Ez azonban nem jelenti azt, mintha Szenteleky nem igyekezett volna 
túltenni magát a személyét, csoportját és vállalkozását ért sérelmeken, illetve 
hogy — munkatársainak a halhatatlanság és a honorárium közötti ingadozá-
sát látván — ne kereste volna Fenyvessel a békekötés lehet őségét. A nyílt 
levél, amelyet 1929. január 27-én közöl Csuka hetilapjában, a folyóiratot 
létrehozó Képes Vasárnapban, a nyilvánosság el őtt tanúšítja: a Vajdasági 
írás, a rosszindulatú híresztelésekkel ellentétben, nem a már összegy ű lt, 
csekély erő  megosztásának céljából indult. Arra kéri Fenyvest, változtassa 
meg napilapja magatartását s fogadja el az els ő  vajdasági magyar folyóirat 
létezését. Meglehet, e levélnek újságban való közlése taktika is egyben, ám 
kétségbevonhatatlan, hogy a vezér vallomása mélyr ő l fakadó és lényeglát-
tató. A következőket ugyanis az alkotó igényű  ember állítja: „Nekünk... 
életszükséglet volt, hogy hittel., gonddal, szeretettel megírt írásaink ne her- 
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vadjanak mind él egy napilap tiszavirág életében. Minden m űvészi t~ lkot ~ 

örökkévalóságra törekszik, az újságpapír meg az örökkévalóság azonban 
nagyon messze esnek egymástól." Szemére veti. Fenyvesnek, hogy két tábor-
ra akarja osztani az írókat, nem engedve meg saját munkatársainak, hogy a 
Vajdasági Írásnak is dolgozzanak. „Lehet, hogy Te sok kéziratot fogsz vásá-
rolhatni, hiszen tiéd a T őke és miénk a szegénység, de teremt ő  erőnket, 
holnap-hitünket és erkölcsi igázságunkat sem harccal, sem pénzzel nem  

fogod megvásárolhatni" -- írja. Szerinte a Bácsmegyei Napló kezdeményez ő  
irodalmi szerepe már a múlté, tehát fontos lenne a napilappal kötend ő  
szövetség, minthogy attól tart: a harcnak a vajdasági magyar irodalom lenne 
a „hősi. halottja". 

Mivel e nyílt levél a folyóirat indulását követő  negyedik hónapban, a 
királyi diktatúrát követ ő  hetekben íródott, amikor az elsó nagy csalódások  
ellenére még fel támadhatott a m űvelődéspolitikai egységnek s ezzel együtt  
a kisebbségi irodalom önszervez ődésének reménye, Szenteleky igazságához  
aligha férhet kétség. Viszont tíz hónappal kés őbb, amikor már nemcsak az  
derült ki, hogy a Vajdasági Írás nem tud más lenni, mint a káros kompro-
misszumok folyóirata, s a napjai is meg vannak számlálva, már legalább  

annyira a féltékeny vezér, mint a min őségi átalakulásra esküv ő  humanista  
beszél Szentelekyb ő l, mikor a következőket írja. kiadójának, Csukának: „Ami  
a Fenyves ügyet illeti... két részre oszlik: az irodalmi békére és Fenyves  

belépésére a V. I. anyagi megszervezésébe. Áz irodalmi béke majdnem egyet-
len feltétele az volt, hogy én ismét a B. N. munkatársa legyek. Ennek fejében  

Fenyves megígérte, hogy semminem ű  szepara tiszti kus törekvése sem lesz  

többé, az eddigi ultimátumok hatályukat veszítik, becsületes párhuzamos  

munka fog folyni, a V. I. kommünikéi a Naplóban is megjelennek stb. Mivel  
szinte egyedül az én személyem, illetve irodalmi munkásságom kerül az -ügy  
homlokterébe, nem mondtam nemet és addig, amíg Fenyves betartja ígére-
tét, én is vállalom ígéretemet. Semmi okom se lett volna most szem bekerülni  

Fenyvessel, mikor egy-két cikkemért sok- ember békéje, vágya, szabadsága  

megy teljesedésbe, mikor a V. I. számára csak hasznot jelent ez a kompro-
misszum. Más lapra tartozik Fenyves részvétele a V. I.-ban. Ezt a dolgot nem  

tartom egészségesnek, mert ő  a pénzért okvetlenül kíván is valamit, az ű  
kívánságai pedig nem lehetnek párhuzamosak a V. í.., illetve a mi törekvése-
inkkel." (1929. okt. 29.) Vajon miért nem? Hiszen Fenyves — régebbi gyakor-
latából kifolyólag — nyilván jobban szorgalmazta volna a kor legnagyobb  

magyar íróinak közlését és bemutatását, mint Szenteleky. Vagy éppen ezért?  

Kezdettől fogva ez a többé-kevésbé tudatos sarkítás, a fekete-fehér elv ű  
polarizálás hatja át Szentelekynek a levelezését, a barátaihoz, illetve az  

ellenségeihez való viszonyulását. A harc vélt vagy valós igazsága élteti.  

Ennek hevében (a saját szempontjából nagyon is érthet ő  módon) idejekorán  
túldimenzionálja a Vajdasági Irás jelent őségét, amikor a „provokáló, sért ő ,  
lekicsinylő  írások"-kal szemben kiemeli „nagy, lelkes és kézzelfogható telje-
sítményük"-et. (Fekete Lajosnak, 1928. nov. 27.) Eltévelyedettségének egyik  

legkézzelfoghatóbb bizonyítéka az a Csukának írt levele, amelyben öröm-
mel közli, hogy sikerült megegyeznie Fenyvessel, aki megígérte, hogy „töb-
bé nem fog engedni semmiféle sért ő  hangú cikket a V. 1. ellen, és ha íródna  

ilyen, úgy előbb nekem is megmutatná". Ez eddig rendjén van. A baj tünetei  

a következő  mondatban rejtőznek: „Ő  maga sem helyesli Dettre prekomurjei  
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cikkét, ha ő  szerkesztett volna, úgy be se került volna a lapba." (1928. dec. 
11.) Ha elolvassuk a problematikusnak mondott cikket (Író és irodalom. 1928. 
nov. 28.), akkor megrökönyödünk, hiszen Dettre írása ez alkalommal is 
mértéktartó, okos. Miért ne kellene ébren tartani a kritikai tudatot azzal a 
megállapítással, hogy még nincsenek igazi írók a Vajdaságban, s hogy a 
dilettantizmus árvize fenyeget? Dettrének megvan az erkölcsi joga e figyel-
meztetéshez, hiszen egyfel ől ő  alapozta meg elméletileg a Vajdasági írás 
.kulturális-irodalmi mozgalmát, másfel ől pedig a felemás helyzetet ismerve 
és kimondva is fontosnak tartja a folyóiratot, még akkor is, ha — miként 
kijelenti — a vajdasági író másutt csak olvasó lenne., 

Miként fentebb idéztük már: Szenteleky a saját szeretetelv űségét, erköl-
csi maximalizmusát szegezi szembe a rossz érdek, a lelketlen t őke által 
vezérelt külvilággal. A vajdasági életr ő l alkotott képén a paranoia jelei is 
megfigyelhetők. Igy például amikor azt írja Draskóczy Edének, hogy „A 
közönyt még talán valahogy fel tudjuk rázni, de a rosszindulatot, a nagy 
vajdasági Rosszindulatot ma még aligha fogjuk legy őzni". (1928. dec. 4.) 
Ezzel összefüggésben szidalmazza több ízben is a Napló zsidóit s rajtuk kívül 
másokat, esetenként a legközelebbi munkatársait is, mert a haszonelv űsé-
gükkel és felel ő tlenségükkel a tönk szélére sodorják az egyszerinek, monu-
mentálisnak érzett m űvelődési vállalkozást. Ennek kezdetén Szenteleky 
többször is mentegetőzött, hogy a hiúság nem befolyásolja magatartását. Ez 
lényegében így is volt, hiszen — miként fej tegettük is már — sokkal többr ől 
volt szó. Az utolsó és leghitelesebbnek érzett alkotói lehet őségről. Ez oly-
annyira így van, hogy vezérünk, több ízben is cezaromániával vádolva 
Fenyvest, nem veszi észre: saját maga is túlbecsüli önnön. fontosságát.,A 
Vajdasági Írás megsz űnése okozta mély depresszió ugyanis a következ ő , ma 
már megmosolygásra késztet ő  sorokat íratja le vele: „A V. I. körüli lelketlen 
és lehetetlen állapotok ugyanis hosszas tépel ődések után arra kény-
szerítettek, hogy lemondjak annak szerkesztésér ő l. (...) ...a nagy felel ősség 
átérzése után jutottam el erre a sötét határozatra, amely talán örökre lehe-
tetlenné teszi, hogy ezen a földön magyar irodalmi szemle megjelenhessen." 
(Szirmai Károlynak, 1930. jan. 9.) Mintha a Magyar Párt, Streliczkyék nem 
kísérleteztek volna a szerb és a magyar m űvelődési kapcsolatokra kisebb 
hangsúlyt fektető  folyóiratnak a megindításával. Vezérünk a saját koncep-
ciójának az abszolutizálásában egészen addig megy, hogy — miután nem 
sikerült kikényszerítenie az ő  elképzelése szerinti békét, a kritikai gondolat-
nak a lefegyverzését, az irodalmi képmutatást — saját maga is intrikál. Kris-
tály Istvánnak a könyvét például azért nem .hajlandó megért ő  szeretettel 
bírálni, mert azt Fenyvesnek ajánlotta a szerz ő, a Napló főszerkesztőjének a 
vajdasági magyar kultúrában betöltött kezdeményez ő  szerepét hangsúlyoz-
ván. Vajon a következ ő  sorok nem a humanista eúropéernek a cs ődjérő l. 
tanúskodnak-e? Vajon nem kicsinyes sért ődékenységrő l és cezaromániáról. 
vallanak-e? „Mivel semmi okom sincs arra, hogy könyvével szemethunyó 
jóindulattal foglalkozzam, őszintén és alaposan írhatok róla. Alig hiszem, 
hogy Kristály örülni fog ennek az őszinte és alapos értékmegállapításnak." 
(Csuka. Zoltánnak, 1929. május 31.) Szenteleky itt naivan bevallja a barátjá-
nak és az utókornak, hogy szerkesztéspolitikájának alapelvei között az 
őszinteség és az alaposság nincs az els ő  helyen. Ez az önellentmondás 
mindenekelő tt önmaga számára lehetett kellemetlen, hiszen halálošan ko- 
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molyan, misszióként, életteremtésként, fogta fel szerkeszt ői munkáját, ám 
nem volt több ereje, hogy magasabb szinten tartson egyensúlyt a lehúzó 
körülményekkel. 

Egyértelmű  tehát, hogy Szenteleky nem csupán teremteni, hanem te-
metni is akart. Ám ennek okát, különösen a Vajdasági Írás szerkesztése 
idején, nem csupán az író beteges élethelyzetében találjuk meg, hanem a 
külső  körülményekben is, vagyis abban, hogy a Napló, a f őszerep elvesztési 
lehetőségének sokkhatása alatt, a mennyiség látszatával akarja pótolni a 
minőséget. Ennek legszembet űnőbb bizonyítéka a napilap 1928-as kará-
csonyi melléklete, a Vagyunk! című  almanachja. Ennek korántsem az a prob-
lémája, amiről a Pásztortűz kritikusa cikkezik (Walter Gyula: Seregszemle. 
1929. 47.), hogy tudniillik Kosztolányinak, Mórának és Somlyó Zoltánnak 
nincs keresnivalója e gyűjteményben, hanem az, hogy e magas rangú írók 
mellett, a vajdasági kisebb neveken kívül, a Bácsmegyei Napló tárcaírói, 
dilettánsai is jelen vannak benne, csaknem hétvenen. Jól tudja ezt Fenyves, 
a bevezető  írója, különben nem hirdetné nyomatékosan a középutat, a 
vajdasági irodalom helyett az irodalom a Vajdaságban elvét, méghozzá az 
általa megkülönböztetett módon minősített Szenteleky-pályával összefüg-
gésben. Ennek felvázolása azért kerülhetett be ebbe az el őszóba, mert belőle 
az "olvasó megtudhatja: a pártüt ő  Szenteleky is Fenyvesék felfedezettje a 
határváltozás után. Írónk lényegében a Naplóhoz tartozik, mondja Fenyves, 
majdnem ennyire közvetlenül: „A haragos orvos helyett nemsokára megis-
mertük a szíves, kedves, halkszavú írót, akinek azóta állandóan jelennek 
meg cikkei a Bácsmegyei Naplóban és akinek újabban megjelent könyvei 
reprezentálják, hogy van és lehet, ha nem is vajdasági irodalmat, de magyar 
irodalmat a Vajdaságban (kiemelés: F. E) csinálni." 

Írónk számára azért sért ő  e dicséret, mert korábbi, hiteltelennek érzett 
művészi gyakorlatára korlátozódik; arra, aminek sápadt, korszer ű tlen eszté-
tikáját (a Milkó Izidor és Borsodi Lajos jelezte attit űdött), a fiatalabbakhoz, 
az életesebbekhez csatlakozva, túlhaladni igyekezett. Nem igazságtalan 
azonban, amikor levelezésében széls őségesen elmarasztalja az almanachot, 
nem törődve a szerkeszt ő  jóindulatával. Mert Fenyves végeredményben az 
írók rendszeres anyagi támogatásától teszi függ ővé a magyar irodalom 
vajdasági jövőjét, tehát a tőkében (saját erejében) bízva, lebecsülve a mecé-
násokat. Ez azért demagógia, mert a zseniális, korszakot nyitó tehetségek és 
vállalkozások sohasem maradtak a józan mérlegelésnek a függvényei. S ha 
valahol szükség van a bátor, az anyagiaktól minél teljesebben függetlened ő  
szellemi megújulásra, akkor az a húszas évek végének vajdasági kulturális 
nyomorúsága. Ilyen értelemben tehát megokolt a vezér támadó beállítottsá-
ga, amikor például azt írja, hogy „teljesen miénk lesz a jöv ő  s a B. N. 
legközelebbi almanacha már csak a »Voltunk« címet viselheti". (Fekete Lajos-
nak,1929. jan. 5.) Ha tehát önmagában, az eredményt ől függetlenül vizsgál-
juk vezérünk célját, akkor ebben az id őben a fichtei patologikus önabszolu-
tizálás az általános kulturális szükségleteknek megfelel ően jut kifejezésre. 
Itt a vezérség nem öncélú, a program nem doktrinér módon dogmatikus. 
Még akkor sem, ha a vezér — olykor id őtlenül — csak önmagát tartja a 
főirányítói szerepre alkalmasnak. 

A tágas látókörből, a jóhiszeműségből fakadó erkölcsi többlet vitatha-
tatlan. Szenteleky legbelül úgy érzi: teremt ő  igénye végre egy népközösség 
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művelődési érdekeivel forrhat össze. Valójában Fenyves sem cselekszik 
rosszat, hiszen, saját maga is szívósan munkálkodva, egy nagy embercso-
portnak kenyeret ad s igazi értékeket is tartalmaz a kultúra, amelyet a 
vajdasági magyar embernek nyújt. Ám elzárkózik a m űvelődési élet egyik 
feltételétől: az újítástól, a kockázatvállalástól, s ezzel akaratlanul is igazolja 
Szenteleky koncepciójának jogosságát. A cselekvési kísérlettel párosult nagy 
akarás, a hiány kiküszöböléséért kifejtett emberfeletti er őfeszítés viszonylag 
csekély eredmény esetében is tiszteletre méltó, s ezért akkor is inkább a 
vezérnek adunk igazat, ha túlérzékenysége, szorongatottsága már kezdet-
ben sem zárja ki magatartásából a besz űkülés lehetőségét. Az igazi kultúrát 
ugyanis az ő  szemében egyre inkább csak azok képviselték, akik az ő  cso-
portjához tartoztak, akik az ő  felfogása szerint intrikáltak. Tanításának egyik 
méltányolója, Majtényi Mihály erre így emlékszik vissza: „Csodálatos, hogy 
ő, aki a tenger csöppjében mindig meglátta az egész tengert, a vajdasági 
magyar irodalom csöppjében váratlanul valami »uni sono« elemet keresett, 
egyedül üdvözítőt. Inkább egy rossz verssorral tetézett egy jó költeményt, 
csakhogy harcosnak, hitesnek, nagynak t űnjön... (...) Szenteleky avajdasá-
gi irodalomért folyt küzdelmet más lapok hasábjain nemcsak hogy nem 
értékelte, hanem élete utolsó szakaszában... el is zárkózott el őle. Sőt a maga 
felemás miszticizmusával eredményeinek megsemmisülését kívánta. Vágy 
nem is olvasta. Kezdte a vajdasági irodalmat azonosítani az őhozzá befutott 
kéziratokkal s nemcsak min őségi szempontból. Nem akarta már szemét rajta 
tartani mindenkin, kiválogatta maga köré a tanítványok seregét (én is köz- 

. 	tük lehettem)." (A magunk nyomában. Újvidék, 1961. 229-230.) 
A Vajdasági Írás szerkesztése idején a megmerevedésnek még csak az 

előjelei tapasztalhatók. Szentelekyt ekkor még inkább a húszas évek végén 
népszerűvé lett bendai gondolat, az írástudók felel ősségének elve vezérli, s 
noha a helyi színek elmélete már ekkor megkísérti, mikén A vers a Vajdaságban 
című  esszéje tanúsítja, a műnek a környezetével való összefüggését a hiány-
érzet szabad kifejezésében határozza meg. S az is sajátos rugalmasságra vall, 
hogy a Kéve című  antológia kritikusait bíráló Haraszti Sándorral vitatkozva, 
a világszemléleti elfogultságok ellenében a kritikát (impresszionista módon) 
önálló alkotásnak fogja fel, melynek igazsága önmagában van. Ha azonban 
jól odafigyelünk, akkor vezérünknek már e polémiájában felfedhetjük a 
zsákutca felé sodró elemeket. Szenteleky tudniillik a kritikus jelent őségét 
függetleníti az utókor által igazolt ítéletekt ől, s minthogy a szépség fogalmát 
sem határozza meg, valójában arisztokratikusan misztifikálja az értekez ő  
prózának a századforduló táján divatba jött formáját. „A jó kritika nem függ 
az elvektől, a következetességtől, a kritikus polgári foglalkozásától vagy a 
Holnap ítélőszékétől. A jó kritika önálló művészi alkotás, amelynek jóságát 
és nagyszerűségét az értékítéletek világosságában, szépségében és 
meggyőző, megjelenítő  erejében találjuk." (A kritika gáncsolhatósága. Vajda-
sági Irás, 1929. febr. 17.) Meg a bizonyítható igazságfedezetében, tegyük 
hozzá, ami nem jelenti azt, hogy osztozunk Haraszti Sándor ideológiai 
(baloldali) elfogultságában. 

Szenteleky egyre merevebb szerkeszt ői gyakorlata fel ől nézve itt az a 
lényeg, hogy a kritika fogalmának meghatározásában kifejezésre juttatott 
öncélúság eleve magában rejti a kritikusi mérce ellen őrizhetőségének, illetve 
a szerkesztői gyakorlat fölülbírálhatóságának tagadását. Más szóval: vezé- 
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rönk e kritikafelfogással egy sajátos szellemi (szellemtelen) önkényuralmat 
alapoz meg. Ennek el őjelei abban az elfogultságban nyilvánulnak meg, 
amellyel a folyóiratában legtöbbet publikálókat fogadja. No meg abban a 
köžönyben és ellenséges magatartásban, amelyet a tanításától idegen- 
kedőkkel, azt nem is ismerőkkel szemben tanúsít. Mert ha térmészetes is, 
hogy elsősorban a kisebbségben rekedt magyarság íróival keresett kapcso-
latot, az már korántsem nyugtázható, hogy a Vajdasági Írás legtöbbször nem 
az erdélyi, hanem a felvidéki (!) irodalmat (ebben több er ősen vitatható 
értékű  írót) népszerűsítette. Onmagában is igen sokat mond az a tény, hogy 
vezérünk viszonylag későn eszméi rá: az általa korábban oly nagyra tartott 
Mécs László még középszer űnek sem igen mondható. S ha ehhez még azt is 
hozzátesszük, hogy Szenteleky a számára sokáig esztétikai mércét jelent ő  
Nyugatban is idegen törekvéseket lát megtestesülni (s közben a Vajdasági 
Írás pacifizmusát, politikamentességét is hangsúlyozza a kisebbségi problé-
mák mellett — vö. Fekete Lajosnak, 1930. jan. 15.), akkor egyre félreérthetet-
lenebbé válik a zavar, a lényegbeli koncepciótlanság. Pontosabban: a kon-
cepciónak a külső  okok és a vezér alkati problémái miatti megvalósíthatat-
lansága. 

A Vajdasági írás — lojalitásából és kulturális missziót teljesítve — a több-
ségi nemzettel kereste a kapcsolatot, hogy ily módon szerezzen erkölcsi 
jogot az itthoni és a határokon túli kisebbségbe került magyarság értékeinek 
a felkarolására. A folyóiratot két ízben is betiltották, de nem csupán a rá 
nehezedő  nyomás miatt nem bizonyult életképesnek. A vezérnek sem ereje, 
sem ideje nem volt ahhoz, hogy egyedül végezze el hitelesen azt a munkát, 
amit másutt egy szellemi munkaközösség oldhatott meg. 

(Folytatjuk) 

Önarckép (tusrajz, 1910-1912) 
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HÓZSA ÉVA 

AZ UGAROLTAK IDŐSZERŰSÉGE 
A VÁRAKOZÓ ÉN ATTITŰDJE JÓZSEF ATTILA ÉS KOSZTOLÁ-
NYI KÖTELÉKEINEK LÁTÓSZÖGÉB ŐL (2.) 

(Két nemzedék) Kosztolányi Barkochba című  novellájának közér-
zetanalízise a következ őképpen ábrázolható: 

	 JÓZSEF ATTILA NEMZEDÉKE 
A rendes élet kaland 
Lekicsinyítik a nagy eseményeket 
Nem dohányoznak, tornáznak, ko-
rán megnősülnek 
Élni szeretnének, mindent meg-
próbáltak, most kávéházba járnak 
Nem hazudnak, nem színészkednek 
Tárgyilagosak, semmin sem tudnak 
nagyon csodálkozni 

JÁTÉK, „MUNKA" 

Az új nemzedék egészében is a másság képvisel ője. 
József Attila nemzedékének életfelfogása a Hegyi Béla által megfogal-

mazott kamaszálomhoz hasonló. A kamasz elvárja, hogy eszményei valóság-
gá váljanak. Ha ez nem történhet meg, kiég, belefásul, a teremt ő  erő  elvész 
(Különböznünk szabad? 1990). 

„Ismerem azokat a fiúkat, akik 1933-ban élnek" — írja Kosztolányi a másik 
nemzedékről, amelyet saját bevallása szerint sokáig nem értett. A várakozás-
ról azonban Kosztolányi nemzedéke sem mondott le, ez az a remény, amelyre 
József Attila verse utal. A két nemzedéket összeköti a fölöslegességérzet és 
a kiútkeresés módja. Esti Kornél is a „munkába" és a játékba menekül, és nem 
véletlenül. Márványi Judit állapítja meg az Esti Kornél-novellákról: „Kosz-
tolányi soha nem zárja le vérérvényesen Esti-novelláit... A teljességnek csak 
ígéretével hagyja el h őseit. Az utolsó mondatokban gyakran virrad, szinte 
sugalmazva, hogy az olvasó a másnapokra gondoljon. Virradattal ér véget 
Esti szeptemberi éjszakája, virrad, amikor magára hagyjuk Mogyoróssy Palit 
és a Barkochba hősét, Jancsi Jánost." 24  A hit a lehetőségekben, a várakozás , „a 
szabadság igézete" tehát Kosztolányi m űvészetéből is egyértelműen ki-
cseng, de ezt Kosztolányi nem tartja tipikus nemzedéki magatartásnak. 
Érdemes rámutatnunk arra, hogy éppen 1933-ban született meg József Attila 
Reménytelenül című  verse, amelyet Bori Imre elemzett egzisztenciális vers-
ként tüzetesen. Ő  fogalmazza meg: „József Attila reménytelenségnek nevez-
te a harmincas években a benne növ ő  érzés- és hangulatvilágot. Reményte-
lenségnek, mert köznapi formájában ennek érzi az ember élete olyan szaka-
szait, amikor a holtponton álló élete és a világhoz való viszonya, az elember-
telenedés örvényei felett a »világ visszája« negatívumában, amely felett a 
lélek csak »leng, nem suhan«." 21  A semmi ágára jutott költő  világ peremén 

KOSZTOLÁNYI NEMZEDÉKE 	 
Húszévesen „rendes élet" 

Felnagyítják a kis eseményeket 
Cigarettáznak, rontják magukat, 

szerelmi lázban égnek 
Ötször-hatszor naponta meg 

akarnak halni 
Hazudnak 

Regényesek 
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készült tájképe ez a „mozdulatvers', 22  amely a nem remél-attitűdöt fogal-
mazza meg, a mindent megpróbálás utáni fölöslegesség- és magány-tudatot, 
a várakozás céltalanságát. „Végkicsengése a költ ő  utolsó éveinek hangulatát 
vetíti el őre — formai tökéletessége, szívszorító szépsége viszont a Tiszta 
szívvel korszakát juttatja eszünkbe." 23  

Nincs nála I  nagyobb JÓ, I 
mert ez a kincs. I Úgy hívják: élet 
Értelme nincs. 

(Kosztolányi) 

József Attila: 
(Kosztolányi) A Nagyon fáj-attitűd verse. A kötet egyébként 1936-ban 

jelent meg 650 példányban, és Cserépfalvi könyvnapi sátrában színészek 
kínálgatták a könyvbarátoknak. A kudarc végérvényes, a költő  előtt sem 
tudták eltitkolni. Németh. Andor feljegyzései szerint a vendégl őben ösz-
szegyűlt író barátok előtt a költő  kijelentette: „Én nem vagyok író, még csak 
költő  sem.. Én mindenképpen csak felesleges és haszontalan vagyok" 
Harminchat vers szerepel a vékony kötetben. Sorrendben. a Kosztolányi című  
költemény a huszonnegyedik, a Világosítsd föl és az ...Aki szeretni gyáva vagy 
között. Olyan kötet ez, amelyben az erkölcs fogalomkörének szókészlete 
ugyancsak gazdag, erre Németh G. Béla is utal a Tudod, hogy nincs bocsánat 
című  vers kapcsán. Az anya—gyermek problémája itt mélyül el igazán: 

nézz a furfangos csecsem őre: 
bömböl, hogy szánassa magát, 
de míg mosolyog az eml őre, 
növeszti körmét és fogát. 

A szerelemben, pontosabban a szeretetben keres menedéket. A kötet 
rétegeit a Szabad-ötletek jegyzékének rétegeivel hozhatjuk kapcsolatba: ak-
tuális események, Gyömrői személye, életrajzi emlékek, f őként a mama 
személye és a gyermekkor, fejtegetések. 25  A Kosztolányi című  vers verses 
nekrológ, de a költő  reményének nekrológja is. Az alkotás a Reménytelenül 
című  költeményhez kapcsolódik, hiszen ez a kis vers összeköti a húszas évek 
líráját a nagy versekkel és a Nagyon fáj típusú művekkel, erre Bene Kálmán 
is utal elemzése kapcsán. 26  A vers csattanószerű  zárószakasza a már remény-
telen remény kifejezője; a „reméltél" ige a költemény kulcsszavává válik, de 
a múlt idej ű  többes számú igealak a halott apa-el őddel együtt a költő  saját 
befejezettnek tekintett reményére is utal. Elt űnik a Kosztolányi által fejte-
gettt várakozó attitűd, helyébe lép a „letörtem vágyva" állapot. A kétsoros 
versszakok felépítésében a kapcsolatteremtés vágya kerül el őtérbe. A költői 
én kommunikál az elvesztett költ őtárssal. A kapcsolatfelvétel azonban hol 
egy nemzedék („mi"), hol a költ ő  nevében („én") történik. Tekintsük csak 
végig ezt a sort: 
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1. mi restek 	te 
Ai2. 	.-. I te I , téged 

mi, jén', Imit— Itel 
reánk 	I te I szavaid 

A2 5. I  én I 	—tégedet 
6. én 	.– I  mi j tudtuk 

– KÜLÖNBÖZŐSÉG 
áthajlás 

(enjambement) 

, 

– AZONOSSÁG  

A 2. és a 3. versszak közötti áthajlás, majd az ezt követ ő  írásjelek (...!) az 
érzelmi tetőpontot élrzékeltetik, itt hangzik el a végérvényes halál-megálla-
pítás: 

Mint gondolatjel, vízsžintes a tested. 
Téged már csak a féreg fal, szeret, 
mint mi a csirkét, bort... Senkim, barátom! 

A féreg–fal alliteráció és a József Attila-i motívumkörb ől ide került ha-
sonlat érzékelteti a változtathatatlant. József Attila kedvenc írásjele, az el-
hallgatás gondolatjele itt a halott testére utal, az evés jellegzetes képe a Kései 
siratóhoz hasonló groteszk hatást kelt: a féreg és az ember táplálékának 
ellentéte, a felsorolás befejezetlensége sajátos stílusértéket képvisel. 

A kapcsolatteremtés sorának elemzéséb ől kitűnik a két nagyobb kom-
pozíciós egység jelentősége. Az első  három versszak az „én", illetve „mi" és 
a költő  kapcsolatára utal, a második rész többes száma viszont a költ ő-előd 
és József Attila azonosulására, arra, hogy a „reméltél; én is" magatartás, majd 
ennek befejezettsége végérvényesen összeköti őket. A hasonlat a harmadik 
versszakkal teremt kohéziót, most már általános értelemben utal a halál 
tényére: 

Reméltél; én is. Tudtuk, hogy hiába, 
mint tudja, ki halottat költöget. 

A költemény tehát a különböz őségtől az azonosságig terjed. 
A vers kulcsszavai a megszólítások. Betűtípusaink ezek fontosságát is 

kiemelik: 

1 3 1 	senkim 	testvérünk 
BARÁTOM 	APÁNK 
Iénl 	 Imit 

A megszólítások a kulcsfontosságú harmadik versszakhoz kapcsolód-
nak. A fokozás figyelmet érdemel. Fokozó hatást kelt már az a tény is, hogy 
előbb csak az egyén, majd egész nemzedéke nevében szólítja meg Kosztolá-
nyit. A „senki"-től a baráti, majd a rokoni szálakig terjednek ezek a kötelékek, 
hogy végül az APÁNK megszólításban teljesedjenek ki. 

Ez a felnőtt–gyermek kép az utolsó hónapok verseiben teljesedik ki 
József Attilánál. Az elemz ők rámutattak arra, hogy 1935-t ől jelentkeznek nála 
az első  apa-versek, az év végén és 1936 elején a jelent ős anya-versek és 

• Gyömrői Edithez írott művei, majd 1937 elején az isten-versek. A emberkö-
zeli, testi valójában is igényelt apa alakja, az apa kívül-belül felmerül ő  hiánya 
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gyakran bukkan fel költeményeiben, és természetesen az apa-keresés 
pszichoanalitikus szempontú elemzések központi kérdése. 27  Míg az anyá-
hoz és a nőhöz írott versekben a költ ő  befelé irányul, addig az apa-versekben 
— és ez ebben a megszólításban is tudatosul — a küls ő  világgal való kapcsolat 
lesz fontos. Esztétikai szempontból itt egy metaforával, egy elvont apa-kép-
pel van dolgunk, amelynek lényege mégis az emberi kötelék, amelyet most 
elveszített. • 

A vers segélykiáltásszerű  megszólítása a „Senkim, barátom!", amelyet 
csupán a dictum szintjét ől eltávolodva értünk meg. A „senki" és a „minden", 
a „senki" és a „semmi" logikai ellentéte és kapcsolata külön tanulmányt 
igényelne. Az Esti Kornél énekében olvashatjuk: „légy mint a minden, te 
semmi" és „légy mint a semmi, te minden". 

De asszociálhatunk Jerzy Andrzejewski Senkise című  regényére is, 
amelyben Odüsszeusz a Senkise (ahogyan a Küklopsznak bemutatkozik), de 
akkor ő  a Mindenki és az Akárki is, a „Jedermann", tehát az ember „modell-
je". Kosztolányi is valahogy ezt az embermodellt képviseli költ őnk számára, 
akivel személyes, baráti, sőt apa-fiúi kapcsolatba léphetett. 

Szaggatott, széttördelt vers a Kosztolányi, 12 sorból és 9 szövegmondat-
ból áll. Formai jegyei a gondolatok kohéziójára utalnak: a sorok ugyanis a 
versegész viszonylatában párosan épülnek fel, és 11-es, illetve 10-es szótag-
számú sorokba rendeződnek. A zeneiség mégsem ennyire szembet űnő. A 
Reménytelenül című  vershez hasonlóan ez is dalszerűségétől megfosztott 
dallá válik. Töredezett siratóénekké. 

A vers ismétlődő  eleme a tud ige, amely először „tudom", majd „tudtuk" 
formában a személyesen és a közösen átélt, már végérvényes bizonyosságot 
fejezi ki. Ennek hatását erősítik a halál-halott főnevek. Kulcsfontosságú a 
letör ige is, amely „letörtem" és „letört" alakban szerepel: „letörtem vágyva" 
— „letört a halál". A József Attila-olvasó a költ ő  kedvelt ág-motívumára is 
asszociál, Kosztolányi esetében a halál „cselekedett", vele pedig ugyanúgy 
„vágyva" megtörtént ez az állapot, a reményvesztés és a haláltudat bizonyos-
sága. Az ismétléseknek a kompozíció szempontjából is szerepük van. A 
kommunikatív jelentés vonatkozásában az egyes sorok lineáris elren-
deződése is fontos. A második versszak, tehát éppen a kompozíciós egység 
határán (áthajlás!) következik be a „fordított" hasonlat, jelezve, hogy ez a 
kompozíciós egység legfontosabb információját hordozó szövegmondat: 
„Mint gondolatjel, vízszintes a tested". A versmondatokhoz és szószerkeze-
tekhez metaforikus módon kell jelentést rendelnünk. A tömör vers minden 
megnyilatkozása meghatározó jelent őségű . 

Stilisztikai szempontból a negyedik versszak emelkedik ki igazán: 

Gyémánt szavaid nem méred karáton: 
nincs egyéb súly, ha föld zuhog ránk. 

A két képet a „súly" mozzanata köti össze, „a föld súlya" szinte ránehe-
zedik a legbecsesebb szóra is. A vers legkiemelked őbb szintagmája a „gyé-
mánt szavaid", amely számunkra csakis Kosztolányit idézi, a kép pedig az 

• Őszi reggeli tökéletes pompájára asszociál. Most József Attila használ olyan 
jelzőt, amelyről éppen ő  írta Kosztolányi verse kapcsán? hogy a hatalmas 
életvágy teljesíthetetlenségének tudata tárgyiasul, és ő  mutat rá arra is, hogy 

683 



a teljesületlen vágy tárgya nem az ékszer, hanem a gyümölcs, tehát a vágy 
nem a felnőtté, hanem a gyermeké. József Attila versében is a ,.szó" a fontos, 
amely itt a „kincses" jelz ővel ékesül, de a földzuhatag minden sóvárgást és 
cselekvést részvétlenül és pompa nélkül semmisít meg. A „minden hiába" 
végkicsengés pedig már az *Utolsó József Attila-költeményeket idézi, hiszen 
utolsó versében legfeljebb a „másnak remél" magatartásig juthat el. 

(Az „ugaroltak") Kosztolányi sajátos módon éppen Ady ugar-szimbólu-
mára hivatkozik, de a nyelv művészeként ezt a névszót a József Attila-i 
nemzedék jelzőjeként vagy megnevezéseként alkalmazza. Tehetséges kor-
osztály, amely képességeit nem bontakoztathatja ki. „ Ők valamennyien 
ilyenek voltak — írja Barkochba című  novellájában —, parlagon hevertek, 
ugaroltak a végtelenségig: Mit tehettek? Hát játszottak. Játszottak velük a 
szavak, ennélfogva ők maguk is játszottak. Vagy minthogy az író munkája a 
velejében játék, »dolgoztak«." 

(„játszani is engedd...) Kosztolányi szerint az ugaroltak nemzedéke ját-
szott: „Játszottak és dolgoztak, hiábavaló mesterségük hiábavaló eszközei-
vel.” Igen, a költői munka is „játék" számukra, kávéházi összejöveteleiken 
nyelvi játékokat találtak ki: „Így kattogtak-zakatoltak szegények anyag és 
tárgy nélkül, üresen, mint a malmok, melyek a levegőt, a semmit őrlik." De 
Kosztolányi azért ismeri ilyen jól a játékok változatosságát, mert ő  maga is a 
játékosok közé tartozik A „pocsolok ebben a lanyha semmiben"-attit űd 
tehát az ő  nemzedékére is vonatkozik, az 1933-ban átélt feleslegesség-érzet 
ebbe a játékba torkollott. A homo ludens-magatartás a gyermek világával 
kapcsolatos. Kosztolányit éppen József Attila tartja örök gyermeknek, a 
gyermek—felnőtt motívumkör pedig József Attila verséinek is legfontosabb 
sajátja. Kosztolányi a személyiség elvesztésével, a fölöslegesség tudatával 
hozza kapcsolatba magatartásukat, József Attila pedig a „nem engedtek 
játszani" fájdalmas panaszát közli. A gyermekkor felidézése mindkét költ ő  
utolsó verseinek központi kérdése. József Attilánál azonban a játékfelfogás 
kapcsán az is felmerül, hogy ő  mások játékszerévé vált. „A gyermek akkor is 
természetes, ha pózol..." — írta Kontra Ferenc, és ez költ őpárunkra is érvé-
nyes. 

(Barkochba) Kosztolányi 1933-1934-es Naplójában a következ ő  tömör 
bejegyzés áll: „József Attila felesége megmérgezte magát. Elmegy a barátjá-
hoz (Németh Andorhoz), és Jucival vallatják barkochbával, mi történt a 
feleségével." 29  

Az Óda megírása után történt öngyilkossági kísérletr ől maga Szántó 
Judit is beszámol Naplójában,3Ó József Jolán életrajzi m űvében is olvashatjuk. 
Németh Andor ugyancsak megemlékezik az eseményr ől,31  amelyről Koszto-
lányi 1933 címmel novellát írt (A Pesti Hírlap Vasárnapja, szeptember 10., 5-6. 
I.), később a Tengerszemben Barkochhba címmel jelentette meg. Németh Andor 
feleségét jelöli meg kérdez őként, aki a lehangolt és mogorva József Attilától 
barkochba-kérdések segítségével tudta meg Judit tettét. József Jolán szerint 
maga Németh Andor a kérdez ő, Arthur Koestler szerint ő  maga kérdezte ki 
a költőt (Látóhatár, 1954.4. sz. 198-202.). Kosztolányi novellájában Scholz a 
„mester". 

Emlékezésünk során többször utaltunk erre a novellára, amely kor- és 
kórképet ad egy elveszett nemzedékr ől, illetve a két nemzedék kapcsolatá-
ról. A novella vezérmotívumai: a várakozás, a játék, a baj és a tárgyilagosság. 
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Ez a négy szó egy nemzedék magatartására és helyzetére utal. Többes 
számban hangzanak el a József Attila arcáról leolvasható bajtünetek: 

ho
gy 

 el együnk innen és meghalunk.  
világra 

   hogy egészségesek 
Bal

unk, 
ennélfogva ennünk kell. Baj az, hogy betegek vagyunk, ennélfogva nem 
tudunk enni. Igy is, úgy is sok baj van a földön. Na, annyi baj legyen." 

„Aki dudás akar lenni..." 

(Betegség) A magyar irodalom Janus Pannonius óta tartja számon . a 
betegségverseket. Kosztolányit és József Attilát is összeköti a betegség-álla-
pot és a betegség-motívum. A betegség egyfajta másság, elkülönülés, izolált-
ság a világtól, számadásra késztet ő  áll.apoe. Kosztolányi éppen betegsége 
kapcsán fedezi fel a földi és égi kincseket, a „vendégség"etikai és esztétikai 
értékeit, most is gyakran játszik. Betegségét József Attila metaforikus módon 
terjeszti ki az emberiségre is Thomas Mannhoz írott versében. József Attila 
„világhiányát" viszont a betegség mélyíti el, elszakad a közösségt ől, eluta-
sítja a szerepeket; verseiben számol le életével, érzi át b űntudatát a „tántor-
gó" világban, bemutatja a „le vagyok gy őzve" állapotát, munka és megnyug-
vás egységét: 

Szurkálnak, óvnak tudós orvosok, 
írnak is nékem, én hát olvasok. 
S „dolgozom", ímhol e papírhalom —  
a működésben van a nyugalom. 

Én állat volnék és szégyentelen 
nélkületek, kik játszotok velem — 
Köztetek lettem én bolond, én a véges. 
Ember vagyok, így vagyok nevetséges. 

(Vers, 1937) 

A gyümölcsös ősz pompáját József Attila nem éri meg, de a „bohóc-üres-
séget" mindketten megfogalmazzák. „Az ember abban különbözik az állat-
tól, hogy magában hordja a semmit" — írja József Attila egyik töredékeiben. 
És ami a legfájdalmasabb: játékszerré válik. 

Feledni nem tudsz annyit, hogy 
ember ne maradj 

(József Attila) 

(Az önmeghatározás) N. Horváth Béla mutat rá az ötödik évtáján kiala-
kult éntudat fejlődésére, az önazonosítás regisztrálásának szocializációs 
folyamatban történ ő  megvalósítására (Tiszatáj 1991/4.). Ő  emeli ki József 
Attila retrospektiv önértékelésének, a Curriculum vitaének következő  megál-
lapítását: „Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam." A szüle-
tésnapi versek kapcsán vizsgálja költ őnk világhoz fűződő  kapcsolkatait. Az 
én és a világ harmóniája, az identitás keresése jellemzi m űveit, erre keres 
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választ a Számadás költője, ső t a harmincas évek mindkét nemzedéke is. Az 
én kiteljesítése, az önmeghatározás problémája foglalkoztatja a m űvészeket. 
Kutatják a múltat, hogy így érkezzenek el a jelenhez, és a jelenben való 
létüket és szerepüket definiálni próbálják. Az önmeghatározásban éppen 
költő  voltuk játszott szerepet, s őt a közösséghez tartozás ténye, a világból 
való elszakadás az identitás elvesztését is jelenti. A harmincas évek elején a 
Nyugat első  nemzedékének költészetében is nagyobb szerephez jutott a 
költői én, az individuum. Ezekre a változásokra Babits is rámutatott. 32  

József Attila „felismerés-versei" 1932 után jelennek meg, az illyési 
életm űben is ezt tapasztaljuk. Költ őnket és Kosztolányit éppen ežek a „fel-
ismerés-versek" költik össze, valamint önmeghatározásuk, éntudatuk igé-
nye, a feleslegesség-állapot átélése, végül pedig a szerepelutasítások, és 
gyermeki sóvárgásuk, vágyakozásuk. Összekötötte őket a várakozás, pon-
tosabban az az állapot, amelyet Kosztolányi fogalmazott meg Költők című  
pillanatképében: e 

Mint árva rokkant, aki cigarettát 
koldul a hídon, úgy esdünk hitet mi. 
Európa költői, kik ma élünk, 
s szeretnénk szebb sziget felé 

Az én és a világ ma is aktuális, s ő t egyre időszerűbb kapcsolata (az én 
kibontakoztatásának gátjai) tehát mindkét m űvészt a szerepek elvetésére 
késztetik. Szerencsére egyetlen szerepet mégis vállalnak, a költ ő  szerepét, 
amely mindkettőjüknél a kamaszőszinteség, a gyermeki játékszenvedély 
kifejezési formájává válik. 

(Vége) 	 • 

JEGYZETEK 

Kosztolányi Dezső : Kulcs.Bp., 1977. A novellista Kosztolányi. 573. 
Bori Imre: Szövegértelmezések. Ujvidék, 1977. 129. 
Uo. 132. 
Bene Kálmán: Kalauz a versértelmezéshez. Mozaik, Szeged, 1991. 115. 
Németh Andor: József Attila és kora. Csillag, 1948. július. 
Stoll Béla: Szabad ötletek jegyzéke... Atlantisz, Bp., 1990. 51-63. 
Bene Kálmán: I. m. 116. 
L. Bókay-Jádi-Stark: „Köztetek lettem én bolond..." 64-77. 
József Attila Összes m űvei. Bp., 1958. III. 168-169. 
Kosztolányi Dezső : Napló. Bp., 1985. 

30.98-99. 
Németh Andor: József Attila. Bp., 1991. 150-155. 
Szigeti Lajos Sándor: „ Ők híven kihallják..." Tiszatáj,1991/7.82.. 

686 



FEKETE J. JÓZSEF 

IDENTITÁS ÉS TAUTOLÓGIA 
KÖREBEJÁRT, EGYRE KITAPOSOTTABB UTAKON SZENT-
KUTHY MŰVEIBEN (2.) 

II. 

„Verseimnek az az értelmük, amit adnak nekik." 
(Paul Valéry) 

„Vagy a mű , vagy én" — így fogalmazza meg életének egymást látszólag 
kizáró két pólusát Szentkuthy a viszonylag korán írt, de csak posztumusz 
megjelenésre számító, Nagy regénytöredék című  munkájában. A torzóban 
maradt szöveg pontosítja a fogalmakat: a m ű  Szentkuthy számára azonos a 
világgal (más szóval: mindennel), az én pedig szervezetének biológiai léte-
zésén át Istenhez vezet. Még a Barokk Róbertben taglalt trilemma feloldatlan-
ságát sejthetjük a polarizáció mögött, nevezetesen, amikor a serdül ő  ifjú hol 
a művészet, hol a tudomány, hol pedig Isten irányában érez halálos elköte-
lezettséget, terveket sz ő, de a realizálás helyett ájulásig fokozott egzaltáció 
vesz erő t rajta— vonzalom éppen a másik dolog iránt. Mégsem ez az önkínzó 
kéjes áhítatosság áll az. idézett gondolat mögött, hanem annak a m űvészi 
programnak a korai megfogalmazása, miszerint Szentkuthy nem kívánt soha 
művészi vagy tudományos „m űalkotást" létrehozni, amit a befejezettség, a 
lezártság és a közönség számára készültség jellemez. Ehelyett: „írok és építek 
jobbhíjján, így őrizve meg leselkedéseimet az emberi szervezetr ől" — szögezi le a 
Nagy regénytöredékben. (Holmi, 1993/9, 1282.) Magasra emelt mérce rejlik e 
mögött a „program" mögött, noha szégyenl ős megfogalmazásban, a Szent-
kuthyból kiirthatatlan önpocskondiázás szellemében minimalizálva. E mér-
ce nem más, mint az irodalom feladatának teljesítése, ami Szentkuthy szerint 
nem egyéb, mint a realizmus és a világról felvetődő  kérdések katalogizálása. A 
kérdések, miként már utaltam rá, az alkotó teljes biologikumán átsz űrve 
fogalmazódnak meg és sorjáznak a m űbe, ami a szerző  és az olvasó számára 
azonos a világgal. 

Jean-Paul Sartre megfogalmazása szerint m űvészet csak másokért és 
mások által létezik, tehát a szellemi alkotás az író és az olvasó közös er őfe-
szítése által létrehozott konkrét és képzeletbeli tárgy. (vö. Sartre: Mi az 
irodalom? Bp., 1969. 58.) S ugyancsak Sartre állapította meg, hogy ha az író 
csupán önmagának írna, a m űve sosem válna befejezetté. Szentkuthy m űve-
inek zöme — s nem csupán a fizikailag torzóban maradtak— ezt a tételt látszik 
igazolni: nemcsak hogy nyitott m űalkotásokat hozott létre, hanem azok 
részben befejezetlenek, s őt befejezhetetlenek, ugyanis azokat szerz őjük na-
gyobb részben vagy teljességükben magának írta. Alkotói nagysága pedig 
éppen abban rejlik, hogy a magának írt konkrét szellemi alkotás megtalálja 
a másokhoz vezető  utat, feltárja el ő ttük rétegeit és szellemi tárgyként valósul 
meg. Szentkuthy számára az írás volt az els ődleges, nem pedig a m űalkotás 
létrehozása. A regény sosem kényszerítette rá magát nála az alkotás folya-
matára, ső t, lényegtelenné vált azzal szemben. Ezért történhetett meg, hogy 
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a szerző  a világ kérdéseinek katalogizálása közepette elkalandozott a vJló-
ságtól, amit értelmez ői azonnal sietnek megokolni, hogy munkáiban fiktív 
tényeket és dokumentumokat is felsorakoztat, pedig jószerével arról van 
szó, hogy Szentkuthynál a „teremtés" igénye felülkerekedett a „feltátás" 
szándékán. Ez pedig a tautológián keresztül a befejezetlenségig vezetett. 

A tartalmi lezáratlanság mellett Szentkuthy „befejezetlennek" tekintet-
te a műalkotás, illetve a „teremtmény" formai megjelenítését is. Ezerszer 
hangsúlyozta, hogy számára elválaszthatatlan a szerz ő  szépirodalmi mun-
kássága a tudományos tevékenységét ől és legbelsőbb intimitásától, amit a 
teremtés és a kozmosz összefüggésrendszere szabályoz, és mindezek szel-
lemi megnyilvánulása is ugyanígy elválaszthatatlan egymástól; következés-
képpen az ideális kifejezési forma a „naplóanarchia". (Már ebb ől a megne-
vezésből is világosan kitetszik, hogy a Szentkuthy-m űvek egyik oldalról a 
maga számára íródtak, a másikról pedig az önmeghatározást szolgálták) 

Bálint Péter az Alföld 1993/10. számában leltárt készített azokról a 
regényformákról, amelyeket Szentkuthy ötvözött breviárium-opusában, 
mintegy tervszerűen bizonyítva elégedetlenségét a lezárt, felismerhet ő  és 
definiálható formákkal szemben. A számbavétel szerint kimutathatók a 
regényfejlődés pillérkövei „a rabelais-i fiktív elbeszéléssorozattól a montes-
quieu-i levélregényig, a Le Sage-féle pikareszkt ől a marivaux-i vallomásos 
önéletrajzírásig, a sterne-i humoros életképszövögetést ől a powys termé-
szetmitologizálásig, Balzac nagystíl ű  társadalomábrázolásától Zola kegyet-
len valóságfestéséig, a joyce-i »veszett realizmustól« a prousti emlékezetfag-
gatásig". (52.) Szentkuthy írói erényét azonban Bálint Péter (Rugási Gyulá-
val és más Szentkuthy-értelmez őkkel egyetemben) a világ dolgainak szink-
retikus összefüggésében fedezi fel, valamint a számunkra ez alkalommal 
fontosabb, „sokféleképpen definiált énmeghatározásokban". 

Nem azért fontos számunkra az önmeghatározások végtelen számú 
változatának említése, hogy Újra el őhozakodhassunk az álarc-elmélet tagla-
lásával, miszerint Szentkuthy próteuszi-diönüszoszi hajlama folytán még a 
legjelentéktelebb epizódszerepl ő  alakjába is belesző  valamennyit magából, 
illetve teljességükben átéli azok szellemiségét és cselekedeteit, hanem mert 
a maszkok mögé rejtett, s ugyanakkor általuk kiemelt identitás-képek is-
métlődésük, variánsokban való megjelenésük által teljesednek ki — paradox 
módon befejezetlen egésszé. 

Szentkuthy tehát írhatott magának, anélkül, hogy belterjes alkotást 
hozott volna létre — ez a m űvész ismérve és ezáltal joga. is. Emellett ismétel-
hetett, mert annak is művésze volt. Az újabb magyar filozófusok bírálatáról 
készített rádióel őadásában (ami szintén csak posztumusz megjelenést ért 
meg a Holmi 1992/10. számában) mintha megint csak magáról szólna, amikor 
gróf Révay Józsefről a következőket jegyzi fel: „legnagyobb agóniáit is a 
kopott »faiskolák« álarcaiban képes sejtetni. Ameddig érezzük a dinamikát 
a poros álarcok mögött, addig mint el őkelő  stílust fogjuk elismerni." (1512.) 
Mindaddig — fűzi tovább a gondolatot —, amíg hozzá nem kopik a szerz ő  
álarcaihoz. Ilyen esetben azonban már nem beszélhetünk álarcról, hanem 
csupán fáradt mimikriről. Borges szerint még a szó szerinti ismétlés sem 
azonos az eredetivel, mert az ismétl ődés az időeltolódás miatt új értelmet ad 
a műnek. A Szentkuthy-olvasók szerencséje, hogy esetében az ismétlések 
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visszatérést és variációt jelentenek, nem pedig tartalmi és szövegszer ű  ismét-
lést. 

A műfajok kérdésében igencsak válogatósnak bizonyul Szentkuthy; 
csippent innét, csippent onnét, hogy végül elvesse az emlékezetfaggató 
leírást, a szemérmetlen karikírozást, a pszichológiai ábrázolást, az építé-
szetből ellesett szerkezetet, vagyis a fölmarkolt lehet őségeket, stílusokat és 
műfaj okat, és velük vagy helyettük ír valami mást. Ahhoz, hogy egy témát 
egy műfajban végigírjon, következetesnek kellene lennie, miként maga 
mondja, „szellemi tetanuszba" kellene merevednie, ezt azonban nem engedi 
meg a témát megélő  intenzitása. Vessünk csak egy pillantást a következ ő  
bekezdésre: „Egyszer egy kertész Orbánt f űzfahalványan, fűzesetten találta 
a park tava mellett, padon, mintha meghalt volna: ujjlenyomataitól fekete 
lapú breviáriuma a tó zöld mohapáncéljára esett, békát ugráltak az arany-
szélű  lapokon... 

Mennyi témakalandozás,' hány témavariáció-bimbó fordul el ő  csupán 
ebben a szövegrészben és micsoda intenzitás rejlik az alkotás folyamata 
mögött, ami mint tubusból a festéket buggyantja el ő  a hasonlatokat és 
metaforákat, miközben mégis pórázra fogja a szertelen fantáziát, amit Szent-
kuthy a téma átélésének változó körülményeivel igazol: „... a témával min-
dig más és más viszonyban vagyok, és ez a legalapvetőbb realitás; mihelyt 
csak a témát akarom tovább folytatni a megkezdett modorban, a hozzá való 
viszonyom érzékeltetésének kizárásával, úgy az a téma oly nevetségesen 
mesterkélt, esztelenül szigetelt és hazug benyomást kelt, hogy össze kell 
tépnem, ki kell tagadnom." (Nagy regénytöredék. Holmi, 1993/9. 1281.) 

Szentkuthy írói pályája kezdetén a kortárs filozófiával párhuzamosan 
abból a tételből indul ki, hogy a világ megragadhatatlan, számunkra csupán 
a nyelv a megfogható, de nem értelemfeltáró, ezért a világ kimondhatatlan. 
Az író fikciója ezért nem a világ leírását, hanem konstrukcióját szolgálja, 
amely összefűzi a világról szóló benyomásokat és tapasztalatok számtalan 
változatát. Az angol líra című  tanulmányában (Lyukasóra, 1993/1.) a leg-
költőibb költő, John Keats példáján er ősíti meg ezt a tételt: „A legnagyobb 
művészet mindig ez: egyetlen témán keresztül az egész élet minden formáját 
és érzését megcsillantatni, úgy, hogy ez a túlzó gazdagság a forma révén 
mégis lebegve maradjon." (13.) A lebegésre pedig amiatt van szükség, hogy 
létrejöhessen a Sartre által a szerz ő  és az olvasó közötti nemeslelkűségen 
alapuló aktus, az olvasás interakciója, amelynek során az olvasó az írásban 
felfedezi a világ sokféle olvasatát, miközben feltátja az alkotó szerz ői sza-
badságát és a befogadó értelmezési szabadságát, nem vezetve, csupán kala-
uzolva a szöveg világföltáró m űködése által. S ha a szabadságot a választás 
lehetőségeként fogjuk fel, amiben segítésünkre van a három alapérték, a 
Jóság, az Igazság és a Szépség (vö. Hernádi Gyula: A boldogságról. Lyukasóra, 
1993/11., 13.), máris megértjük Szentkuthy írói alapállását. 

(Orbán egy alkalommal az udvarhölgyek ékszereit ha-
sonlította testükön lapuló varangyokhoz, a varangyok víz-
beugrását meg az öngyilkosság jelképeként magyarázta.)" 
(Amazorok római vadászaton. Alföld, 1993/10. 42.) 
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René-Maria Albérés 1925 tájára teszi az epopeia és a költ ői allegória 
betörését a regénybe, ami azután a kellemes olvasmánynak számító regényes 
megélés helyett költői, allegorikus, eposzi, misztikus m űfajjá terebélyesedik. 
Ebben a többek által polihisztorikus regénynek nevezett formában — a 
látszólagos káosz ellenére — fegyelmezett rend uralkodik. Így Szentkuthy 
munkáiban is, ahol a világról szóló mítoszokból szőtt hálóra a mindennapi 
élet efemeriáiból alakít ki költői szövetet, világpanorámát átfogó falisz őnye-
get. Rugási Gyula (Szent Orpheus arcképe, 1993) arra mutat rá, hogy a Szent-
kuthy-alkotásokban szinte skolasztikus rendben, zárt körben sorjáznak a 
gondolatok és kérdések. Ehhez Tolcsvai Nagy Gábor hozzáteszi (Alföld, 
1993/10.), hogy „a skolasztikus rend mellett azonban fellelhet ő  az antago-
nisztikus rend is a két pólusnak megfelel ően, persze egy triviális és banális 
sorban: élet — halál, egészség — betegség, test — lélek, b űn — erény, erosz — 
hatalomvágy stb." (57.) Szerintem ez utóbbi, az antagonisztikus rendbe 
sorakoztatott valóságábrázolás a lényegesebb Szentkuthynál, hiszen éppen 
ez szemléletének egyik leglényegesebb meghatározója, e dolgozat els ő  része 
is foglalkozik ilyen értelemben a Füst Milán-i/szentkuthys létfelfogással, 
valamint ez az ellentétpárokra épül ő  szövegelrendezés szinte minden regé-
nyében egyaránt tapasztalható. 

Ezt a rendszerben történ ő  szövegépítést példázza a következ ő  idézet, 
amelyben az ellentétpárok köré gravitáló gondolatok egyetlen, szinte imp-
resszionista foltokkal „vászonra csapkodott"; vázlatos, metaforákat sorjázó 
leírásban jelennek meg: „A pápa egy falba illesztett domborm űhöz lépett; 
Annunciáció: antik-óriás vakszemű  angyal, fiatalság, elválasztott frizura, 
román-primitív vonalak, szimmetrikus elegancia, liliom-szirmok, tenyere, 
ujjai a legszebb nyíló virág az avignoni parkban, áldás, intés, bánat, Istenen, 
önmagán, Márián kérdező  csodálkozás, a legszebb, legszűziesebb, esthajnal-
csillag angyali üdvözlet, és jobb kezében? már ott a keresztfa! nem nagy, csak 
jobb mellét fedi. (alkottattál, crux Christi, királyi koronák gyalázatára...). 
(Amazonok római vadászaton. Alföld, 1993/10. 47.) Ha netán elméleti megfogal-
mazásban kívánnánk látni az iménti példa metaforákba bújtatott mozgató-
rugóját, elég felütni a Nagy regénytöredéket: „Egyik tárgy vezet a másikhoz, 
az a harmadikhoz, negyedikhez, mindig körbe és mindig szépen. Ó, negáció 
két párkája: kör és szépség." (Holmi, 1993/9. 1277.) 

A rend és a rendszer természetesen rengeteg „értelmetlen babramun-
kát" követel meg, ami során az alkotó felismeri tehetetlenségét, amib ő l 
kikerekedik a szerkezet. A világ dolgait számba venni igencsak babramunka. 
Főként akkor, ha azt se tudjuk, mi rejlik a világ névvel illetett üres általáno-
sítás mögött. Szentkuthy szerint azonban a „világ" nem nevezhet ő  általáno-
sításnak, hiszen az mindenki számára a legalapvet őbb konkrét élmény; az 
ember saját reflexmetafizikájától vezérelve ébredéskor arról gy őződik meg, 
hogy milyen a lét egyetemessége, hogy hogy áll a világ aznap, és csak azt 
követően kezd el foglalkozni a napi efemeritásokkal, vagy mondjuk inkább, 
a lényegtelen kérdésekkel. Csakhogy Szentkuthy szerint nem léteznek lé-
nyegtelen kérdések; minden kérdés emberi kérdés. Az ember alapvető  ösztö-
ne, hogy a dolgokat egyszerre relativizálja és objektivizálja, így hajlamos 
bizonyos érzéseket misztifikálni, ugyanakkor értelmetlennek tartani az ér-
zelmi túlzásokat. Márpedig, ha minden kérdés emberi kérdés, akkor ez az 
érzelmek világában sem lehet másként. Példázzuk ezt • a Nagy regénytöre- 
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dékből: „Elvben vannak »aránytalan«, túlzó érzelmek, a valóságban soha: ha 
ránézek egy vénlányra, aki a sztrichninmérgezettek halotti merevségével és 
kétségbeesésével nézi a kalitkában megdöglött kanárij a tetemét, akkor lehe-
tetlen ezt azt érzést, ezt a bels ő  agóniát túlzásnak neveznem, mert neki a 
kanári »mindene« volt, és a minden még sokkal nagyobb kétségbeesést is 
megérdemel. Viszont: miért tart mindennek olyasvalamit, ami evidensen és 
jellegzetesen nem minden, mint például egy kanári? De nem az-e mindig a 
»minden«, amit mindennek érzünk? A »minden«, a »rendkívül fontos«, az 
»abszolút érték«, éppen mind érzelmi kategóriák, tehát tiszta nonszensz egy 
érzést aránytalannak vagy túlzásnak nevezni, ha azok »kis« dolgokra vonat-
koznak: kicsi, ha kicsinek érzem, nagy, ha nagynak." (Holmi, 1993/11. 1566.) 
A relativizálás és az objektivizálás párhuzamos példája, amikor nem az egyén 
kérdései lesznek a világ kérdésévé, hanem a világ dolgai humanizálódnak, 
a világ alapkérdései az egyén legszemélyesebb, legotthonibb és legcsaládibb 
kérdéseivé lesznek. Szentkuthy az angol lírikusok magasztalásé közben 
emeli ki nagyszerű  érdemüket, hogy a legfontosabb emberi jelenségekhez is 
pózmentesen, közvetlen egyszerűséggel, józan ésszel közelítenek. Ugyan-
akkor, minden józanságuk mellett imádják az álmokat, a meséket és a színes 
bolondságokat. E kett ő  adja áz emberi és az alkotói lét lényegét és lehet ősé-
geit. Önigazoló álarcként fogadhatjuk el az idevágó gondolatokat az 1946-
ban írt, a Csoda és játékosság az angol irodalomban című  tanulmányából, ahol 
Chestertont idézve a What's Wrong With the World című  könyvéből, saját 
irodalom-elképzelésének apológiáját közvetíti: „Vígan dadogni az emberek 
és angyalok nyelvén, belepancsolni a félelmetes tudományokba, szemfény-
vesztőn kóklerkedni piramisokkal és dszlopokkal, úgy rugdosni a minden-
ség planétáit, mint a labdát: ez az ősi vakmerőség és fölényes közöny, 
amelyet az emberi léleknek, akárcsak a zsongl őrnek a narancshajigálás tu-
dományát mindörökre meg kell tartania." (Holmi, 1993/4. 474.) Ez a szabad-
ság értelme — szögezi le Szentkuthy —, hiszen nem az anyag az úr, hanem az 
alkotó, aki művében azt csinálja a világból, amit éppen akar. A legnagyobb 
bolondériákat a legkomolyabb témákkal aggatja tele, míg a lét alapvet ő  
kérdéseiről csörgősipkában mond el száz példázatot és rögtönzött mítoszt a 
kültelki kocsma félájult közönségének. 

Tarthat-e igényt bármilyen érvényességre a Szentkuthy által ily módon 
megfogalmazott „világkép"? Idéz őjelek között kell használnunk a világkép 
szót ebben az ésetben, ugyanis Szentkuthy célja más: nem egy átfogó, 
lekerekedett rendszer keretében kialakítani a világ végleges képét, hanem 
feljegyzéseket tenni a világ megélésének különböz ő  módozatairól és pilla-
natairól. A Breviáriumban sokszor említett címek is, amelyek a tervezett 
életművet fognák egybe, a Catalogus Rerum vagy a De Rerum Natuurae, erre 
utalnak, tehát rendszer helyett katalógus, filozófia helyett leltár. A Szent-
kuthy-értőknek természetesen nem kell külön felhívni a figyelmét, hogy a 
szóban forgó leltár ugyanakkor tartalmazza a világ összes filozófiáját is. 

Visszatérvén az érvényesség kérdéséhez, bátran válaszolhatok igennel, 
még akkor is, ha az esztétikai ítélet feltételezi az esztétikai megértés önkén-
tességét. Szentkuthy sikerrel ötvözte munkáiban a fausti kultúra lázas tevé-
kenységi formáinak, a zajos küls őségekkel járó megnyilvánulásoknak a 
pozitív értékét a keleti kultúra meditatív magatartásának pozitív érték-for-
máival, miközben felszabadította saját szabadság-szükségletét. M űvei 
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egyértelműen lehetővé teszik ennek a szabadság-szükségletnek az átélését, 
és újbóli, ezúttal már az olvasón belüli felismerését és felszabadulását. (Vö. 
Hernádi Gyula: A boldogságról. Lyukasóra, 1993/11. 13.) 

„Excesses lead to the Gate of Truth" —jegyezte fel William Blake —, vagyis 
hogy a túlzások vezetnek az igazság kapujához, de az életben létezik egy 
másik, és ugyanilyen fontosságú igazság is — teszi hozzá Szentkuthy —, 
mégpedig az, hogy „a j áték a Paradicsom. kulcsa". A „játék oldja meg betegség 
és nyomor, bölcselet és nemiség túlságosan felfújt problémáit. A szak-
szerűség Don Quijote vakmerő  és csökönyös hóbortja nélkül hullaszagú 
műkedvelés marad". (Csoda és játékosság az angol irodalomban. Holmi, 1993/4. 
477.) 

Talán ez a folytonos játék a nyelvvel, a történelemmel, a mítoszokkal és 
az emberekkel, ez a nagyszer ű  szabadság késztet arra, hogy szinte minden 
Szentkuthy-esszém végére odacsempésszek egy hosszabb-rövidebb idéze-
tet, amelyben megmártózhat a magát elunt olvasó (ha egyáltalán eljutott 
odáig), a metaforaburjánzás, a világ sarkított dolgainak egymáshoz közelí-
tése, a csapongó fantázia mögött trónoló ráció és realizmus mindenképpen 
felüdíti. Így lesz ez most is, ám nem puszta önkényb ől. Tolcsvai Nagy Gábor 
egyik megállapítása (Alföld, 1993/10.) adott apropót ehhez a befejezéshez. A 
tudós értelmező  ugyanis úgy véli, hogy Szentkuthy metaforáiból és képeib ő l 
sok vizualitást elvesz a nagyfokú intellektualizáltság és a dogmatikus akci-
dentalizmus, és ezáltal az értelmezésük a verbalitás irányába terel ődik. Ez a 
megállapítás korántsem elmarasztaló, hiszen a folytatásban éppen a verbális 
értelmezés összetett linearitásából fakadó dinamikát teszi meg Szentkuthy 
metaforáinak fő  értékévé és hatásuk mozgatójává. Ennek ellenére a vizuali-
tás kérdésében nem osztom Tolcsvai véleményét. Olvassuk csak el az alábbi 
idézetet: „A Bazilika kapui zöld, földrezuhanni akaró, téglaalakú herélt 
Herkules-szimbólumok: vagy lezárva, vagy áthatolhatatlan töviserd ővel 
benőve, vagy félig rátapasztott házakkal eltakarva ( ősi szokás szerint az 
ókori Róma köveiből), a falak Vénusz-seggek, korinthoszi oszlopf ők, Vesta 
karszékek támlái, színházi ül őpadok, az ajtó el őtt lógó csöngő  nyelve valami 
»oiy-en« a pagonyból, a konyhapadló tarka mozaik rómaicsászár-pénzekb ől, 
pápapénzekből, talán még a budi ülőkéje is egy ott leszúrt fiaskó-császárné 
hamis (megrozsdásodott bádog) diadémje. Dehát minek ez a hosszú, szamár-
füles, Klió-kártyapakli Baedeker, mikor van rá két szerény szavunk: Urba 
Aeterna!" (Amazonok római vadászaton. Alföld, 1993/10. 45.) 

A metaforák, 'a hasonlatok, a leírások lényege korántsem a szépség 
fokozása, nem a megbotránkoztat ás, sem a verbalitás, hanem éppenséggel 
a leírtak átélése, látása és a látás minősége intenzitásának kifejezése. 

Persze „minden olvasó egy másik költ ő; minden vers egy másik vers". 

(Folytatjuk) 
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JUHÁSZ GÉZA 

EGY HÁNYATOTT SORSÚ REGÉNY 
HÚSZ ÉVVEL EZELŐTT HALT MEG MAJTÉNYI MIHÁLY 

Valóban különös, igen hányatott lett Majtényi Mihály Hétfejű  sárkány című  
korai regényének sorsa. Feltehet őleg valamikor a húszas-harmincas évek 
fordulója táján írta, megjelenését pedig meg sem érhette. Csak hét évvel a 
halála után, 1981-ben juthatott el az olvasókhoz. Ez azért is különös, mert 
máskülönben Majtényi az egyik legsikeresebb jugoszláviai magyar írónak 
számít. Már a pályája is sikerrel kezd ődött: 1927-ben a gazdaságilag is erős 
és az egyik legjobb vidéki magyar újságnak számító Bácsmegyei Napló 
kisregénypályázatán első  díjat nyert Mocsár című  regényével. Igaz, hogy a 
regény csak az újságban, folytatásokban jelent meg (könyv alakban máig 
sem!), mégis ez bátorította fel az írót arra, hogy felmondja könyvel ői állását 
a horgosi pezsgőgyárban, s beálljon újságírónak a zentai Friss Újsághoz. 
Majtényi szerint ez olyan „se hús, se hal" volt, azaz se heti-, se napilap, mert 
hetente háromszor jelent meg piaci napokon. Mégis ekkor határozta el, hogy 
az írásnak szentelje az életét, mert ekkor még — írta kés őbb — „az irodalom és 
újságírás összekeveredett bennem". Még zentai tartózkodása idején közre-
adott egy novelláskötetet is Kokain címen, természetesen a saját költségén, 
ami annyit jelentett, hogy a nyomdász hitelben kinyomta a könyvet, az író 
pedig házalt vele, s az eladott példányok árából fizette ki a tartozását. 
Altalános gyakorlat volt ez itt a két világháború között. 

Éppen Zomborban házalt a Kokainnal, amikor ott egy nyomdász elhatá-
rozta, hogy napilapot alapít, s mindjárt meg is hívta a 28 éves írót munka-
társnak. Ez újabb nagy fordulat volt az életében és a pályáján. Így írt err ől 
később: „Napilap, ó, újság, amely naponta megjelenik! Íróember a maga 
újságíró sorsában mindig sóhajt, ha új napilap jelenik meg a láthatáron. Az 
szent dolog, nagy dolog, az a bázis, az az alap..., onnan ugrani lehet az 
irodalom irányába, s őt irodalompolitikát is lehet űzni." Nyolc évet töltött 
Zomborban, később az Új Hírek felelős szerkesztője lett, s itt ismerkedett 
meg Kohlmann tanár úr leányával, Pannival, aki kés őbb a felesége lett. 
Kohlmann tanár úr igen tekintélyes polgára volt Zombornak, francia szakos, 
és munkatársa volta Kalangyának, a leánya pedig igen csinos, hisz korábban 
menöken volt Budapesten. 

Az előbbi gondolatmenetet folytatva a napilapról s annak munkatársá-
ról, még ezt írta: „s még a nagyobb újságok sem lóhátról beszélnek veled, 
hanem mint egyenrangúval." Igy is történt. A nagy újság, a Napló gazdái . . 

sem lóhátról, hanem mint egyenrangúval beszéltek vele, s nyolc év után a 
felelős szerkesztőt elhívták az Új Hírekt ől a Naplóhoz segédszerkeszt őnek. 
Itt is maradt a háború végéig, amikor is negyedmagával (Keck Zsigmond, 
Gál László, Lévay Endre) mint „szabadkai expedíciót" 1944 decemberében 
átvezényelték Újvidékre, hogy megindítsák az új Jugoszlávia magyar napi-
lapját, a Szabad Vajdaságot (a kés őbbi Magyar Szót), amelynek els ő  száma 
még 1944. december 24-én meg is jelent. Igaz, hogy ekkor még alighanem 
folytak itt a magyarság elleni atrocitások, a lap megjelenése mégis némi 
reményt ébresztett az ismét kisebbségi sorsba jutot népcsoportban, hogy 
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majd mégis élni lehet itt, s nem jutunk a németek sorsára, akiket nem sokkal 
ezután kitelepítettek. 

Ahogyan a pályája elején, 1927-ben „összekeveredett" benne az iroda-
lom és az újságírás, az egész élet- és írói pályájára érvényes és meghatározó 
lett. Nem kevesebb, mint 46 évig volt aktív újságíró! Csak egy évvel a halála 
előtt, 1973-ban vonult nyugdíjba, de a rádiónak még úgyszólván a halálos 
ágyáról is magnószalagra mondta utolsó „színes írásait". Emellett 17-18 
önálló kötete jelent meg életében — nem számítva az antológiákat, kezdve a 
Szenteleky szerkesztette Ákácok alattal (1933), a Téglák és barázdákon (1946) át 
egészen a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában megjelent Magyar elbe-
szélői( 1-3-ig (1977); halála után még további négy könyve jelent meg erede-
tiben {Bet űtánc, 1975; A napkorong aranya, 1981; a Hétfejű  sárkány, 1981; a 
Grabancijaš és a Bige Jóska házassága egy kötetben. (Itt jegyzem meg, hogy ez 
az egyik főműve Majtényinak először 1953-ban és 1955-ben jelent meg 
külön-külön, majd 1966-ban már egy kötetben.) 1976-ban megjelent a Maj-
tényi-kismonográfia is mint az én szerény hozzájárulásom az életm ű  mélta-
tásához és irodalomtörténeti helyének és szerepének kijelöléséhez. 

Már a bevezetőben az egyik legsikeresebb jugoszláviai magyar írónak 
mondtam Majtényi Mihályt. Hadd támasztom alá ezt az állítást még a követ-
kezőkkel: már a háború után a legrangosabb írók között tartottuk számon 
Gál Lászlóval, Szirmai Károllyal, Herceg Jánossal, Debreczeni Józseffel, La-
ták Istvánnal stb. együtt. Ezért nem véletlen, hogy az 50-es évek elején — a 
szerencsétlen Ernyes György csúfos kudarca után — őt bízták meg a Híd 
szerkesztésével; titkára volt a Magyar Kultúrtanácsnak (a Kultúrszövetség 
utódja), ugyancsak titkára volt a vajdasági írószekciónak. Munkásságáért 
Újvidék város Októberi Díjával, majd Vajdaság Felszabadítási Díjával is 
kitüntették. Az ilyen, kissé közéletinek is számító funkciókkal, kiváltképp a 
kitüntető  díj akkal együtt járt, hogy m űvei szerbül is megjelentek: a Vrelo tlo 
(Forró föld) még 1951-ben, a Garabonciás 1953-ban, a Ženidba Joške Bige (Bige 
Jóska házassága) 1956-ban, a Živa voda (Élő  víz) 1975-ben, a Čudo na žitnom 
polju (Csoda a búzaföldön) novellaválogatás 1976-ban. A Menyhárt Imre 
négyszer is áthajt a Tiszán című  elbeszélésének színpadi változata, a Harmadik 
ablak igen nagy sikert aratott mind a szabadkai Népszínház, mindaz Újvidéki 
Színház előadásában. A Forum Könyvkiadó és a szabadkai Népszínház 
közös színműpályázatán, 1970-ben els ő  díjat nyert az Ovidius tragikus sorsát 
feldolgozó Szám űzött című  drámája, melyet az Ujvidéki Rádió drámai együt-
tese vitt színre, s több el őadást ért meg Ujvidéken, Zentán, Kanizsán, Verse-
cen és Bácsföldváron. 

A Hétfejű  sárkányról először a Kalangya adott hírt. 1944. január 15-i 
számában Hold a hegyek fölött címmel részletet közölt „a szerz ő  Hétfejű  sárkány 
című  sajtó alatt lév ő  regényéből". Hol lehetett sajtó alatt? Vajon a Kalangya 
kiadásában kellett volna-e megjelennie, nem tudhatjuk, mint azt sem, hogy 
a háborús események közeledte hiúsította-e meg a megjelenést. Az is lehet-
séges, hogy ugyanaz a Magyar Írás tervezte a kiadását, amely a Császár 
csatornáját adta ki 1943-ban. 
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Közvetlenül a háború után aligha gondolhatott Majtényi e kéziratban 
maradt regénye kiadására, mégpedig több okból. El őször is, írónak és könyv-
kiadónak egyaránt „el őbbrevaló"-nak hitt dolgai voltak, hisz akkor írónk 
szerint is „a munka menetel"-t, napilapunk els ő  számának címoldalán pedig 
ezt hirdette: „Politikánk lényege: a népek testvérisége!" S ekkor álljon el ő  
egy olyan regénnyel, amelyben a szerb pópa, miután megtudja, hogy leánya 
beleszeretett a horvát és katolikus Ivo Ben čbe, ezt mondja a fiatalembernek: 
„Az én vendégem nem lehetsz többé. A ház vendége vagy. Ha te itt vagy, én 
nem lehetek jelen." Ivo Ben č  pedig, amikor a házassága felbomlóban van, ezt 
vágja a felesége, Zora fejéhez: „Még a fajtádat is gy ű lölöm!" 

Emellett egy tévhit is útjában állt a regény megjelenésének. Némely 
irodalmi és kiadói körökben úgy tudták, tudtuk, hogy van Majtényinak egy 
Hétfej ű  sárkány című  kiadatlan ifjúsági (!) regénye. Ezt a tévhitet kétségkívül 
a regény címe sugallta, de tény, hogy így könnyű  volt elsiklani fölötte. 

Majtényi azonban sosem feledkezett meg e kéziratban lev ő  regényéről, 
hanem újra meg újra kézbe vette, át- meg átfésülte, s a hatvanas évek végén 
(1966-ban vagy 1967-ben) benyújtotta a Forum kiadóhoz. Ekkor így nyilat-
kozott róla a Dolgozók c. hetilapban: „A kiadónál van egy a két háború 
közötti időkből való kéziratom, a Hétfej ű  sárkány. Egyelőre még nem tudom, 
mi lesz a sorsa." S mi let? Elutasítás egy recenzió, azaz lektori jelentés alapján. 
Erről már tudtam, hisz a kiadó szerkesztője vagy főszerkesztője voltam, de 
bizony a kéziratot nem olvastam. Annál nagyobb volt a meglepetésem, 
amikor a monográfiával kapcsolatos kutatásaim, adat- éés anyaggy űjtésem 
során az író özvegyének, Panni néninek a jóvoltából kézbe vehettem a 
regény immár „átfésült", átigazított változatát. Jónak találtam és fontosnak 
a kiadását. Fel is kínáltam a Forumnak, majd megbízást kaptam sajtó alá 
rendezésére s az utószó megírására. Így jelent meg végül a Hétfejű  sárkány 
1981-ben. 

Szögezzük le mindenekel őtt: a Hétfej ű  sárkány nem ifjúsági regény! 
Alighanem Majtényi is rájött, hogy a regény megjelenésének egyik, ha nem 
fő  akadálya, hogy a címéből ítélve ifjúsági regényként, ha nem mesekönyv-
ként veszi kézbe, aki egyáltalán kézbe veszi. Ez lehet a magyarázata, hogy a 
kézirati hagyatékban a Fekete fű  címváltozat is el őfordul. Hogy honnan? 
Mint a regényből megtudjuk, a nagyon profitéhes jugoszláv—belga bánya 
rendkívüli mértékben környezetszennyez ő, „a kipárolgás elpusztítja a le-
gelőket, megfeketedik t őle  fű, kiszáradnak a fák, ismeretlen betegség sújtja a 
munkásokat..." (Aláhúzta: J. G.) Hogy e címváltozattal is felkínálta-e az író 
kiadásra, arról nincs adat. 

Legrövidebben talán így fogalmazhatunk: a Hétfejű  sárkány szerelmi 
történettel átsz őtt társadalmi regény, tárgya pedig az els ő  világháború után 
születőben, feltörőben levő  szerb burzsoázia s annak mohó hatalomvágya, 
vagyonéhsége. A cselekmény helyszínei pedig Belgrád, egy az utaktól távol 
megbúvó hegyi falu Szerbiában, egy szerb—magyar vegyes lakosságú bács-
kai falu s egy szerbiai bányaváros. Ezek után talán merésznek hangzik az 
állítás, de a továbbiak során ki fog derülni, hogy a Hétfejű  sárkány valójában 
vajdasági regény. Azzal ugyanis, hogy a cselekménybe bekapcsolja ezt a 
bácskai várost, a Monarchiából itt maradt, ám elmozdított f őbírót és család-
ját, majd orvos fiukat, Pétert, egyszerre kiderül, hogy a regény nem csupán, 
mondhatnánk, nem is annyira a szerb burzsoáziáról és a szerbiai változások- 
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ról szól, hanem arról, hogyan változott meg az itt él ő  magyarság helyzete az 
első  világháború után, amikor e népesség egyszerre kisebbségi sorsba jutott. 
Egyszersmind az is megvilágosodik, hogy az író voltaképpen a szerbiai 
eseményeket is innen, a Vajdaságból szemléli, és a vajdasági író azt és úgy 
írja le, amit s ahogyan innen látta. 

A regény cselekménye Belgrádban indul, ahol Zora, voltaképpen a 
regény főhőse, orvosnak tanul, meglehetősen szabadosan, minden el őítélet-
re fittyet hányva éli társasági életét, de csak konzervatív környezete, a 
lakásadónője és miniszter nagybátyja hiszi, hogy feslett életet él. Ő  a kamasz 
nagyvárosban csak keresi életének értelmét, az igazi nagy szerelmet, ám nem 
találja meg. A férfiak ugyanis vagy gorombán tolakodók, vagy csak sóhaj-
toznak, és verseket írnak hozzá. Az apja azonban véget vet ennek az életnek, 
hazaparancsolja a lányát, mert — özvegy lévén — a teljesen elaggott (!) anyó-
sával már nem tud együtt élni. Zora azonban hazatérése után, a pasák útjától 
távol eső  kis hegyi faluban, Riljében is városi lány módjára viselkedik, 
nadrágban jár, kerékpárjával száguldoz, csendes botránkozást okozva a 
környéken. A belgrádi élet mozgalmasságából kicsöppent, kiszakított pap-
lány mégis itt, az isten háta mögött talál rá az igazi szerelemre, amit hasztalan 
hajszolt a fővárosban. 

A regény másik remekbe szabott figurája Jevrem Aksentijevi ć  riljei pap, 
Zora édesapja. Esperes lányát vette feleségül húsz dulumnyi, egy tagban 
fekvő  földbirtokkal, els őként épített kőházat a faluban, s maga is esperes-
ségről álmodozott. Felesége halála után azonban mintha megszakadt volna. 
benne valami, visszasüppedt a falusi papok kicsinyes, egyhangú, perspektí-
vátlan életébe; fiai messze mentek, s Zora maradt egyetlen reménysége és 
támasza. 

Lássuk még néhány vonását ennek a riljei papnak. Elmondja például, 
hogy „síron túli hűség a pópáé... Nősülhet, de csak egyszer. Asszonyát, ha 
elveszti, özvegyi állapotban várhatja ő  is a halált. Mostoha nem kerülhet 
gyerekei mellé." Az állomásf őnök hanyagsága és rosszmájúsága miatt hajszál 
híján lemaradt a belgrádi vonatról, amely csak egyetlen percig áll a kis 
állomáson. „Gyámoltalanul ténfergett a kövér pap a hosszú kocsisor el őtt. 
Csukott ajtók mindenfelé. És ott látta a f őnököt, mintha gúnyos arccal nézné, 
amíg ő  markolássza cukorspárga dobozát — ki akar potyogni a fél csirke meg 
a tészta." Végül az utasok szíve esett meg rajta, kinyitottak egy ajtót, s az 
utolsó pillanatban berántották az induló vonatba. Ez az állomásf őnök kü-
lönben olyan hatalmaskodó és izgága ember, hogy nem átállott belebeszélni 
a pópa prédikációjába, amikor őt eskette: 

Skrati, bre! — Vagyis rövidítsd a szót, barátocskám. 
Amikor meg leányával, Zorával vitatkozott annak lakásán Belgrádban, 

a kíváncsiskodó háziasszony ilyeneket hallhatott az ajtó mögül: „Hazajössz, 
az ördögbe is. Elég volt! — Csapkodta az asztalt, úgy lármázott." 

Osztályfőnök, majdani miniszter öccsénél el őszobázik, s amikor az iro-
daszolga megkérdezi, kit jelenthet be a f őhivatalnoknál, csak ennyit mond: 

„—Jevrem pap. 
Csak ennyit? 
Ez elég. 
Tán te körösztölted, hogy ilyen jóban vagytok. 
Nem, de én ringattam és vertem sokat..." 
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Aztán hagyta, hadd beszéljen és találgasson a szolga, mert „szeretett így 
oldalt kerülni az emberek felé, kiszedni mindent már a szolgáktól". Azt is itt 
és így tudja meg, hogy öccse hamarosan belügyminiszter lesz. 

Ivo Benč, a szerbiai járási székhelyre áthelyezett Karlovac környéki 
főbíró úgy ismerkedik meg Jevrem pópával, hogy az leküldi legényét, s 
meghívja az ő t kísérő  pandúrokkal együtt. Íme, a találkozás leírása: 

„Ott állt az ajtóban a pópa, szélesen mosolyogva. 
— Elkerülted volna a házamat, főbíró? 
Olyasmit mormolt a vendég: nem találta ill őnek délelőtt berontani. 

Hivatalos az útja, a községházán várják. 
Azok ugyan nem! A nyáj nem várja a farkast, inkább reszket, húzódik. 

— Hát frakshírem van? 
Azt nem mondtam! Nem így mondtam. Az a rangoddal jár. 
Tetszett neki a falusi pap. Szálfamagasan állott az ajtóban, és amit 

mondott, őszintén hangzott. Ez úgy tapad a sziklához, faluhoz évszázados 
természetességgel, mint akiből csak úgy árad: itthon vagyok, és te mit akarsz 
itt? -gondolta." 

Athelyezéséről pedig így vélekedik: 
„A politikai intrikák kusza szövevényeire gondolt, amelyek idejuttat-

ták. »Átkozódni fogsz, f őbíró, az őserdőben« — ezzel fenyegették örökké 
ellenfelei. Úgy is volt. Hetekig nyomasztó átoknak érezte életét. Tegnap jött 
csak rá, hogy emberek élnek itt is." 

Ide tart később Péter, a bácskai magyar segédorvos is: 
„Háromezer ember gondja, búja és sóhaja vonult el a völgy felett. S felül 

még kilencszázé: a járási székhely is itt volt a bánya tövében. Ide vezette útja, 
ide irányította lépteit az új segédorvos. Végigjött a falun, a községházán 
megmondták neki, merre van a bányatelep, amelyet keres. 

Várták bizony. Háromezer ember gondján, búján, sóhaján felül még 
harminc emberé: ezek a betegek a munkáskórházban. 

Járvány talán? Nem tudni. A fű  kiszikkadt, kiszáradt a'salak gőzölgé-
sétől, talán kiszikkad az ember is. Harminc beteg. Ennyi még nem volt soha. 
Néhány sebesülés, a többi mind kóros: nem győzi a munkát a csontos fekete 
orvos. Atjár a járási doktor is, az segít. Együtt tanácskoznak. 

Ide jött Péter, az új segédorvos, ebbe a világba..." 
A Hétfejű  sárkány helyét Majtényi Mihály életművében a Császár csator-

nája mellett jelölhetjük ki. Az írónak abban az alkotói szakaszában született, 
amikor Szenteleky hívévé szeg ődött, elfogadta a később oly sokat kárhozta-
tott locale couleurnek, a helyi színek felmutatásának szükségességét, és 
magáévá tette Taine mili ő-elméletét. Err ől szólt már 1943-ban a palicsi írótá-
borban tartott el őadásában, mintegy indokolva a Császár csatornája tárgyvá-
lasztását. Szín és hangulat címen azt fejtegette, hogy „különleges, az alföldt ől 
elütő  hangulatot itt csak a csatorna mentén találunk", illet őleg hogy „A 
tájnak szerves kapcsolata van a színhez és hangulathoz". 1961-ben, Ivo 
Andrićról tartott rádióel őadásában ezt a gondolatot így fejleszti tovább. 
„Általában a kis népeknek az irodalmi univerzumba els ősorban tájszínekkel, 
egzotikummal lehet bejutni... a népek irodalmi közvéleménye els ősorban 
arra kíváncsi, van-e sajátos viharunk, saját forró szelünk, saját imaginációnk, 
mely különleges és csak itt lehet: nem szereti az azonosságot (úgy látszik) a 
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lelkén keresztülhömpölygetni, hanem a lelki hidat (bármilyen ellentmondó-
an hangzik is) a különböz őségek pillérein akarják látni." A hangsúly tehát a 
tájszínen, az egzotikumon, a különösön, különlegesen, különböz őségen és az 
elütőn van. Amint a Császár csatornájában ez a csatorna vidéke, úgy a Hétfejű  
sárkányban ez a világtól elzárt dél-szerbiai falu, a folyó menti, kétnyelv ű  
bácskai kisváros, a pravoszláv tradíciót megszemélyesít ő  Jevrem pap, a 
k. u. k. leszármazott horvát Ivo Ben č, a kisebbségi sorsba jutott bácskai 
magyar család sarja, Péter s ezek bonyolult viszonya, ami valóban csak ezen 
a tájon fordulhat el ő . 

Hogy még egy gondolat erejéig a Császár csatornája és a Hétfejű  sárkány 
közötti párhuzam s a regénykompozíció hasonlósága mellett maradjunk, 
hadd hívjuk fel a figyelmet a következ ő  írói eljárásra. A csatornaregényben 
Kiss Józsefnek, a nagy mű  megálmodójának és kivitelezőjének unokahúga 
és a rab Jablonczy Gáspár szerelme, majd kalandos, ám sikeres szökése 
folyamatosan háttérbe szorítja az inzsellér és a csatorna további sorsát. 
Hasonlóképpen a másik regényben Zora és Ivo Ben č, majd Zora és Péter 
szerelme szorítja ki az olvasó érdekl ődési köréből a bánya körüli panamát és 
az országos politikai földcsuszamlást. Az sem véletlen, hogy a Császár csator-
nája háború utáni átdolgozott változatában (Él ő  víz, 1963) ezt a romantikus 
szerelmi történetet az író teljesen elhagyta. Talán ugyanezt a Hétfejű  sárkány-
ban is véghezvitte volna, ha reális lehet őséget lát a megjelenésére. Változta-
tásokat, pontosabban „húzásokat", törléseket, rövidítéseket ebben is eszkö-
zölt, de ezek más természetűek. Elsősorban a királyi Jugoszlávia társadalmi, 
politikai, nemzetiségi viszonyainak, a szerbség történelmi múltjának, a több 
száz éves török uralom nyomainak még felismerhet ő  részletes leírásától, 
tehát politikatörténeti és szociológiai fejtegetésekt ől tisztogatta meg a kéz-
iratot. Ez pedig egyenesen hasznára vált a m űnek, mindenekelőtt az olvas-
mányosság és a szerkezeti egység tekintetében. 

A fenti példákból nem nehéz arra következtetni, hogy mind a csatorna-
regény, mind a Hétfejű  sárkány keletkezése idején Majtényi egyik legf őbb 
célja a helyi színek és sajátosságok felmutatása mellett — az olvasmányos-
ság, nyersebb fogalmazásban az eladhatóság volt. Hadd emlékeztessek rá, 
hogy a díjnyertes Mocsár nem talált kiadóra, a Kokaint az író saját költségén 
adta közre, s maga árulta. Aligha számíthatott másra ezzel az 1930 körül írt 
regényével is. 

Ezt az olvasmányosságot szolgálják az olyan novellisztikus betétek is, 
mint a két tanítónő  reménytelen és kiúttalan helyzetér ől szóló epizód. Nem 
véletlenül közölte írónk a Kalangyában éppen ezt a részletet Hold a hegyek 
fölött címen 1943-ban. Ružica, az id ősebb, a változhatatlanba való belenyug-
vás szomorúságával, rezignáltan meséli el fiatalabb kollégan őjének eddigi 
hányattatását, kisztolgáltatottságát a tanügyi és egyéb hatóságoknak, né-
hány szép eszténdejét, kellemes állomáshelyét, szerelmi fellángolásait, majd 
mindezek semmibe veszését, tovat űnését örökre. Szinte kétségbe ejti a még 
reménykedő  fiatalabb pályatársát, amikor taposómalom-szer ű  életét és mun-
káját jellemzi, miután a sors és a hatóságok szeszélye idesodorta, „egy sz űk 
völgykatlanba és ottfelejtette", ahol aztán belemerült „a sokéves olvasásba, 
amelyből nincs kiút, csak szünet van. Szünet a tanításra, sétára – aztán 
megint örökké ugyanaz". Az epizód, persze, szorosan kapcsolódik Zorához 
és annak sorsához. A fiatalabb tanítón ő  ugyanis Zora gyermekét tanítja, 
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aranykeresztet is kap tőle ajándékba, de Ružica egy fényképen felismeri, s 
azt is megtudja, hogy nem boldog, családi élete felbomlófélben, szeret őt tart 
stb. Ružica — akinek először akadt meg a szeme az éppen idehelyezett új 
főbírón, Ivo Ben čen, de miután megtudta, hogy Zora is beleszeretett, ő  
félreállt, sőt még a szerelempostás szerepét is vállalta — most ezt írja Zorának: 
„Még élek, ha el is felejtettél. Nem írom meg, hol. A napokban imádkoztam 
érted és gyermekedért... Vigyázz, nagyon vigyázz, az istenre kérlek!" Ter-
mészetesen arról a periódusról van szó, amikor a bányakormányzóné asz-
szony nagylábon él, szeret őt tart — a fiatal orvos, Péter személyében —, és 
rosszul él a férjével, pedig már gyermekük is van. 

Ha a regény hőseinek életútját végigkövetjük, azt látjuk, hogy vala-
mennyiüké végzetszerű . Jevrem atya számára az, hogy házába invitálja az 
érkező  új főbírót, Zora és Ivo számára kettejük találkozása és egymásba 
szeretése, mert a sorsuk ugyan összefonódik, ám házas- és családi életük nem 
lesz boldog. Végzetes lesz Péter számára Zoráék beszállásolása a szüleihez, 
majd találkozása Zorával és az iránta fellángolt szerelme, mert az asszony 
elvesztése örök fájdalom lesz a számára. Végzetes továbbá Ružica és Ko ča 
Miloj e sorsa is. S ilyen a Kokain legtöbb hősének a sorsa is. Ekkor ugyanis az 
az életszemlélete az írónak: „Hiszek a végzetben. Hiszem, hogy élnek külö-
nös lények körülöttünk. Ezek nevetve nézik a mindennapok apró tülekedé-
sét, és kárörömmel integetnek, ha valaki eljut az örvényhez." Aztán még 
hozzáteszi: „a végzet szeret asszony képében kísérteni... a végzet nem 
szereti a happy endet." (A Kokain bevezetőjéből) 

Amiben viszont a Hétfejű  sárkány már a Garabonciást és a Bige Jóska 
hájasságát előlegezi, az a valamivel oldottabb elbeszél ő  stílus, a könnyedebb 
előadásmód és a magukban is megálló novellisztikus részletek, betétek. 

Hasonlóképpen tragikus fordulatot sejtet a Ko ča Miloje bánymamér-
nökről szóló novellisztikus részlet is. Péter, az orvos mindjárt els ő  éjszakai 
ügyelete alkalmával megismerkedik vele, s egyszerre valami barátságféle, 
kölcsönös rokonszenv alakul ki köztük, amely tartósnak is bizonyul. Amikor 
Koča megtudja, hogy Péter az északi szárny 2-es szobájában kapott szállást, 
nyomban figyelmezteti, hogy a szoba ablakán azért nincs red őny, mert 
egyszer ott épp a red őny miatt gyilkosság történt. Mikor ott ketten leeresz-
tették a red őnyt, valaki belőtt az ablakon. Miloje ugyan tisztázta magát a 
gyilkosság vádját illetően, a tényleges gyilkos (annak az asszonynak a férje, 
aki akkor a szobában szerelmi találkán volt) börtönben ül, ám a személye 
körüli gyanú mindmáig nem oszlott el. Végül kiderül, hogy ő  is szerelmes 
volt abba az asszonyba, s vak szerelemféltésb ől ő  figyelmeztette a férjet az 
esetre. Az asszony is tudja ezt, s azóta fél őrültként bolyong a hegyek között. 
Egy alkalommal ki is leste Milojét, megszúrta, de a mérnök túlélte a sebesü-
lést. 

A regény igazi főhőse, középponti figurája, Zora. Őt ábrázolja Majtényi 
a legnagyobb gonddal és rokonszenvvel; ő  ugyanis a faluról feltört els ő, még 
romlatlan polgári nemzedék reprezentánsa. Míg például az apja, nemes 
patriarkalizmusa mellett is megmosolyognivalóan anakronisztikus figura, 
miniszter nagybátyja korrupt és romlott, a férje meg, gyenge jellem lévén, 
beleszédül a hatalomba és gazdagságba, Zora mindenkor következetesen 
szembeszáll az el őítéletekkel. Mendemondára ad okot belgrádi viselkedésé-
vel, közbotránkozást vált ki a falusi környezetben, s felismerve a mindent 
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elsöprő  nagy szerelmet az Ivo Ben čcsel való találkozás alkalmával, bátran és 
tudatosan gázol keresztül mindenféle vallási és nemzeti el őítéleten. És az 
összeomlásban ő  az egyetlen, aki nem veszíti el a fejét, aki tudja, hol a helye, 
s mi a tennivalója: verekednie kell gyermekéért és a férjéért. Ezért mond le 
Péterről, engedi el egyedül a belgiumi bányába orvosnak — holott korábban 
még kész lett volna követni a bizonytalanságba és szegénységbe is. 

A Dolgozókban megjelent s már idézett interjúban ezt mondta írónk a 
Hétfejű  sárkánnyal kapcsolatban: „Folytatni akartam olyképpen, hogy a fel-
szabadulás utáni időkbe is átnyúljon a történet, de eddig még nem tudtam 
erre rászánni magam." Hamarosan mégis rászánta magát. Igaz, nem egészen 
úgy folytatta, ahogy tervezte, de Bernát Péter (itt már vezetékneve is van!) 
sorsát tovább írta, s alig egy évvel a nyilatkozat után egy elbeszéléskötet 
címéül választotta, s élére illesztette. A cselekmény ott folytatódik, amikor a 
fiatal orvos Belgiumba indul bányaorvosnak, de úgy határoz, hogy egy szép 
hónapot az örökké áhított Párizsban, a m űvészetek fővárosában tölt. Itt 
azonban utoléri a második világháború, s őt Franciaország német megszállá-
sa — persze, utazása halogatásának is egy szerelmi kapcsolat az oka —, s ezután 
nyoma vesz: „Ha megsebesült? Ha elvérzett? Arra már franciák vannak, és 
bizonyára fakeresztet tettek a sírjára." 

Nem volt könnyű  dolga az írónak, amikor egy „ném létező" regény 
folytatását írta meg és közölte. Az id őben is jó nagyot lépett el őre, mert a 
Hétfejű  sárkány cselekményének ideje kétségkívül közelebb van az els ő, mint 
a második világháborúhoz, a folytatásban pedig mára második világháború 
elején tartunk. Ezért, noha kétségtelen, hogy Péter sorsát írja tovább, ért-
hetően óvatosan bánik az utalásokkal. Egy helyen például ezt olvashatjuk: 
„mintha csak apró bányászlámpák világítanák meg útját", a vonatban egyik 
útitársa arról beszél, hogy Belgiumban „tele vannak a bányák otthoni em-
berekkel", s őt nyilván azért fogadták fel, hogy otthoni hangsúllyal mond-
hassák neki a munkások: fáj a hasuk." A Zorával való szakításra is történik 
utalás: „Ha a szikrázó csillagok most fájni tudnak benne, azok fájdalma 
egyféle: egyedül csakis azé, aki elveszett. Azé az asszonyé..." 

Az Így is történhetett kisregegény egy elbeszéléskötet címadó írásaként 
1968-ban jelent meg, az 1930 táján keletkezett Hétfejű  sárkány pedig csak hét 
évvel az író halála után, 1981-ben. Ezért a kisregény csak feltételesen tekint-
hető  a korábbi regény folytatásának, hisz valójában két különálló, más-más 
pályaszakaszban írt műről van szó. A Hétfej ű  sárkány helye, mint láthattuk, 
a korai novellák (Kokain) és első  regénye (Császár csatornája) mellett van az 
életműben, az Így is történhetett pedig a kései elbeszélésekkel mutat rokon-
ságot. 
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GULYÁS GIZELLA 

A ZENTAI MŰVÉSZASSZONY 
HÚSZ ÉVE HUNYT EL SOLYMOS BEATRIX (1889-1974) 

Hálót fon. az  est, a nagy, barna pók, 
Nem mozdulnak a tiszaí hajók. 

Magam a parton egymagam vagyok, 
Tiszai hajók, néma társatok! 

Ma nem üzennek hívó távolok. 
Ma kikötöttünk itthon, álmodók! 

(Juhász Gyula: Tiszai csönd) 

Solymos Beatrixi az elfeledett művészek közé tartozik. Igaz, még életében 
hosszabb-rövidebb ismertetés, tudósítás és lexikális adatközlés jelent meg 
róla, de tudtommal mindeddig senki sem próbálta megfelel ően értékelni, 
összegezni életművét. Ennek körvonalazására vállalkozom most halálának 
huszadik évfordulójára kegyelettel emlékezve. 2  

Meglepően sokoldalú, színes, kreatív egyéniség volt. A nagybányai 
művésztelep tagjainak sorába tartozott. 1909-ben a szabadiskola keretében 
folytatott tanulmányokat. Erre így emlékezik egyik önvallomásában: 
„Nagybánya üde szabad levegőjében plein airt festettem Réti korrektúrájá-
val."3 

 során memcsak festett, hanem rajzokat, illusztrációkat, karikatú-
rákat készített, plasztikával is foglalkozott. Több szobra, domborm űve és 
plakettje ismeretes. Az iparművészet sem volt idegen számára, divat- és 
népviseletbe öltöztetett bábukat kreált, textilfestésben is jeleskedett. Rajzot 
és tornát tanította zentai polgári leányiskolában, valamint pedagógiai szak-
cikkeket jelentetett meg. Regényeket, elbeszéléseket, költeményeket, szín-
darabokat, filmforgatókönyveket, rádiódrámát, daljátékot, gyermekmeséket 
írt és dalokat is szerzett. Felel ős, társ- és rovatszerkeszt ője volt több buda-
pesti lapnak és szakfolyóiratnak. Színes riportokat, tárcákat, cikkeket, útle-
írást jelentetett meg, interjúkat készített. Foglalkozott népm űvészettel, for-
dított angolból, el őadásokat tartott a rádióban. Fellépett el őadásokon, sza-
valt és felolvasott. Ezek életpályájának f őbb állomásai.4  

Mitrovicán született 1889. március 4-én. Édesapja Solymos Béla igazgató 
főmérnök volt, édesanyja Mikosevits Etelka. 5  Az előbbi mérnökként a Száva 
szabályozásán is dolgozott, majd az angol—egyiptomi—szudáni vasútépítés 
egyik mérnöke volt. Több műszaki és földrajzi értekezést írt és rajzolt is. 
Egész kis gyűjteménye volt afrikai rajzaiból. Leányának tehát volt kit ől 
örökölnie rajztehetségét és íráskészségét. Már gyermekkorában kit űnően 
rajzolt, de mert szembeszegült az akkori rajzoktatással, amelynek az alapja 
a másolás volt, a leggyengébb min ősítést rajzból kapta. Erre így emlékezik: 
„Korán elhalt, nagy tudású édesapám, az egyiptomi kormány m űszaki taná-
csosa lévén mint mérnökember, húsz hónapi afrikai tartózkodása alatt egész 
kis gyűjteményt rajzolt össze m űkedvelésből. Ez a vázlatkönyv volt az elsó 
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impresszióm a rajzoláshoz. A tevék, a jól leskiccelt beduinok különös cso-
portosítása megragadták. figyelmemet. Gyermekrajzaim komolyabb jel-
legűek kezdtek lenni. A szimmetrikus rajzokat sohasem szerettem s ezért az 
iskolában úgyszólván a legrosszabb rajzolónak tartottak. Gyönge klasszifi-
kációjukkal sem tudták belőlem kiverni titkos álmaimat. Bosszúmat karika-
túra képében elégítettem ki. Másolni sohasem szerettem, nemis igen tudtam, 
s nagyon fájt, ha kis torzfiguráimat családom tagjai nem méltányolták kell ő  
áhítatos bámulattal." 3  Nem nehéz elképzelnünk, hogy száz évvel ezel őtt egy 
értelmes, nyitott szemű  kisgyermek számára mekkora vonzer őt jelenthetett 
az egzotikus afrikai emberek és állatok csodálatos világa. S ezek a rajzok 
nemcsak „első  eszméléséhez" járultak hozzá, hanem egész kés őbbi életpá-
lyáján is meghatározó nyomokat hagyhattak. 

Edesapja korai halála után édesanyja elhagyta. Mitrovicát és három 
gyermekével Zentára költözött. A f őutcán 1901-től 1920-ig trafikot vezetett, 
hogy gyermekeit taníttathassa. 4  Solymos Beatrix az elemi iskolát a Tisza-par-
ti városban fejezte be. Ugyancsak itt végezte el a polgári iskola négy osztá-
lyát. Ezután következett Szabadka, ahova édesanyja. „elcipelte a zordon 
fegyelmű, internátussal egybekapcsoilt tanítóképz ő  intézetbe" ,5  ahol — 
nővérével együtt — 1906-ban megszerezte az elemi népiskolai tanítóképz ő  
oklevelét. 6  A következő  tanévben már magánúton végezte volna el Zentán 
a polgári iskolai tanításra képesít ő  képzői tanfolyamot, de gyorsan abba-
hagyta. 

Ez az év volt életében a vízválasztó, ett ől kezdve gyermekkori álmainak 
céltudatos megvalósítására törekszik. Tizennyolc évesen, 1907-1908-ban két 
félévig tanulmányokat folytatott az áteszervezés alatt álló budapesti Minta-
rajziskola és Rajztanárképző  Főiskolán, mint rendes művésznövendék. 8  Eb-
ben a tanévben töltötte Oláh Sándor is utolsó évét a Mintarajziskolán, mint 
rendkívüli hallgató. Valószínűleg nem ismerték egymást, mert a rendes és 
rendkívüli hallgatók nemigen érintkezhettek egymással az oktatás szerve-
zéséből kifolyólag. 9  A szünidőt most is Zentán töltötte, ahol sokat festett és 
rajzolt, főleg arcképeket. Egy bizonytalan adat szerint Zentán 1907-ben 
magán festőiskolája volt. Az viszont biztos, hogy 1908 tavaszán Zomborban, 
a vármegye háziipari kiállításán sikeresen szerepelt: második díjat kapott. 1° 
Egyelőre úgy tudjuk, hogy ez els ő  nyilvános kiállításon való szereplése. 
Ugyanis nehezen hihető, hogy már előbb nem mutatkozott volna be otthon 
a zentai művészetkedvel ő  közönségnek. 

Ősszel ismét Pesten tartózkodik, de feléje sem néz a Mintarajziskolának, 
mert Szablya-Frischauf Ferenc magán fest őiskolájában képezi tovább magát. 
Erről az iskoláról tudni kell, hogy létrehozója 1887-ben, mint a Mintarajzis-
kola elsőéves hallgatója, Nagybányára ment, s ott Hollósy egyik legkedvel-
tebb és legkiválóbb tanítványa lett. Tanulmányait mesterénél Münchenben 
is folytatta, de továbbra is részt vett a nagybányai m űvésztelep munkájában. 
1903-ban Budapesten szabadiskolát alapított, amely az els ő  fővárosi modern 
művészeti iskolának tekinthető. Festészeti tanítási módszerét a matisse-i 
tiszta színek használata és a cezanne-i szerkesztésmód alkalmazása jellemez-
te, de iparművészeti tervezésre, a teljes környezet kialakítására is oktatott. 11  

Tanítványaival először 1906-ban állított ki nagy sikerrel, majd megalapította 
a KÉVE művészegyesületet. Magyarországon a KÉVE szervezett el őször 
enteriőr-kiállításokat, a bécsi szecesszió hatására. A képz ő- és iparművészeti 

702 



tárgyakat növényekkel és tapétával, textíliákkal díszített, bels ő  építészek 
által tervezett enteri őrökben helyezték el. A tárlaton nem kívántak egy-egy 
műfajra vagy stílusra szorítkozni. Kiállítottak fest ők, szobrászok, iparművé-
szek, építészek. A műveket pedig a nagybányai hagyományokat továbbviv ő  
plein air, az ún. kolorisztikus naturalizmus és a modern francia törekvések-
hez kapcsolódó „neós", s végül a szecessziós törekvések jellemezték. Kap-
csolatot teremtettek a magyar szecesszió m űvésztelepével, a gödöllőivel is. 
Sokrétű  irányultságukat bizonyítja, hogy csipkéket, népm űvészeti gyűjte-
ményeket is kiállítottak. Szecesszióból fakadt eszményük az „összm űvé-
szet", az emberi környezet megteremtésének teljessége és a többi m űvészet-
tel, így pl. az irodalommal, a színházzal, a tánccal, a zenével, a bábjátékkal 
való kapcsolat létrehozása. Az els ő  világháború idején az egyesület támogat-
ta a Vöröskeresztet is, hadikórházat hoztak létre. Az egyesület n őtagjai 
éveken át önkéntes ápolón ői feladatokat végeztek. 11  Szablya-Frischauf Fe-
renc iskolájának 1906-os kiállítását lelkesen üdvözölte Fülep Lajos is: „ebben 
az iskolában egyéniségek vannak s olyan tehetségek, akik ugyancsak bele 
fogják írni nevüket a jöv ő  magyar művészet fejlődésébe." (A művészet forra-
dalmától a nagy forradalomig. Budapest, 1974. 165.) Szabó Júlia szerint a KÉVE 
„az európai szecesszió nagy műhelyeinek példáit követte. E méltatlanul 
keveset emlegett, s éppen az impresszionista kritika által valóságos értékei-
nél jóval alább becsült művészegyesület— amelynek története még feldolgo-
zásra vár — kiadványainak egységével el ődje a 10-es évek manifesztum 
formákat kereső  magyar avantgarde-j ának". (A magyar aktivizmus története. 
Budapest, 1971. 11.) A KÉVE külföldön is bemutatkozott. A külföldi sajtó is, 
akárcsak a hazai, az újat, a modern szellemiséget hordozó m űvésztársulat-
ként értékelte, szembeállítva a hivatalos, akadémista szemlélet ű  kiállítások-
kal. A KÉVE tárlatainak enteri őr színezete 1914 után, a háborús körülmények 
miatt megszakadt. Kiállításait ezután hagyományosan rendezték meg, de 
továbbra is pártfogolták a fiatal kezd ő  művészeket és az eltérő  irányzatok 
egybefogását. 1920 után a haladó irányzat képvisel őinek java része elhagyta 
az egyesületet, s így a KÉVE veszített jelent őségéből. Később már nem volt 
úttörő  jelentőségű  egyesület, mint az els ő  világháború előtt. Solymos Beatrix 
még 1908-ban került Sz. Frischauf iskolájába és a KÉVE vonzásába. 

Mindmáig csupán részben ismert életművéből — sajnos — hiányoznak a 
budapesti tanulmányévek alkotásai. Ezért korai korszaka most még nem 
értékelhető. Még azt sem tudjuk, hogy a KÉVE tárlatain kiállított-e vagy sem. 
Az azonban bizonyos, hogy művészetére nagy hatással volt a Frischauf-
festőiskola és a KEVE művészeti és szellemi programja. Ezt bizonyítja az 
1917-ben és 1918-ban Zentán megnyílt, komoly feltűnést keltő  gyűjteményes 
kiállításon készült két fénykép, amelyek egyértelm űen a KÉVE akkori tárla-
tainak hangulatát idézik. 

A fotók tanúsága szerint nem hagyományosan megrendezett tárlatok 
voltak ezek. Cserepes növényekkel, feny őágakkal, torontáli sz őnyeggel 
meghitté tett, fali- és mennyezeti ćsillárokkal díszített és oszloptalpazatokra 
helyezett szobrokkal tagolt- bels ő  térben helyezte el festményeit, rajzait, 
plakettjeit és iparművészeti tárgyait, divatbábuit. Mindezt akkor, amikor a 
KÉVE tárlatainak enteri őr jellege ,a háborús körülmények miatt már meg-
szűnt. Solymos Beatrix egymaga valósította meg a KÉVE azon törekvését, 
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amely a képző- és iparművészet egységének elvén alapult. Csaknem 150 
olajfestményt, akvarellt, szén-, tus- és ceruzarajzot, továbbá pasztellképet, 
szobrot, divatbábut mutatott be. Két héten át mindennap hangversenyt, 
műsoros esteket rendezett. A bevételt, kb. 5000 koronát a Zentán létesítend ő  
tüdőszanatórium támogatására ajánlotta fel. Már az els ő  világháború kitö-
résekor elvégezte az önkéntes ápolón ői vöröskeresztes tanfolyamot. Ado-
mányokból többedmagával vöröskeresztes hadikórházat alapított Zentán. A 
kórház önkéntes, nyolcvanf őnyi ápolószemélyzetét kiképeztette. Fennállá-
sáig, négy évig ő  is vezette. Ebben a KEVE nyomdokain haladt, de a családi 
hagyományt is folytatta. Édesanyját I. Milán szerb király 1886-ban Natália 
királynő  ezüst érdemrendjével tüntette ki a szerb hadisebesültek ápolása 
terén kifejtett munkájáért. 12  Le is festette édesanyját ezzel az éremmel. A 
portré feltétezhet ően korai korszakából való, sötét tónusú, érzelmi elemet 
hangsúlyozó olajfestmény. Finom, kolorisztikus, naturalisztikus ábrázolás. 
A forma plasztikusságát megvilágítással és tónusfestéssel fejezte ki. Az ár-
nyékolt rész barnás, zöldes színvilágú, a megvilágított pedig színár-
nyalatokban gazdag. Az arcmás a domináns rózsaszín tónusokkal kihang-
súlyozottan emelkedik ki a sötét szín ű  háttérből. 

1918-ban — gyűjteményes tárlata mellett — megjelent els ő  szépirodalmi 
alkotása, az Évák és Adámok című  elbeszéléskötete. Egyéni meglátású, eredeti 
stílusú történeteit saját maga illusztrálta. Ez a tíz rajza — a Pesti Napló szerint 
— „a legjobb magyar illusztrátorok közé emeli. Valamennyi artisztikusan 
egészíti ki vagy folytatja a szöveggondolatokat". Illusztrációs rajzain a KÉVE 
rajzolóinak hatását is felfedezhetjük. Finom kontúrú alakjai síkszer űek, 
stilizáltak, dekoratív vonalvezetés ű , szecessziós átírások. A sötéten és fehé-
ren hagyott felületek ellentétjeivel dinamikus feszültséget teremtett. 

Szablya-Frischauf Ferenc m űvésziskolájának növendékeként találkoz-
hatott a KEVE tagjaival, többek között Dénes Valériával és Mikola Andrással. 
Azért emeltem ki éppen ezeket a nagybányai m űvészeket, mert 1909 nyarán, 
valószínűleg velük vagy hatásukra, minden bizonnyal az el őbbivel utazha-
tott a szabadiskolába, mivel az utóbbi akkor az iskolán kívül dolgozott. 13  S 
véletlenül éppen ezen a nyáron egyenesen Münchenb ől megérkezett Nagy-
bányára Oláh Sándor is. 14  De most sem járnak egy iskolába, mivel Oláh az 
iskolán kívül dolgozott, mint Boromisza Tibor is, aki a „neós" mozgalom jeles 
képviselője volt. Ismeretségüknek eddig semmilyen nyoma sincs. 

Az 1909. esztendő  a nagybányai művésztelep életében új, jelent ős for-
dulatot hozott. Iványi-Grünwald, az iskola egyik alapítótagja elhagyta 
Nagybányát, neómodern szemlélet ű  tenítványaival együtt a kecskeméti 
művésztelepre ment. A nagybányai pezsg ő  művészeti események nyomot 
hagyhattak fest őnk művészetében is. Sajnos, nem ismeretes egyetlen alko-
tása sem ebből az időből. Bizonyára megismerkedett a lázadó fiatalokkal és 
festészetükkel. Különben is a szabadiskolában együtt festett vele Dénes 
Valéria, aki a telep „neós" ágához tartozott, másrészt pedig a KÉVE alapító-
tagja volt, s aki kés őbb Párizsban Matiss-tanívány lett és m űvészetében 
ötvözte a nagybányai hagyományokat a francia kortárs m űvészeti törekvé-
sekkel. Mindezek hatására átalakulhatott Solymos Bea festészete. Önéletraj-
zában — 1912-ben — impresszionista m űvésznek vallja magát, egyben még 
kiforratlannak is. „Úgy érzem, hogy most vagyok az úgynevezett erjedés 
stádiumában, s mivel nem tudom, meddig tart ez az emóció (mikorra leszek 
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élvezhető  jó öreg bor), (...) ma testestül-lelkestül impresszionista vagyok, s 
ezt a hitvallásomat eddigi életemmel is bizonyítom. Ami a festőművészethez 
köt — az a szín. Szinte lázas, kábult remegéssel rakom fel a színeket a vászonra 
— elfeledkezve környezetemről, az idő  múlásáról, mindenről. Lelkem beol-
vad a színekbe, amik szinte kényszerítenek a formákat, a vonalakát elnagyol-
ni."3  Ekkor már megjárta Nagybányát és a müncheni iskolákat és sorai arra 
engednek következtetni, hogy túljutott a plein air naturalista stílusán és a 
nagybányai „neós"-ok szín és fény formabontása is megérintette festészetét. 

1912. augusztus 1-jén Nagybányán sor került az egy évvel elhalasztott 
nagybányai jubiláris kiállítás megrendezésére, amikor az eddig Nagybányán 
megforduló festőművészek állították ki kevés kivétellel ott készült m űvei-
ket. Kemény hét hónapi munka előzte meg a tárlat anyagának felkutatását 
és megszerzését, kiválogatását, összegy űjtését, a tágok névsorának összeál-
lítását. 15  Solymos Beatrix a tagok névsorában szerepel, 16  de képet nem állított 
ki, nem tudni, miért. 

1909-ben Nagybányáról hazatért Zentára és külföldi tanulmányútra 
szeretett volna menni. Ehhez viszont anyagi alapra volt szüksége. Ennek 
megteremtését az egyházi megrendelések tették lehet ővé számára. Megfes-
tette a zentai belvárosi plébánia nagy ebédl őjének freskóit. Szerinte hét 17  
nagyméretű, 2x3 m-es olajfreskót festett. Ezeket még én is láttam gyermek-
koromban, amikor a volt plébánia emeleti szárnyában a városi könyvtár 
működött. A falképek egészen az 1970-es évek elejéig megvoltak, de amikor 
itt megnyitották a Városi Múzeumot, bemeszelték fehérre őket. 18  Ezenkívül 
még egy egyházi- megrendelése volt: megfestette a zentai Szent Antal-temp-
lom nyolc zászlóképét. 19  Ez már merőben más feladat volt számára, mert az 
előző  — műfaját tekintve — al secco technikájú falfestészet, az utóbbi viszont 
textilfestés, amihoz ugyancsak értett. Bizonyítja ezt az is, hogy 1917-ben a 
Siketnémák Budapesti Intézete számára szintén zászlóképet festett, amiért 
állami elismerésben részesült. 20  

1909 telén vágya teljesül: nagybányai fest őrnűvész barátnőjével, Bartók 
Margittal 21  Münchenbe utazott, s együtt jártak a Dameakademie-ra. Közben 
Hollósy magániskoláját látogatta, 22  mert a szíve idehúzta, mint sok más 
„akadémistát", akik csak szüleik kívánságára vágy tandíjmentesség céljából 
iratkoztak be az Akadémiára. Lyka Károly is emlegette m űvészünket,23  mint 
aki Nagybánya után még Münchenben is tanulgatott tájképeket és csend-
életeket festeni. Itt aratta els ő  külföldi sikerét: akadémiai mestere felfigyelt 
egyik aktjára és elvitte a közeli Glasspalast kiállítására. 3  München után 
Dachauban, a legjelentősebb német művésztelepen találjuk, ahol Hayek 
professzor adott neki korrektúrát. 3  

A hagyatékában található néhány kisebb méret ű  olajfestményt — a 
családi szájhagyomány szerint — Münchenben festette; általában nincsenek 
szignatúrával ellátva, sem pedig datálva. Két vászon m űterembelső t ábrázol; 
az egyik a Hollósy-iskola, a másik a Dameakademia m űterme. Halk tónusú, 
barnászöldes színben játszó festmények, a festékréteg kezelése hol vékony, 
hol pedig már-már pasztózusos. Az akadémia m ű termét hátulról jövő  meg-
világításban festette le, ellenfényben. A háttéri nagy üvegtáblás, félig befüg-
gönyözött ablak szabad fels ő  felén szűrődik be a fény, hasonlóan mint Oláh 
Sándor Modellek című, jóval későbbi (1940) kompozícióján. 24  Szintén vissza-
fogott barnászöldes színvilágú az Akt című  olajtanulmánya, de maga a 
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megvilágított n ői akt koloritja gazdagabb, festésmódja elnagyoltabb, széles 
pasztózusos ecsetkezelésű . A formák enyhe stilizálása és a kontúrok gyenge 
hangsúlyozása jellemzi (a szájhagyomány szerint ez a képe szerepelt a 
müncheni kiállításon). Sajnos, ezeken a képeken nagyon meglátszik az id ő  
nyoma, amely patinával, egyfajta egyenletes tónussal vonta be a festmények 
felületét. A festék és az olaj érzékeny a légköri hatásokra, id ővel átalakul, 
színét váltja. Ezért a képek színtónusa nem lehet az eredeti. 

Németországi tanulmányútja idején Zenta városa meghívta 1910. szep-
tember 1-j ére a polgári leányiskolába rajz- és tornatanárn őnek,25  mivel torna 
tanítására feljogosító képesítése is volt. 26  Ismét itthon van tehát, miután 
biztos jövedelmű  állását elfoglalja a zentai polgári leányiskolában. Tanítás 
mellett sokat festett és mintázott, f őleg portrékat, amelyekkel jelent ős sike-
reket ért el helyben és vidéken. 27  Ebben az időben a közönség legjobban az 
arcmásokat kedvelte, amelyek általában családi emléknek készültek. Köz-
kedvelt volt még a hangulatos tájkép és az ebédl ő  dísze, a csendélet. Más 
tárgyú műalkotás nem nagyon érdekelte akkoriban a vev ő t. 28  Nem sokáig 
maradt azonban Zentán: 1911 végén -- betegség miatt és családi okokból — 
félévi szabadságra ment 2g  majd Budapestre utazott, ahol — egyik régi szán-
dékát megvalósítva — Rákosi Szidi magánnövendékeként színm űvészeti 
képesítést szerzett, miután az Országos Színészegylet bizottsága el őtt levizs-
gázott. Többször fel is lépett Rákosi Szidi iskolájában.? Még gyakrabban volt 
látható pódiumokon mint előadóművész. 3° Zentán már 1906-tól kezdve a 
műsoros esteken melodrámákat adott el ő, szavalt és él őképeket rendezett. 

1912-ben újból külföldi stúdiumokat folytatott. Tanulmányútja zegzu-
gos menetrendjének els ő  állomása Párizs volt, ahol a Colarossi Akadémiára 
iratkozott be. Ugy látšzik, ez az akadémia vonzotta a nagybányai m űvésze-
ket, mert 1905-ben Boromi sza Tibor, a legjelentősebb nagybányai festőmű-
vészek egyike szintén itt folytatott szobrászati tanulmányokat. Solymos Bea 
valószínűleg a francia fővárosban találkozott a kortárs m űvészet vívmánya-
ival, habár későbbi írásaiban erről nem tesz említést. Itt festette a Luxem-
bourg-kert című  érdekes olajképét, amely a leginkább patinás, természetes 
galériatónusos vászna. Ezért eredetileg élénk színei kifakultak. A háttér is 
alig kivehető, sejtelmes. Ezen a képen megpróbálkozott az egyszer űsítéssel 
és az összevonással. Formái stilizáltak, elnagyoltak, sötét vonallal körülha-
tároltak. Stílusának megváltozását tükrözi ez a kompozíciója, amely közvet-
len párizsi hatás lehet inkább, mint csak áttételesen „neós" hatás eredménye. 
Ennek megállapításához azonban nem elegend ő  ez az egyetlen festmény, 
több adatra is szükség volna. 

Párizs után Spanyolországba utazott, hogy a spanyol festészet tanul-
mányozza. Ottani tevékenységér ől sincsenek információink. 1913-ban ismét 
a francia fővárosban rajzolta kontúrvonalas akttanulmányait. Ekkor állítha-
tott ki a Salonban, ahol sikeresen szerepelt egy reliefjéve1. 31  Még ez év 
nyarán — újabb váratlan fordulattal — londoni látogatással toldotta meg 
tanulmányútját. Meglátogatta m űterhében a világhír ű  portréfestőt, László 
Fülöpöt. Erről a látogatásáról egy interjújában számol be. 32  Az első  világhá-
ború után is felkereste a m űvészeti akadémiákat, iskolákat, m űhelyeket, 
múzeumokat, képtárakat. Vissza-visszatért Párizsba, ahol 1923-ban m ű ter-
met is nyitott, de több festőiskolába is ellátogatott. 1928-ig többször tartóz-
kodott Spanyolországban, olaszországi körutazáson vett részt. Földközi- 

706 



4 

tengeri útja során a helyszínen ismerkedett meg a dél-európai m űvészettel. 
Svájcban és a szomszédos országokban is járt. Azért tartottam szükségesnek 
erre kitérni, mert ez a sokoldalú vonzódás egész m űvészi munkásságára 
jellemző. A számos élmény, benyomás sokféle tárgykör, m űfaj felé terelte 
érdeklődését. Életrajzából tudjuk, hogy 1909-1910-t ől kezdve rendszeresen 
kiállított. Budapesten több ízben szerepelt a M űvészház tárlatain, s a zsűri 
örökös alapítótagnak ajánlotta. 3  (Ismeretes, hogy a bácskaiak közül Pechán 
József volt a Művészház kiállító művésze. 33) Vidéken pedig Zentán, Ceglé-
den, Miskolcon és Újvidéken mutatkozott be alkotásaival. Képei közül kü-
lönösen kettő : a Vak koldus és a Müncheni iskola figyelemre méltó sikert aratott. 
Az előbbi lappang valahol, az utóbbit már ismertettük. 3  1913-tól 1927-ig 
csaknem évente bemutatkozott festményeivel a budapesti Nemzeti Szalon 
tárlatain. Az itt kiállított képei f őleg olajfestmények és néhány pasztellkép. 
Időnként divatbábuival is szerepelt és érdekes el őadásokat tartott a n ői 
divatról, valamint a népviseletr ől. Témaköre a régi: csendéletek, arc- és 
tájképek, enteri őrök, néprajzi vonatkozású jeleneteket ábrázoló festmények, 
amelyek mindmáig ismeretlen helyen lappanganak; címükön kívül semmi-
lyen, velük kapcsolatos adat nem áll rendelkezésünkre. 

Hagyatékában — említett olajfestményei és rajzai mellett — még néhány 
vászna és több pasztellképe, kisplasztikája, plakettje található. Ezeket az 
olajképeket feltehetően 1909 és 1918 között, külföldi tanulmányútjain és 
Zentán festette. Úgyszintén ezekre az évekre datálhatók szobrai és plakettjei 
is. Nagyméretű  pasztellképei viszont az 1920-es években készülhettek, mivel 
1918-ban, férjhezmenetele után Budapestre költözött, s ott élt egészen halá-
láig, 1974. május 1-jéig. 

Fia emlékezete szerint a harmincas években több nyarat Észak-Magyar-
országon töltött, ahol a Sajó folyó ihlette több szép táj megfestésére. Szen-
vedélyesen szerette szemlélni és ecsetj ével megörökíteni a természetet. Zen-
tán naponta hosszú sétákat tett az ezüstösen kanyargó, lustán folyó Tisza 
partján és környékén. Legjobban az alkonyati tájat, fényeket élvezte, a 
természet csodás színpompáj ának tobzódását. Szerette nézni a szorgos 
földművelő  embereket, mozdulataikat, a hatalmas búzatáblákat. Ilyenkor 
úgy érezte, hogy ő  is a mezőhöz, a réthez, a búzatáblákhoz, az apró halmok-
hoz és a terebélyes fákhoz, a csodálatos természethez tartozik. 

Egyik tájképe téli alkonyi színjátékot bemutató olajfestmény. A termé-
szeti jelenségben, a napnyugtában az uralkodó szín, a bíborvörös ragadta 
meg. Képén ez a domináns színakkord borítja el az egész téli tájat. Mindent 
átstilizált ennek a színnek az értelmében. A nap utolsó vörös foszlánya 
tükrüződik a kis patak vízfelületén: A dombos partoldal hólepelje vöröses-
barnás reflexszel tarkított, amelyet a pasztózusos ecsetkezelés egyenetlensé-
ge még jobban kiemel. A látóhatár alján a lehanyatló vörös nap lassan 
belevész az ég vörös párás levendulakékjébe. Sötétedik, és csend ül a tájra. 
A képen váltakoznak az elnagyolt formák és a részletesebb alakzatok karak-
terüktől függően. Ugyanígy az ecsetkezlése is hatásos ellentétet teremt ő : hol 
vastagon felhördott pasztózusos, hol vékonyan kezelt festésmód. 

Kisplasztikái gipszöntvények: mellszobrok, egész alakos szobrok, dom-
borművek, plakettek. Munkáit nem datálta; 1912 és 1918 között keletkezhet-
tek. Abban az időben divat volt kisméretű  plasztikákat készíteni. A családi 
otthonokban monumentális szobrokat nem lehetett elhelyezni. A kisplasz- 
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tikák váltak a lakások tartozékaivá, a lakások díszítésének szerves részévé. 
A szobák mérete és világítása kedvező  volt számukra, és csak ott érvénye-
sülhettek kellőképpen. 

A Bécsi kofa című  figurálius kisplasztikája az 1918-as zentai tárlatán 
szerepelt. A fénykép-dokumentáció tanúsága szerint színezte, patinázta, 
hogy élénkebbé tegye. Ez a színezés -- tegyük hozzá: el őnyére — alaposan 
megkopott, és a szobor természetes patinájú lett. Az eredeti anyag, a gipsz 
most már nincs teljesen a szín mögé rejtve — a m ű  kivilágosodott. Maga a 
figura rusztikusan, elnagyoltan megmintázott, fest ői anyagkezelésű . Felüle-
tén fény és árnyék hatásokat akart kifejezni, hogy a munkán végigvillanó 
fény kiemelje a formákat. A plasztika szociális indítékú (úgyszintén a Kol-
dusasszony című  rajza és a Vak koldus című  festménye): piaci árust ábrázol. 
Jellemzőjének hordozója nemcsak a szigorú tekintetű  arc, hanem maga az 
egész vaskos test, részleteiben pedig a kifejez ő  mozdulatú váll, a zsebben 
kotorászló kéz és a jellegzetes ruházat is. 

Solymos Beatrix m űvészi életútjának mára kezdetén —mint ahogyan az 
előbbiekben láttuk — tudatosan „több pályán" mozgott. A képz ő- és 
iparművészet mellett másik nagy szenvedélye az irodalom volt. De 1918-tól 
kezdődő  szépirodalmi, újság- és szakírói sikerei ellenére élete végéig nem 
lett hűtlen a képzőművészethez, hiszen utolsó nyolc évében textilfestészet-
tel is foglalkozott. 

Szépirodalmi munkássága az Évák és Ádámok című  novelláskötetének 
megjelenésével (Tevan, Békéscsaba, 1918) kezd ődött. Folytatódott a Művész-
asszony című  első  díjat nyert regényével, amely 1928-ban, a budapesti Hun-
nia gondozásában jelent meg két kiadásban. Egy csodálatos örökség című  
regényét a Népművelők Társasága adta ki Budapesten 1942-ben, a Kufsteini 
rózsák című  történelmi regényét pedig az Athenaeum egy évvel kés őbb. 
Ugyanekkor került ki a nyomdából a Rákóczi hadnagykisasszonya. Ezek je-
lentősebb kötetei. 

Hagyatékában több kiadatlan kézirata található. Ezek közül — megíté-
lésem szerint — külön figyelmet érdemelnek néprajzi vonatkozású gy űjtései: 
a Nemzetek lelke közmondásaikon keresztül (magyar, angol, francia, olasz, spa-
nyol, lengyel, tót, román, német eredeti közmondásgyűjtemény), a Székely 
góbéságok, az Aranyporszemek a mesemondó székelyek humorából, a Regélő  Székely-
föld, A galambúgos székely kapuról, a Magyar népi kifejezések gy űjteménye című  
munkái. 

Összefoglalásként megállapítható: m űvészetének megítélését megne-
hezíti, hogy hagyatéka nem hozzáférhet ő, mert vagy szétszóródott, vagy 
ismeretlen helyen lappang. Továbbá az, hogy m űvei közül kevés ismert, s 
ezek jó része is datálatlan alkotás. Fest ői opusára kisszámú fennmaradt 
festménye alapján lehet csak következtetni. A m űvésznő  impresszionistának 
nevezte festészetének 1912 el őtti korszakát, nyilván azért, mert ezzel is 
nagybányai kötődését akarta hangsúlyozni. Sajnos, nagybányai korszaká-
ból egyetlenegy festményét sem ismerjük Annyi bizonyos, hogy festésztete 
leginkább a plein airnek a naturalizmus nagybányai hagyományokat to-
vábbvivő  vonulatába illeszthető  be. De hatással volt rá a szecesszió is. 
Viszont a Luxembourg-kert című  festményén, amelyet Párizsban festhetett 
1912-1913 körül, egy új stílus jegyei fedezhet ők fel: a tárgyi motívumok 
vastag, sötétebb kontúrral való körülhatárolása, az elnagyolt formák, a 
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foltfestés és egy stilizált dekorativitás. Ez azt jelenti, hogy a a francia törek-
vések is beépültek művészetébe, de hogy fejlődésének további útja merre 
vezetett, az ma még ismeretlennek mondható. Alkotásai - aránylag kisszá-
muk ellenére is - új utak keresésére utalnak. Néhány korai művének érde-
kessége - szépsége mellett - az, hogy a m űvésznő  későbbi érett stílusának 
jelei ismerhetők fel vagy az a szándéka fedezhet ő  fel rajtuk, amelyet nem 
tudott, vagy csak részben tudott megvalósítani. Életm űvének jelentőségét 
csakis valamennyi vagy legalábbis legtöbb munkájának ismerete alapján 
állapíthatjuk meg. 

JEGYZETEK 

A hagyatékában található 1026/1938 számú, Mitrovicán kiadott keresztlevele 
szerint a római katolikus keresztségben a Beatrice nevet kapta, viszont kés őbb nagyon 
ritkán használta ebben a formában, még irataiban is a Beatrix vagy Bea névvel 
találkozunk, ezért használom én is ezt a két utóbbi formát. 

E tanulmányt a Zentai Múzeum felkérésére írtam. A címet részben a 
művésznő  leghíresebb regényének a címéből kölcsönöztem. 

Önéletrajza 1912-b ő l. 
Részben önéletrajzi adatok, részben családtagjainak elbeszélései alapján. 
Édesanyja keresztneve a házasságlevélben Etel, leányánakmitrovicai kereszt-

levelében Adél, önéletrajzaiban a m űvész viszont Etelkaként emlegeti, ezért mi is 
ennél maradunk. 

Elemi népiskolai tanítónői oklevél. Száma 907/1906. 
Keltezés nélküli, kézzel írott önéletrajza, valószín űleg 1918-ból. 
Mintarajziskola és Rajztanárképz ő  Főiskola Értesítője 1907/8. Budapest, 1908. 86. 
A szerző  személyes tapasztalatai alapján 1972-ben sem nagyon ismerték a 

rendes és rendkívüli hallgatók egymást a budapesti Képz őművészeti Főiskolán. 
A Bács-Bodrog vármegyei háziipar-kiállítás (Zombor) Bíráló Bizottsága érte-

síti Solymos Beatrix őnagyságát (Zenta), hogy a kiállításon második díjat nyert. 
Zombor, 1908. május 24. 

A KÉVE c. kiállítás katalógusa, 1904. jún. 29-szept. 15-ig. 
A szerb nyelvű  adományozó okmány száma 4204, Beograd, 1886. máj. 26. 
Az 1912-es önéletrajza és Réti István: A nagybányai m űvésztelep. Budapest,1954. 

328. Solymos Beatrix 1909-ben a szabadiskolában dolgozott. 
Réti István: i. m. 328. Oláh az iskolán kívül dolgozott. 
Réti István: i. m. 79-81. 
Nagybányai kiállítási katalógus, 1912. 86. 
Az 1914. márc. 2-án a zentai Gózon plébános által kiadott bizonyítvány szerint 

nyolc nagyobb méretű  képet festett a plébánia nagy ebédlőjébe, részint falra, részint 
vászonra. 

Tripolsky Géza akkori múzeumigazgató szóbeli közlése. A freskók fényképei 
meg kell hogy legyenek az intézményben. 

Erről is van bizonyítványa 1914. márc. 8-i dátummal. 
A Siketnémák Budapesti Intézetének Értesít ője 1916/17. 30.: „Solymos B. 

zentai rajztanárnő  és festőművésznő  az intézet ifjúsági zászlóképét a tanév végére 
megfestette." A Pesti Napló szerint (1918. júl. 17.) a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
elismerő  köszönő  levélben tüntette ki S. B. festőművésznőt a fenti textilfestményéért. 

Bartók Margit debreceni származású fest ő  1905-től 1914-ig látogatta a nagy-
bányai művésztelepet és 'kiállításon is šzerepelt.1909-ben együtt dolgoztak a szabad-
iskolában, innen eredt az ismeretség. Réti István: i. m. 267, 322 és 328. 

Önéletrajzi adat. 

709 



Lyka Károly: Festészeti életünk a milleneumtól az els ő  világháborúig. Budapest, 
1953. 107. 

Baranyi Anna: Oláh Sándor. Újvidék, 1986. 16. 
Zenta rendezett tanácsú város nyilvános községi polgári leányiskolájának Évkönyve 

1910/11. 15. 
374/1816 számú tornatanításra képesít ő  oklevél. Kelt Budapesten 1909. máj. 

11-én. Sz. Fri schauf Ferenc festőiskolás korában délutánonként a Nemzeti Torna-
egylet Tornatanítóképző  tanfolyamát végezte el. 

Polgári Leányiskolai Értesítő  1916/17.5. 
Lyka Károly: i. m. 22-23. 
Polgári Leányiskolai Értesítő  1911/12. 6. 
Polgári Leányiskolai Értesítő  1916/17: 5. 1917-ben Trencsén-Teplicén a Jótékony 

Nőegylet által rendezett ünnepélyre írt prológjával és m űvészi ízléssel összeállított 
élőképeivel szerepelt. 

Dátum és cím nélküli újságkivágás szerint. 
A piktorkirály — László Fülöp m űtermében. Pesti Napló, 1913. aug. 6. 
Kalauz a Művészház palotafelavató kiállítására. Budapest, 1913. Rózsa Miklós: A 

Művészház története. 13-14. 

Bécsi kofa (gipsz, 1918) 
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ÉGTÁJ  

NÉMETH FERENC 

BITTERMANN KÁROLY ÉS A SZABADKAI 
NYOMDÁSZAT KEZDETEI 
A 150. ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL (2.) 

BITTERMANN KÁROLY ÉLETÚTJA 

Nyomdászunk Óbudán született 1805. július 13-án. 1  Szegény szülők gyermeke 
volt, s az elemi három osztályának elvégzése után, 1816 táján a Trattner—Károlyi 
nyomdába szegődött el tanoncnak. 2  Ott négy évig tanulta a szakma fortélyait, 3  s 
„a szedői pályára mutatott legtöbb hajlamot" 4 Az egyik dokumentumból kiderül, 
hogy „ott erkölcsös és jó magaviseletű  betűszedőként maradt fenn az emléke' . 5  

Ezt követően,1820 táján az akkori szokások szerint vándorútra kelts három 
évet töltött Európa legjelesebb nyomdáiban. El őszörAusztriában állapodott meg. 
A bécsi Mechitaristák, az ott 1810-ben letelepedett katolikus örmény szerzetesek 
nyomdájában dolgozott. 6  Grosschinid Gábor írja, hogy „gyors és f őleg hibátlan 
szedési képessége által csakhamar felt űnt Ezen feltűnő  képessége miatt az 
idősebb szaktársak üldözni kezdték a fiatal szed őt és annyira elkeserítették, hogy 
munkahelyét elhagyta". 7  Németországba utazott, ahol a nyomdaiparáról híres 
Lipcsében és Drezdában tökéletesítette szakmai tudását 8  Végül Csehországban 
kötött ki, pontosabban Prágában, a Gottlieb Hasse-féle nyomdában, ahol huza-
mosabb ideigdolgozott.9  Végül is—a levéltári adatok szerint— tanulóéveit Bécsben 
fejezte be 1823 táján, és ezért valamennyi kés őbbi kérvényében és folyamodvá-
nyában „Bécsben kitanult könyvnyomtatónak" tüntette fel magátlu Ott 1823 
körül meg is nősült, feleségül vette Pessák Máriát, majd Pestre költözött 11  Egy 
1842 szeptemberében kelt hiteles bizonylat szerint „Bécsben könyv nyomtatói 
tanuló pályáját elvégezvén, Pesten Trattner Károly könyv nyomtató intézetében 
folytonos kilentz esztendőig becsületes és jámbor viselete mellett, ügyes szorga-
lommal foglalatoskodott, s ellene ez ideig soha semmi panasz el ő  nem fordult". 12  
Egy másik forrás tanúsága szerint is Bittermann Károly 1823-tól 1832-ig teljes 
kilenc évet töltött az említett nyomdában. 13  Kortársai egyébként derék, ügyes 
könyvnyomdásznak ismerték 14  Egy dokumentumban az áll, hogy 1829. január 
12-étől október 10-éig betűszedőként a Landerer és Heckenast nyomdában dol-
gOZUĆt15  

Első  kérelmében Bittermann így vall önmagáról: „Szabad királyi Pest 
városátul nyert bizonyítvány szerint a könyvnyomtató tudományt Bécsben 
kitanulván aztat Pesten folytonos 9 esztendeig Trattner Károly könyvnyom-
tató intézetében ügyes szorgalommal folytatva abban ez ideig m űködtem, 
az alatt példás jellemű  viseletemmel magamat megkülönböztettem, és így 
részemre kieszközlendő  szabadítékos levél eránt magamat érdemesíteni 
igyekeztem. (...) Bizonyítványok szerint a könyv nyomtató tudományban 
tökéletes jártasságomrul tanúság tétetik (...) Én a felállítandó könyvnyom-
tató intézethez szükséges vagyonbéli lappal ellátva vagyok" 16  

Bittermann 1842-ben Pestr ől, a Trattner cégből intézte első  kérelmét a 
szabadkai városi tanácshoz. A jó hírű, akkori viszonylatban korszer ű  nyomdá- 

711 



ról elegendő  csupán annyit megjegyezni, hogy 1840-ben ott állították fel az 
első  gyorssajtót Magyarországon. Bittermann-nak tehát alkalma volt megis-
merkedni a legújabb technológiával. Kérvényében nem véletlenül hangsúlyoz-
ta, hogy „könyvnyomtatói működését a legújabb találmányok szerint" tanulta 
kiig A Trattner cégnél egyébként több jeles nyomdásszal dolgozott. Munkatár-
sának mondhatta például Huszka Lajost, a Nyitra megyei származású szed őta-
noncot, aki 1841-ben lépett a cégbe, s akib ől később kiváló fametsző  lett. 19  
Olyannyira, hogy az Ustökös és a Vasárnapi Újság is szerz ődtette. 20  

Igy alakult Bittermann élete 1842 őszéig. Akkor már eléggé rátermettnek 
érezte magát arra, hogy önálló nyomdát alapítson, s be is nyújtotta els ő  
nyomdaalapítási kérelmét a szabadkai városi tanácsnak. 

BITTERMANN KÉRELMEI (1842-1844) 

A budapesti Országos Levéltár Bittermannra vonatkozó dokumentumai-
ból kiderül: nyomdászunk 1842 szeptemberében határozta el, hogy nyomdai 
privilégiumért folyamodik. Természetesen jól tudta, hogy ehhez két fontos 
bizonylatra lesz szüksége: az egyikkel szakmai képzettségét, rátermettségét, a 
másikkal pedig megfelelő  vagyoni állapotát kell bizonyítania. Nos, mivel a 
szakmára vonatkozó bitonylatai már megvoltak, 1842 szeptemberében Pest 
város polgármesteri hivatalához fordult, hogy hiteles bizonylatot kérjen erköl-
csi magaviseletéről és vagyoni állapotáról. Tölgyessy János polgármester 1842. 
szeptember 12-én ki is állította a részben már idézett bizonylatot, amelyben 
egyebek között ez áll: „Nevezett Bittermann Károly az eránta tett tiszti vizsgá-
latok szerint, Bécsben könyv nyomtatói tanuló pályáját elvégezvén, Pesten 
Trattner Károlyi könyv nyomtató intézetében folytonos kilentz esztend őig 
becsületes és jámbor viselete mellett, ügyes szorgalommal foglalatoskodott, s 
ellene ez ideig soha semmi panasz el ő  nem fordult, vagyonbeli állapota pedig, 
csinos szállási bútorain kívül nyoltz száz hat ezüst forintokra rug." 

Miután beszerezte ezt az okmányt és mindazokat a bizonylatokat, 
amelyek kérelméhez szükségesek voltak, 1842. szeptember 26-án meg is írta 
első  beadványát a szabadkai városi tanácsnak. 2  „Esd levelében" a többi 
között ezt írja: „Tudósíttatván arrul, hogy e terjedelmes s népes Szabadka 
szabad királyi városban és egész környékben könyvnyomtató intézet nem 
létez, ezen szükséget kipótolandó, bátorkodok a tekintetes Nemes Tanács-
hoz legalázatosabban folyamodni ha alább leírt indító okokbul részemre e 
nemes varosban felállítandó könyvnyomtató intézet eránt szabadítékos le-
velet kieszközölni méltóztatna. (...) Hogy ez által ne csak az egész Hazára, 
hanem ezen szabad királyi városra nézve különössen jótékonyan hatna ezen 
könyvnyomtató intézet, mert nemcsak az oskolai s egyébb könyvekért ha-
nem a város részére kinyomandó számos lajstromok és úti levelekért éven-
kint kiadni szokott pénzek e városban megmaradnának hanem azonkívül 
ezen környékből jelesen Tiszán inneni Jász és Kun kerületekb ől, valamint 
szomszéd helységekből, úgy Nemes Bács vármegyéb ől e czimbéli kiadásokra 
szánt pénzek a városban egyes polgárok hasznával bejönnének." 3  Itt Bitter-
mann már vázolta potenciális üzletfeleit is, illetve pontosan meg is nevezte, 
hogy nyomdája felállítása után milyen munkákra számíthatna. Érdemes 
megjegyezni, hogy nyomdászunk első  kérelmét „Bittermá n Károly Bécsben 
kitanult könyvnyomtató"-ként írta alá. 4  Beadványával 1842. október 22-én 
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Szabadka szabad királyi város „választottsági ülése" is foglalkozott, leszö-
gezve, hogy „a választópolgárság a nagy méltóságú Helytartó Tanácsot 
alázattal megkérni javallaná, hogy folyamodó számára könyvnyomtató in-
tézet felállításához a szabadítékos levelet kegyesen kieszközölni méltóztat-
nék".5  Végül a szabadkai városi tanács 1842. november 21-i ülésér ől pártoló 
felirattal egyetemben a helytartótanácshoz továbbította Bittermann kérel-
mét.6  Ebben a városi tanács több érvet sorakoztatott fel a nyomda felállítá-
sának megokolására, egyebek között az alábbit is: „Nem csak a tudományos 
értekezések, és munkák közre bocsájtását, ezen új világban feltalált magasz-
tos könyvnyomó intézet könnyitené, de legalább ezen vidéknek is azokat 
könnyebben megszerezni és idejében hozzá jutni több alkalmatosság nyúj-
tatna, valamint a kereskedés, mesterségek, úgy gazdasági esméretek el őmoz-
dítása is igen elősegíttetne az által, hogy a magánosok közti fenlév ő  ebbéli 
eszmék és tapasztalások közlekedései könnyebben közönségessé tétetnek." 7  

Bittermann kérelméről a helytartótanács csak hat hónap múltán, 1843. május 
30-án döntötte A leiratban foglalt elutasító válaszra a megokolás szerint azért 
került sor, mert egy nyomdafelállítására „elégséges pénz alapot ki nem mutatott" . 9  
A szabadkai városi tanács azonban nem állt el a szándékától, de szerencsére 
Bittermann sem. 1843. július 8-án már egyszerre két nyomdász kérelmét küldte fel 
a helytartótanácshoz: Bittermann Károlyét és az akkor jelentkez ő  Fuchs János 
Adolfét 1°  A felterjesztés javasolja, hogy „ezen két könyvnyomók közül egynek 
részére, akit_ a nagyméltóságú Helytartó Tanács arra legalkalmasabbnak találni 
fog... szabadítékos levelet kegyesen kieszközleni méltóztatna". 11  A felterjesz-
tésből kitűnik az is, hogy nyomdászunk kérvényéhez saját kez űlég készített 
„könyvnyomói tsinos munkákat is mellékelt, amelyek szakmai rátermettségét 
igazolták".12Azonban erre abeadványra egy ideignem érkezettválasz. Id őközben 
Fuchs újabb beadványára a városi tanács 1843. július 31-i keltezéssel újra feliratot 
intézett a helytartótanácshoz. 13  Bittermann sem ült tétlenül. Szem el őtt tartva azt, 
hogy első  kérelmét a helytartótanács vagyoni állapota miatt utasította el, nyom-
dászunk időközben .több pénzre tett szert, s 1843. szeptember 26-án Pest város 
tanácsánál újabb bizonylatot kért vagyoni állapotáról. 14  Grózinger József és Gyur-
kovics Alajos felkeresték Bittermannt pesti lakásán és az ott tapasztaltakat hivata-
losan jegyzőkönyvbe is vették 15  

Bittermann-nak és feleségének akkori vagyona az alábbi tételekb ől állt: 

Készpénzben 
Unger Jósefről szólló váltói 
követelés 	 20 " 
Lederes Ignáczról szálló 	 360 " 
Treffler Józseftől kötelezvény 	 8 " 
Zálogba vett értékekért kiszolgált 	 560 " 
Selyem árukban létező 	 200 " 
Asszonyi ékességek, arany lánczok, 
gyűrűk, ezüst kalanaknak értéke 	 265 " 
Házi bútorok, ruha, ágyi s öltözeteknek 
becsült ára 	 200 "  

Summa 
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Időközben a helytartótanácstól még mindig nem érkezett válasz, annyit 
azonban tudunk, hogy addig a helytartótanács Pest városánál ellen őriztette 
a Bittermann által felsorolt adatokat, és err ől jelentést is kért. Pest város 
tanácsa 1843. október 13-án el is küldte a kért jelentést, s ebben igen ked-
vezően nyilatkozott a kérelmezőről, hangsúlyozva egyebek között, hogy 
2800 forintos vagyonnal is rendelkezik. 17  A helytartótanács ennek ellenére 
sem igen sietett az ügyintézéssel. Fuchs és Bittermann is várta, kinek kedvez 
majd a szerencse. Szabadka szabad királyi város tanácsa 1843. december 
10-én újra válaszra sürgette a helytartótanácsot, nyomdai privilégiumot 
kérve „annak részire , ki végre legalkalmatosabbnak találtatni fog". 18  1844 
januárjában a helytartótanács Bittermann Károllyal kapcsolatosan újabb 
okmányok felküldését kérte Pest város tanácsától. 19  Végül 1844. március 7-én 
Bécsben megszövegezték Bittermann részére a kedvez ő  választ: nyom-
dászunk elnyerte a privilégiumot. 20  

A PRIVILÉGIUM (1844) 

A P-3582-182  számú leiratban Bécsb ől, 1844. március 7=i keltezéssel, 
mindössze fél oldalon (latin nyelven) arról tájékoztatták a helytartótanácsot, , 
hogy őfelsége V. Ferdinánd Fuchs kérelmét elütötte, Bittermann-nak pedig 
nyomdai kiváltságlevelet adományozott. 1  Az okmányt, amelyet a budapesti 
Országos Levéltárban őriznek, Majláth Antal, Stettner Mátyás és Nevéry 
Sándor írták alá. 2  Ennek vétele után a helytartótanács 1844. április 9=i kelte-
zéssel a kedvező  hírt a szabadkai városi tanácsnak továbbította. 3  Ebben a 
leiratban egyebek között az áll, hogy Bittermann Károlynak „a fenn érdek-
lett szabadíték saját személyére s csupán a város kebelébeni könyvnyomtató 
intézet felállítására a fenn álló szabályok szoros megtartása mellett megada-
tott". 4  A privilégiumról szóló hír tehát Szabadkára csak 1844. április 9-e után 
érkezett meg, s ebben a városi tanácsot arra utasítják, hogy a folyamodókat 
„kellőképp értesítse". 5  

A királyi kancellária a nyomdai kiváltságot latin nyelven állította ki Bitter-
mann részére 6  A szöveg lényeges része magyar fordításban így hangzik: 

„Emlékezetükbe ajánljuk a jelen okmány erejénél fogva mindazoknak, 
akiket illett, hogy Mi Bittermann Károly hívünknek Felségünkhöz intézett 
alázatos könyörgésére és azért, hogy h ű  alattvalóinknak érdekeir ől kegye-
sen és atyailag gondoskodni kívánunk, ugyanazon Bittermann Károlynak, 
mint akit jó erkölcsei különben is ajánlanak, és aki a nyomdászat mestersé-
gében jártas, s e célra elegend ő  tehetséggel rendelkezik, hatalmunk teljében 
és kiváló császári-királyi kegyelmünknél fogva, csak személyére vonatkozó-
lag, kegyelmesen megadandónak és megenged őnek találtuk, hogy ugyan-
azon Bittermann Károly, amíg él, országunkban lakó Híveink közös javára 
s hasznára Szabadka szabad királyi városunkban nyomdát állíthasson, fenn-
tarthasson és folytathasson, és mindennem ű  könyvet és művet — azonban 
minden sérelem nélkül mások különleges szabadalmainak, amennyiben 
ezek egyik vagy másik könyvnek nyomtatására bárkinek vagy .bárkiknek is 
külön megadattak — nyomhasson és árulhasson, és ezen célra munkatársakat 
tarthasson, tanoncokat fölvehessen, ugyanazokat oktathassa és szokás sze-
rint felszabadíthassa; mindazonáltal azon föltétel alatt, hogy ugyanezen 
Bittermann Károly el őször is tartozik magát fejlettebb nyomdaszerekkel 
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ellátni; továbbá semmi mást sajtó alól nem adni és nyilvánosságra bocsátani 
ne merészkedjék, mint ami az országos törvényszék vagy magyar királyi 
Helytartótanácsunk megszabott bírálatának a maga módja szerint el ő terj esz-
tetett és így annak helyéslése kíséretében nyilvános hitelesítéssel elláttatott; 
azon felül évnegyed végén minden fajtájú nyomdai kiadványának öt példá-
nyát, melyek közül egy az országgy űlés Karainak és Rendeinek 1836. évi 
április 26-án kelt alázatos el őterjesztésére kiadott királyi rendeletünk követ-
keztében a magyar tudós társaságnak van szánva, fentebb érintett magyar 
királyi Helytartótanácsunkhoz beterjeszteni tartozik; végül köteles ugyan-
azon magyar királyi Helytartótanácsunk által a nyomdászatot illet őleg ki-
adott vagy kiadandó rendeletekhez mindig szorosan alkalmazkodni, külön-
ben jelen kegyünket és engedélyünket neki oda nem szavazzuk, s őt mint 
előzetes intézkedéseinkkel ellenkez őt, már jelen kegyes szabadalmunkkal 
előre megvonni kívánjuk, ezért is Nektek minden rend ű , rangú, hivatalú, 
foglalkozású és kiváltságú h ű  alattvalóinknak, bármiképpen értesültök is 
jelen levelünkről, ezeknek során szorosan parancsoljuk, kegyesen meghagy-
juk és elrendeljük, hogy a fentebb emlegetett Bittermann Károlyt az iménti 
módon engedélyezett nyomdászatának gyakorlásában se hivatalosan, se 
magánúton semmiképpen zavarni, gátolni, háborgatni és eltiltani ne meré-
szeljétek, hanem Ugyan őt az előző  módon engedélyezett kiváló kedvezéssel 
és kegyességgel szabadon, biztosan, megkárosítás nélkül élni és boldogulni 
engedjétek, és azok útján, akiket illet, mindezt érvényesülni minden módon 
tartoztok és köteleztettek, éppen ezen, apostoli magyar királyi min őségben 
használt titkos pecsétünkkel meger ősített szabadalomlevelünk erejénél és 
tanúságánál fogva, melyet elolvasás után, amint ezennel akarjuk és paran-
csoljuk, mindenkor vissza kell adni az el őmutatónak. Kiadta őszintén szere-
tett hívünk, tekintetes és nagyságos székhelyi Majláth Antal gróf, a Szent 
István Apostoli Király jeles rendjének nagykeresztes lovagja, bels ő  titkos 
tanácsos, királyi főasztalmester, Zemplén vármegye f őispánja, magyar kirá-
lyi udvari kencellár és Szent István jeles rendjének kancellárja, birodalmi 
székvárosunkban, Bécsben, Ausztriában, március 7-én 1844. Magyar-, Cseh 
stb. országban való uralkodásunk tizedik évében. Ferdinánd s. k., gróf 
Majláth Antal s. k., Gály Péter s. k." 7  

E nyomdai kiváltságlevél csak első  látásra volt adakozó Bittermann-nal 
szemben, behatóbb elemzéséb ől azonban kitűnik, hogy igen sok megszorí-
tást tartalmazott. El őször is Bittermannt korszerűbb nyomdászfelszerelés 
beszerzésére kötelezte, ugyanakkor szigorúan utasította a cenzúra szabálya-
inak betartására, a köteles példány beszolgáltatására, és óva intette a nem 
cenzúrázott nyomtatványok kiadásától. A privilégium, nagyon leegy-
szerűsítve, csak a nyomda felállítására vonatkozott és afféle „munkaenge-
dély" volt. Minden könyv vagy aprónyomtatvány megjelentetése el őtt Bit-
termann-nak újabb kérelmet kellett benyújtania. Minden újabb munka tehát 
újabb kérelmezés tárgya volt. Ez alól Bittermann sem lehetett kivétel. 

(Folytatjuk) 

O 
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JEGYZETEK 

Bittermann Károly életútja 

Firtinger Károly: Hazánk könyvnyomtatói Hunyadi Mátyás korától 1848/49-ig. 
Grafikai Szemle, 1893. 6. sz. 99. Meg kell azonban jegyezni, hogy az okmányok 
születési helyeként mégis gyakran Pestet tüntetik fel. 

Grosschmid Gábor: Bittermann Károly könyvnyomdatulajdonos és a szabadkai els ő  
könyvnyomda felállítása. Bács-Bodrogh vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve,. 
Zombor, 1893. VIII. évf. 1. füzet. 41-46. 

Ez derül ki Bittermann 1842. szeptemberr 26-i kérelmének egyik mellékelt 
bizonylatából, amelyet a vele Pesten és Bécsben együtt dolgozó nyomdásztársak írtak 
alá. Helytartótanácsi Levéltár; Könyvvizsgálati osztály. 1842. Fašc. 4. 169-170. csomó. 
(Országos Levéltár, Budapest) 

Grosschmid Gábor: i. m. 
Helytartótanácsi Levéltár; Könyvvizsgálati osztály. 1842. Fasc. 4. 169-170. 

csomó. 
Grosschmid Gábor: i. 
Uo. 
Uo. 
Uo. 
Lásd Bittermann saját kezű leg írt, 1842. szeptember 26-i kérelmét. Helytart'ó-

tánácsi Levéltár; Könyvvizsgálati osztály. 1842. Fasc. 4. 169-170. csomó. (Országos 
Levéltár, Budapest) 

Grosschmid Gábor: i. m. 
Lásd Pest város tanácsának 1842. szeptember 12-én kelt, Bittermannról szóló 

bizonyítványát, amelyet Tölgyessy János polgármester hitelesített. Helytartótanácsi 
Levéltár; Könyvvizsgálati osztály. 1842. Fasc. 4. 169-170. csomó. (Országos Levéltár, 
Budapest) 

Lásd Bittermann Károly 1842. szeptember 26-i kérelmének egyik bizonylatát, 
amelyet a Trattner-Károlyi nyomda állított ki. Helytartótanácsi Levéltár; Könyvvizs-
gálati osztály. 1842. Fasc. 4. 169-170. csomó. (Országos Levéltár, Budapest) 

Ilyennek tüntetik fel kérelméhez mellékelt bizonylatai, amelyek Bittermannt • 
erkölcsös, jó magaviseletű , derék, ügyes nyomdásznak mondják. 

Lásd 1842. szeptember 26-i kérelmének egyik mellékletét, amelyet a Landerer 
és Heckenast nyomda állított ki. Helytartótanácsi Levéltár; Könyvvizsgálati osztály. 
1842. Fasc. 4. 169-170. csomó. (Országos Levéltár, Budapest) 

Uo. 
Firtinger Károly: A magyar állam nyomdászat-történelmi térpéke. Budapest, 1896. 24. 
Lásd a szabadkai városi tanács 1843. július 8-i pártoló feliratát: 3. A. 71/pol. 

1843. (Történelmi Levéltár, Szabadka) 
Firtinger Károly: Ötven esztend ő... Budapest, 1900. 102. 
Uo. 

Bittermann kérelmei (1842-1844) 

Helytartótanácsi Levéltár; Könyvvizsgálati osztály. 1842. Fasc. 4. 169-170. 
csomó. (Országos Levéltár, Budapest) 

Uo. 
Uo. 
Uo. 
Uo. 
3. A. 102/pol. 1842. (Történelémi Levéltár, Szabadka) 
Uo. 
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1. A. 48/pol. 1843. (Történelmi Levéltár, Szabadka) 
Uo. 
3. A.7,1/pol. 1843. (Történelmi Levéltár, Szabadka); Helytartótanácsi Levéltár; 

Könyvvizsgálati osztály. 1843. Fasc. 4. 174-175. csomó. (Országos Levéltár, Budapest) 
Uo. 
Uo. 
Fuchs beadványát lásd: Helytartótanácsi Levéltár; Könyvvizsgálati osztály. 

1843. Fasc. 4. 174-175. csomó. (Országos Levéltár, Budapest) 
Pest város bizonylatát lásd ugyanott. 
Uo. 
Uo. 
Pest város jelentését lásd ugyanott. 

18.3. A.122/pol..1843. (Történelmi Levéltár, Szabadka) Helytartótanácsi Levéltár; 
Könyvvizsgálati osztály. 1843. Fasc. 4. 174-175. csomó (Országos Levéltár, Budapest) 

Pest város tanácsának 1844. január 12-i jelentése. Helytartótanácsi Levéltár; 
Könyvvizsgálati osztály. 1844. Fasc. 4.179-180. csomó. (Országos Levéltár, Budapest) 

A Bécsből érkezett választ lásd: Helytartótanácsi Levéltár; Könyvvizsgálati 
osztály. 1844. Fasc. 4. 179-180. csomó. (Országos Levéltár, Budapest) 

A privilégium 

Helytartótanácsi Levéltár; Könyvvizsgálati osztály. 1844. Fasc. 4. 1 .79-180. 
csomó. (Országos Levéltár, Budapest) 	 • 

Uo. 
1. A. 45/pol. 1844. (Történelmi Levéltár, Szabadka) 
Uo. 
Uo. 
Firtinger Károly: Hazánk könyvnyomtatói Hunyadi Mátyás korától 1848/49 -ig. 

Grafikai Szemle, 1893.6. szám. 99. 
Uo. 

Müncheni műterem (olaj, 1909-1910) 
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HERCEG JÁNOS 

KITEKINTÓ 
NAPLÓJEGYZETEK 115. 

Csodálatos, hogy a kis Svájc micsoda magabiztos fölénnyel tudott beleszólni 
századunk világirodalmába. Ramuz-zel a francia, Spittelerrel a német olvasók 
felé fordulva, hogy mire Dürrenmatt és Max Frisch megjelenik, már meg is 
szűnjön ez a nyelvi kötöttség, s nagyobb nemzeteket maguk mögé hagyva a 
többnyelvű  kis ország zavartalanul ott legyen a nagyok,közöft. Pedig Ramuz 
nem is az egész Svájc igézetében szólalt meg, hanem csupán a vaudi kanton 
életére terjedt ki a figyelnie, de az aztán franciául írt életm űvében minden más 
érdeklődést háttérbe szorított Franciául írt, de tízévi párizsi tartózkodás után 
szinte vallásos buzgalommal ábrázolta kizárólag a vidék kisembereinek sorsát 
és életét tükröző  történeteit. És amikor Dürrenmatt meg Max Frisch írni kezdett, 
már nyitva volt elő ttük az út a nagyvilág felé. Most egy utódjukról olvastam, 
Peter Bichel elbeszélőről, ha nem túlzás ez az „elbeszél ői" jelző. Mert Bichel a 
rövidséget választotta kifejezési formának, a lakonikusnak mondott prózát, 
amelynek hőseivel nem történik semmi, s ezt a semmit írja meg Zur Stadt Paris 
című  kötetében az író, állítólag sikerrel, például Ágy: „Az emmentali Lagenauban 
volt egy áruház, úgy hívták, hogy Párizs városához." Ennyi az egész, a többit 
az olvasónak hozzá kell gondolnia, kinek-kinek tetszése szerint. Hét-nyolc 
évtizeddel ezelőtt a dada próbálta forradalmasítani az irodalmat és a m űvésze-
tet, de mindig ötletesen, úgyhogy amikor kicsit azért a formára is adni kezdett, 
közönsége is volt már, s mire az els ő  világháborúnak vége lett, mintha háttérbe 
is szorult volna a dada mozgalma. Jöttek a szovjet elbeszél ők, s egy időre a 
világnézeti literatyára volt terjed őben, háttérbe szorítva a formát s az elkötele-
zettséget nyilvánítva írói feladatnak Európa-szerte. S őt nemsokára a magyar 
tájakon is új szelek fújtak versben és prózában egyaránt, minthogy egy kiszol-
gált lakatossegéd elkiáltotta életrajzi poémájában magát: „én Kassák. Lajos 
vagyok, s fejünk fölött elrepül a nikkelszamovár." Azóta megedz ődtek a magyar 
olvasók is ebben az irodalmi szabadságban, de hogy mit szólnak majd, ha a 
maguk nyelvén is megjelenik Peter Bichel prózája arról, hogy volt egy lány, aki 
„1942. március 16-án összetakarított még, elmosta a poharakat, feltette a székeket 
az asztalokra, kiürítette a hamistartókat, majd kitörölte egy ecsettel, elbúcsúzott 
a kocsmárostól... tehát összetakarított még, elmosta a poharakat..." s azzal a 
történetnek vége is lett, az olvasó a maga képzeletével kénytelen folytatni a 
mesét Az erről szóló ismertetés írója szerint Bichel nem volt .egészen egyedül á 
maga előadásmódjával, mert már Max Frisch ugyancsak egy visszatér ő  szöveg-
gel: „Ich stelle mir vor" indította el gyakran a mesét, vagyis „Elképzelem" — írta, 
s a többit már az olvasóra bízta. Mit szólhat mindehhez a magamfajta olvasó, 
akit Kosztolányi tanított megérteni és élvezni a szöveget, aztán meg Proust 
bőbeszédű  meséje varázslatának adta át magát? De ezek után kénytelen beval-
lani, hogy idegen tőle a svájci elbeszélő  módszere, értetlenül áll ismétl ődő  
mondataival szemben, s nem fogja elolvasni a kötetét sem eredetiben, sem 
magyar fordításban, ha majd megjelenik. 
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Változik a világ! Már a királyok s az államf ők sem azok, akik voltak, 
szerényebbek lettek. Talán már XVI. Lajos francia király után mérsékelni 
kellett mindenütt az udvari pompát. Mert ott fejezték le Párizs szívében, 
amikor kitört a francia forradalom. Feleségét meg, Marja Antoniettet pedig, 
aki üveghintóban, mélyen dekoltálva, s valóságos virágoskerttel a kalapján 
szeretett kocsikázni a bulvárokon, ugyancsak lefejezték. Az utolsó el őtti 
Habsburg, a népszerű  Ferenc Jóska már vaságyban aludt, a jugoszláv Sándor 
király meg egyszer ment külföldi útra, ha jól tudom, s ott lelte er őszakos 
halálát, Marseille-ben. Mára meg mintha már az uralkodók és államf ők 
gyakorlatában is elterjedt volna a demokrácia. Az angol királyn ő  kiselejtezte 
135 méter hosszú hajóját, s szélnek eresztette annak 250 f őnyi személyzetét, 
amely pedig eddig mindig permanenciában volt, ha esetleg őfelsége a Baha-
ma-szigetekre látogatott volna. Évi tizenhatmillió dollárral szerepelt ez a 
hajó az uralkodóház költségvetésében, úgyhogy most már majd ez az összeg 
az államkasszát gyarapítja, őfelsége pedig kénytelen lesz repülni, mint a 
birodalom bármelyik alattvalója. Ugyanakkor meg Bill Clinton, az Egyesült 
Államok elnöke azzal hívta fel a maga egyszer űségére és szerénységére a 
figyelmet nemrég, hogy Nápoly utcáin — ahol éppen hivatalos tárgyalása . 

volt az európai államfőkkel — zavartalanul végezte el szokásos reggeli futását 
a nyílt utcán, atlétatrikóban, zsokésapkával a fején, s az újságok híre szerint 
hatalmas léptekkél, hogy kísérete alig bírta követni. Mert a kísérete is utána 
kocogott tisztes távolból, jóllehet a hajnali utcán nem volt senki, mivel az 
olasz biztonsági szervek gondoskodtak róla, hogy erre az alkalomra kiürít-
sék a máskor népes nápolyi utcákat, mert hát mit kezdtek volna Clinton 
nélkül a világ vezető  államférfiai, akik azért gy űltek össze, hogy megtárgyal-
ják Európa gondját-baját, . s természetesen Boszniáról is szót ejtsenek. Hogy 
a többi államférfi ezalatt mit csinált, nem tudható. De például a német 
kancellár aligha csatlakozott hatalmas testsúlyával ehhez a futóversenyhez 
ebben a gyönyörű  városban, amelyben a költ ői sóhaj szerint Nápolyt látni 
és akár meghalni aztán. Így hát a többi államfő  kénytelen volt más formában 
kifejezni az egyszerűséget ebben a demokratizálódó világban, ahol többé 
nem látványos parádékkal tartják tekintélyüket az államf ők, mint régen, 
úgyhogy még Tito is kénytelen volt begyújtani kíséretéhez az egész jugo-
szláv hadiflottát, amikor Sztálin s a szocialista világ kiátkozta, és neki a görög 
királynőnél kellett levizitelnie. Ezzel a fény űzéssel még felejthetetlenebbé 
tette korábbi lakatos mivoltát. Meg a környezete is mindent elkövetett, hogy 
ezt a parádézó gyengéjét kielégítse. Ezért rendeztek minduntalan vadásza-
tokat a számára, ahol a hajtók neki hajtották fel az erd ő  legszebb vadját, hogy 
•elejtse, ahogy az.már egy államf őhöz illik, ha százszor le kellett söpörni a 
padlásokat a gabonabeszolgáltatás idején a szegény parasztnak. Azóta' se 
látni efféle rendezvényeket és parádés fogadásokat. A mostani jugoszláv 
államelnök nem megy sehova, viszont a világ minden részéb ől jöttek és 
jönnek hozzá az államférfiak, s hogy ebb ől végül mi lesz, majd meglátjuk, 
ha egyszer ennek is vége lesz ennek a demokratikus századnak a végén. 
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BESZÉDES VALÉRIA 

SZABADKA MAGYAR LAKOSSÁGA (2.) 

Az évenként készített adókimutatásokból tudjuk, hogy a lakosság száma 
ingadozott. 1778-ban 21 000-nél többen éltek itt. Ot esztend ővel később 
csaknem két és fél ezerrel csökkent a lakosok száma. Hogy mi lehet a 
nagyarányú csökkenés oka, azt csak találgathatjuk. Valószín űleg a város 
által létesített falvakban, Bajmokon és Csantavéren telepedtek le. 

A XIX. század els ő  felében folyamatosan gyarapodik a város, a népesség 
száma azonban ingadozó. Csak 1805-ben éri el ismét a 21 ezres lélekszámot. 
Átlagban 280 személlyel szaporodik a város, de vannak esztend ők, amikor 
1000-nél is több az új lakos. Ezzel szemben néhány esztend ő  alatt négyezer-
rel is csökkent az itt lakók száma. A legnépesebb 1828-ban volt: 34 538, egy 
évvel később már ezerrel kevesebb személyt írtak össze, 1832-ben pedig már 
3000-rel kevesebben éltek a városban és a környez ő  tanyákon. Valószínűleg 
a járványos betegségek is tizedelték a lakosságot, de feltételezhetjük, hogy 
a folyamatos betelepedés mellett állandó volt a kiköltözés is a XIX. els ő  
felében. 

A század közepétől folyamatos növekedést figyelhetünk meg: 1850-ben 
48 958, 1869-ben 56 323, 1880-ban 61 367, 1890-ben 73 526, 1900-ban 82 122 
ember élt Szabadkán. Ötven esztend ő  alatt csaknem 60 százalékkal növeke-
dett a lakosság száma. A tanyák lakói szaporodtak, mert 1862 és 1880 között 
a városban ötezer f ővel csökkent a lélekszám és csak 1890-ben érte el ismét 
az 1862-es szintet. Jelentős a csökkenés a kifejezetten magyarok lakta kerü-
letekben, az V., a VI., a VII. és a VIII. körben, viszont növekszik azokban a 
pusztákon, ahol többnyire magyarok éltek: Kelebián, Ludason, a Bajai 
szőlőkben és Radanovácon. 12  

A XIX. század második felében kerülnek többségbe a magyarok. A 
közigazgatásban a negyvenes években kezdenek megfelel ő  létszámban részt 
venni. Több kérvényt, panaszlevelet fogalmaznak meg, mire végre a városi 
tanács eleget tesz kérésüknek. 1813-ban 25 személyt javasoltak a tanácsba. 
Közöttük több iparos és keresked ő, valamint tanító volt. 13  Javaslatukat nem 
fogadták el, mert 1834-ben arra panaszkodtak, hogy a tanácsban csak hatan 
voltak, holott a lakosság egyharmada magyar. 14  A város közigazgatásában 
számarányuknak megfelel ően 1849-től vettek részt. 15  A Bach-korszakban a 
polgári jogaikért folytatott csaknem egy évszázados harcuk semmibe vész. 
Néhány évi kényszerszünet után az ügyintézésben egyenrangúan vesznek 
részt. Jól bizonyítja ezt a k őszínház felépítése. 

A szabadkai magyarok elsősorban a város szegényei közül kerültek ki. 
A jobbágyfelszabadításig nagyobb részük zsellér volt. A bunyevác földbir-
tokosok és Redel báró földjeit bérelték. 1845-ben összeírták a szabadkai 
puszták kertészeit, haszonbérl őit; a legtöbb közülük magyar volt. Sajnos 
nem tudjuk, hogy valamennyien itt laktak-e, vagy esetleg a környez ő  tele-
pülésekről is érkeztek. Korábban a ludasi dohánykertészek a szegedi föl-
dekről jöttek, s itt árendáltak szántókat. A 45-ös jegyzékben több olyan 
család nevét is megtaláltuk, akik már a XVIII. század utolsó harmadában itt 
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béreltek földeket. Hogy a többi pusztában is ők lettek volna-e az árendások, 
arról sajnos nincsenek adataink 16  

A város magyar lakosságának másik rétegét az iparosok képezték. 1828-
ban az iparosok 45 százaléka volt magyar.i 7  Számuk az évek folyamán csak 
gyarapodott. A harmadik réteg az értelmiség: a tanárok, orvosok, gyógysze-
részek, tisztviselők, építészek, zenészek köréből került ki. Ezek az emberek 
nem születtek Szabadkán, minden esetben a város pályázatára jelentkeztek, 
s a tanács választottira meg őket. Az ország különböző  településeiről érkeztek. 
Néhány év alatt a város tekintélyes polgárai lettek, akikre még napjainkban 
is megbecsüléssel emlékezünk. 

A századfordulóra a város nemcsak lakóinak számával növekedett, s 
vált az ország harmadik legjelent ősebb településévé, hanem a nyolcvanas 
évek gazdasági felemelkedése a város küllemén is megmutatkozott. Ekkor 
alakult ki a város parasztpolgári rétege, amely meghatározta a város népi 
műveltségét egészen az ötvenes évekig. 

A világháború után Szabadka tetszhalott állapotba kerül. A magyarok 
teljesen kiszorulnak a közigazgatásból, de a gazdasági életb ől nem. Elma-
gyarosodott zsidó és sváb vállalkozók több ipari üzemet létesítettek, és 
magyar munkásokat alkalmaztak, a harmincas években a környez ő  falvak-
ból is verbuválódik a magyar ipari munkásság, ennek ellenére a második 
világháborúig a földműves népesség volt a meghatározó. 

Az újabb rendszerváltás után az ötvenes években indul meg a város 
iparosodása. Ez a lakosság gyarapodását is magával hozta. Harmic év alatt a 
lakosság megkétszerez ődött. 1948-ban a városban 63 079-en, 1981-ben pedig 
100 516-an éltek. Egy-egy népszámlálás után kezdetben 3000-rel n őtt a 
lakosság száma, később ez a 10 000-et is meghaladja. A természetes szaporu-
lat rendkívül alacsony. A városban például 1965 és 1974 között mindössze 
1301, ezzel szemben a lakosság száma 13 777 f ővel növekedett. Hasonlóak az 
adatok a későbbi időszakban is. A magyarok száma is folyamatosan növek-
szik 1971-ig; ezután, ha nem is jelent ős mértékben, csökken a magyar népes-
ség. Nézzük meg ezt a statisztikai adatok tükrében: 1961-ben 68 524,1971-ben 
72 525, 1981-ben pedig 71 061 vallotta magát magyarnak 1948-tól kezdve 
sajnos nincsenek meg a nemzetiség szerinti kimutatások, de a korábbi ará-
nyok alapján feltételezhetjük, hogy közvetlenül a háború után 30-35 000 
lehetett a magyarok száma. A természetes szaporulat a negyvenes és az 
ötvenes években lényegesen nagyobb volt, mint kés őbb: 1945 és 1950 között 
7043, 1955 és 1964 között 6024. 18  

Természetes úton tehát nem  növekedhetett ilyen nagy arányban a 
népesség; a migráció következtében lett egyre több lakója Szabadkának. 
Más-más vidékről költözködnek ide: szerbek, montenegróiak, albánok, ma-
cedónok és természetesen magyarok. Honnan jöttek a magyar családok? Ha 
hivatalos adatok után nyomoznánk, nehezen boldogulnánk, hiszen kizáró-
lag a rendőrségi bejelentők és a népszámlálási biztosok adatlapjai igazíthat-
nak el bennünket. Az el őbbiek titkosak, az utóbbiakat pedig kiselejtezték. 
Így kizárólag a terepen folytatott beszélgetésekb ől következtethetünk Sza-
badkán közismert tény, hogy az ötvenes évekt ől folyamatosan jöttek ide a 
bánsági magyarok, a „bánátiak", a „tutajosok". Észak-Bánság szegedi kiraj-
zású falvainak lakosai kerestek itt jobb megélhetést. Kistóba, Kistorda két 
külvárosi utca valahol a Napnyugati sző lőkben. Mindkettőnek a neve azt 
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jelzi, hogy azon a területen több bánáti család él. A kisszajáni autóbuszállo-
más pedig arra utal, hogy a közelében a szajániak vettek telkeket. Egy 
csoportban élnek a verbicaiak a Libalegel őn. A Bornyú közben vannak a 
csernyeiek. 

A város peremén álló szőlőket, az egykori legel őt parcellázták fel a 
hatvanas években, s itt vettek viszonylag olcsón telkeket, mert ahogy Barna 
Jánosné Verbicáról (Egyházaskér) elszármazott adatközl őnk mesélte, min-
den bánáti arra törekedett, hogy legalább egy házacskája legyen, állami 
lakásba nem akartak menni. A házat azután részben móvában építették fel, 
részben pedig otthonról hívtak mestereket, mert azokban sokkal jobban 
megbíztak, s tudták, milyen házra vágyik az új tulajdonos. Szabadkának az 
otthoniak szemében kultusza alakult ki. Ha már valaki elköltözködött, akkor 
legalább „ Szabadkára mönnyön." Itt könnyebben kaptak munkát, meg nem 
nézték le őket annyira, mint Zentán vagy Kanizsán, itt nem nevezték őket 
csángóknak. A szabadkai magyarok is jó néhány tréfát költöttek már a 
számlájukra. Még két évtized elteltével is megkapják a tutajos jelz őt, de hogy 
szorgalmasak és összetartóak, azt elismerik. Mert a bánátiak összetartanak, 
nemcsak az egy faluból valók, hanem a többiek is. A tanult ember köteles-
ségének érezte, hogy segítsen a földijén. Ha valaki állást keresett, számítha-
tott ismerőseire, akik mindent megmozgattak, hogy megfelel ő  munkát talál-
janak neki. 

Csak a rokonok járnak össze évközben. Évente egyszer a tóbaiak, a 
tordaiak és a csernyeiek külön-külön bálat is rendeznek, erre illik elmenni 
mindenkinek. A halottakat most már nem viszik haza, hanem itt, a Bajai úti 
új temetőben temetik el, mert úgy érzik, hogy az egyházi részben a régi 
szabadkaiaknak van a helyük. A temetésre minden falubéli elmegy. Utolsó 
útjára az egyszerű  munkást is illik kikísérni, de azt is, aki tanult. 

Az első  nemzedék, ha szakmunkás volt, szakmáját folytatta a városban. 
A földművesek betanított munkások lettek. Földet ritkán vásároltak, nem 
úgy, mint a törzsökös szabadkaiak, akik úgy vélekedtek, hogy nem árt, ha a 
munkásembernek is van egy-két lánc földje. Gyerekeik többnyire szakmun-
kások lettek, de a jó tanulók közül sokan égyetemet is végeztek, akiknek 
kötelessége nemcsak a család, hanem a többi földi ügyes-bajos dolgainak az 
elintézése. 

Mindenki egy évben egyszer a búcsúra hazalátogat. Ilyenkor végigjár-
ják a rokonságot, ajándékot visznek, de kapnak is. A városból ruhanem űt 
vagy más apróságot visznek, a városba pedig élelmiszert. Az asszonyok 
mindenszentek hetében hazamennek, rendbe hozzák az otthoniak sírját, 
virágot visznek. Az év többi napjaiban leveleznek, telefonálnak, tartják az 
otthoniakkal a kapcsolatot. A fontos eseményekr ől mindig értesülnek. Az 
idősebbek, jóllehet már évtizedek ezel őtt eljöttek, még mindig régi ottho-
nukkal álmodnak. 

(Vége) 
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Szabó Gergely, Széll József, Tóth Takács Mihály, Timár István, Urbán Antal, Varga 
János, Vásárhelyi Pál, Varga Mihály, Végh Mátyás, Varga István, 
A vámteleki és verusicsi puszta haszonbérl ői: Abrahám József, Abrahám János, Bala 
János, Baka János, Baló András, Budai Pál, Farkas János, Fodor János, Fekete István, 
Futó János, Gilicze Antal, Greguss Leopold, Gombköt ő  Antal, Híres Máté, Kocsis 
István, Kovács György, Kósza János, Kozma György, Lörincz Imre, Molnár József, 
Mészáros Antal, Mészáros József, Mészáros János, Nagy László, Nyáry Pál, Papp 
József, Ruzsa Antal, Szántay Antal, Szalay József, Szabó János, Szabó János, Sz őke 
János, Szerencsés János, Szarapka András, Szalma Pál, Tóth Mátyás, Tarnasi József, 
Tóth György, Üveges István, Varga István, Varga János. 
A ludasi és a radanováci Kótyave puszta haszonbérlői: Ágoston Mátyás, Barta Pál, 
Badonyi Mihály, Böröcz Pál, Biró István, Berényi János, Böröcz Ferencz, Borsos 
Ferencz, Baráth Antal, Baka György, Berényi Mihály, Baló István, Berényi Antal, Balog 
József, Baló Mihály, Borsos Antal, Baló József, Baló Ferencz, Baka János, Bitte György, 
Bitte Ferencz, Bitte György, Boka István, Balogh Ferencz, Balogh Mihály, Baráth 
József, Balogh János, Berényi József, Bakó Nyers András, Baráth Imre, Bakó Nyers 
Imre, Bakó Nyers Pál, Barna István, Balogh Mátyás, Balog Pál, Bazsó Döme, Barta 
Ferencz, Barnáth Antal, Barta Pál, Barta István, Bartus Mihály, Bugyi András, Csusza 
István, Csisza István, Csákány György, Cselédes István, Csákány Pál, Dékány Márton, 
Domokos Pál, Dékány Pél, Engl József, Engi Ferencz, Engi István, Engi József, Engi 
Károly, Engi András, Elek Antal, Futó Lukács, Fazekas Mátyás, Fekete György, 
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Fazekas András, Fődi József, Farkas Imre, Farkas András, Farkas András, Farkas János, 
Földesi Mátyás, Garay Pál, Gulyás István, Gajdács István, György József, Garay 
Mátyás, Hunyady János, Horváth János, Hegyi György, Huszka János, Hornyák 
Albert, Harang György, Jenei István, Jenei János, Juhász György, Jeges János, Kápiszta 
György, Kiss Ferencz, Kárász István, Kápiszta Antal, Kápiszta János, Kápiszta Antal, 
Kocsis József, Kocsis János, Kormányos Mihály, Kovács János, Kovács Pál, Kuty János, 
Kovács Ferencz, Kovács Mihály, Kalló Mihály, Kiss István, Kiss Imre, Lörincz Imre, 
Lörincz Ferencz, Lörincz István, Lajkó János, Lovas András, Lovas Albert, Massa 
János, Mészáros István, Márton József, Nyers Antal, Nyers Bakó Antal, Nagy Ádám, 
Nagy Mátyás, Oravecz Pál, Ötvös Pál, Pipicz Pál, Pintér József, Pintér József, Papp 
András, Papp Pál, Papp József, Papp György, Pölhe Antal, Pozsár György, Ruzsa János, 
Roda János, Rab Antal, Rozgonyi István, Rutai Mihály, Szél Pál, Szabó András, Szabó 
Antal, Szabó József, Szabó Illés, Szabó Mihály, Szabó Ferencz, Szabó Mátyás, Szabó 
Mátyás, Szabó Pál, Szabó Hangya Sándor, Szarapka Antal, Szarapka Imre, Szerezlay 
Mihály, Szekeres János, Szalma György, Szél István, Szél Jóska, Szél György, Szél 
János, Szél Antal, Sánta János, Sebők Ferencz, Sebők Pál, Szegi Mátyás, Szegedi János, 
Szöregi János, Szöregi János, Takács György, Takács Mihály, Takács Mihály, Takács 
István, Tóth Mihály, Tury István, Tury János, Török András, Török János, Török 
Mihály, Temessváry Ferencz, Torma János, Tóth Pál, Ujváry József, Urbán József, Varga 
András, Varga Antal, Varga Ferencz, Varga István, Varga János, Varga János, Varga 
János, Varga Pál, Varga Ferencz, Varga János, Varga Ferencz, Varjas Jakab, Vecsernyés 
Mihály, Vásárhelyi Mátyás, Vadkerti Mihály, Vonyó András, Vörös Mihály. 
A haszonbérlők közül csak a magyarok nevét írtuk ki. A névek sorrendjén nem 
változtattunk. TLSz. E 272. ecc. 19. B. 8/1846. 

Mačković  1993. 15. 
Statistički godišnjak 1976.51. 
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ALKOTÓM ŰHELY  

TOMÁN LÁSZLÓ 

„ÉRDEKESEN SZERKESZTETT, NÍVÓS FOLYÓIRAT" 
EGY HATVAN ÉVVEL EZELŐTTI FÜZETRŐL 

Szenteleky Kornél 1933. augusztus 20-án bekövetkezett halála után folyó-
iratának, a Kalangyának a szerkesztését egy triász vette át: Szirmai Károly, 
Radó Imre és Kende Ferenc. A fed őlapon feltüntették: Szenteleky Kornél 
alkotása. Ezzel adóztak az alapítónak, irodalmunk atyjának. A felel ős szer-
kesztő  és kiadó Szabó S. [Sípos!] Ferenc maradt, a laptulajdonos továbbra is 
Szabó S. Ferenc és Inotay Béla. Az augusztusi szám — mely Szenteleky halála 
után jelent meg, s bejelentette a szomorú eseményt — már így került ki a 
nyomdából. A novemberi számon nem szerepel a laptulajdonos, a decembe-
rit mint felelős szerkesztő  továbbra is Szabó S. Ferenc jegyzi, a kiadótulajdo-
nos pedig csak Inotay Béla. 

Ekkor minden valószínűség szerint anyagi természet ű  nehézségek me-
rültek fel. A szerkesztőség nem tétovázott. Ott volt soraiban Kende Ferenc, 
a Literária igazgatója, aki értett a propagandához, s el őfizetési kampányt 
indított. 1934 elején egy ízléses kis füzetet adtak ki, s mivel tudomásunk 
szerint a bibliográfusok sem figyeltek fel rá, érdemesnek tartjuk ismertetni, 
már csak a 60. évforduló miatt is. 

A 19,8 x 12,4 cm méretű  füzetkének sárgás szín ű  fedőlapja van. Ennek 
első  oldalán verzál bétűkkel, grafikailag szépen megoldva a következ ő  szö-
veg áll: ÚJ MUNKATÁRSAK ES A RÉGI GÁRDA, FRISS ERŐK ÉS ÉRTÉKES 
HAGYOMÁNYOK EGYESÜLTEK ÉS ÚJJÁ TEREMTIK, ÉRDEKESSÉ, VON-
ZÓVÁ TESZIK IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS KULTURÁLIS ÉLETÜNKET. A 
fedőlap második oldalán érdekes bejelentést olvashatunk: „A »Jugoszláviai. 
Magyar Könyvtár« és a »Kalangya Könyvtár« vállalt feladatát elvégezte. 
Ezekben a kiadásokban további könyvek nem jelennek meg." Valóban, a két 
sorozat meg is szűnt. A régi Jugoszláviában többé nem született hasonló 
jellegű  szépirodalmi sorozat. Kísérletek történtek, de er ő, kitartás, anyagi 
alap nem volt hozzájuk. A fed őlap 2. oldalán a továbbiakban a következőket 
olvashatjuk: „A »Kalangya« irodalmi folyóirat önállóan, minden más könyv-
kiadó vállalkozástól függetlenül továbbra is megjelenik" Ezt bizonyára 
azért is közölték, mert sokan Kende Ferenc miatta Kalangyának a Literáriába 
való beolvadásától tartottak. 

A folyóirat népszerűsítése érdekében a prospektus — amely, mint látni 
fogjuk, előfizetési felhívásnak tekinthet ő  — ezt ígéri: „A »Kalangya« szer-
kesztősége kétéves tapasztalatából merítve újításokat fog folyóiratában 
megvalósítani." Ez kissé programszer űen is hangzik. Utána rögtön felsorol-
ják a Kalangya új munkatársainak nevét: Bibó Lajos, Beczás(s!)y Judit, Hu-
nyadi Sándor, Gulácsy Irén, Kosztolányi Dezs ő, Móra Ferenc, Móricz Zsig-
mond, Szép Ernő, Szederkényi Anna, Tamási Áron. Ez a névsor tehát csak 
magyarországi írókat említ, vajdaságiakat nem, mintha új hazai szerz őkre 
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nem is számított volna a szerkesztőség, s ebben bizony nem mutatkozott 
Szenteleky méltó örökösének. Egyébként a felsoroltak nem is lettek mind-
annyian a folyóirat munkatársai, azt viszont, sajnos, nem tudhatjuk, nem 
maradt róla tanúbizonyság — hacsak nem rejtőzik például a Szirmai-hagya-
tékban vagy máshol —, vajon a szerkesztők egyáltalán felkérték-e a fent 
nevezetteket az együttm űködésre, vagy csupán reklámfogás az egész. 

Közli a prospektus az addigi munkatársak névsorát is „A régi gárda" 
felirattal: Aranyadi György, Adorján András, Avérry István, Batta Péter, 
Bencz Boldizsár, Blazsek Ferenc, Berényi János, Borsódi Ferenc, Borsódi 
Lajos, Börcsök Erzsébet, Brájjer Lajos, Csuka Zoltán, Czakó Tibor, Cziráki[y] 
Imre, Darvas Gábor, Draskóczy Ede, Dudás Kálmán, Ényi István, Farkas 
Geiza, Fekete Lajos, F. Galambos Margit, Gergely Boriska, Gyöngyösi Dezs ő, 
Havas Emil, Havas Károly, Heinz Vilmos, Herceg. János, Hesslein József, 
Kende Ferenc, Kisbéry János, Kristály István, Lucia, Markovics (kés őbb 
Majtényi) Mihály, Polácsi János, Radó Imre, Szegedi Emil, Sz. Szigethy 
Vilmos, Sziráky D. [Dénes] Sándor, Szirmai Károly, Várady Kálmán, Wollák 
Gyula. Érdekes, hogy egyik névsorban sem szerepel Kázmér Ern ő, az ismert 
kritikus, aki — ha nem tévedünk — az 1934. áprilisi számban t űnt fel, s utána 
állandó és kiemelkedő  munkatársa volta lapnak, de Németh László nevével 
sem találkozunk, habár ő  már Szenteleky idején jelentkezett a folyóiratban 
[I. évf. (1932) 7. szám, Ferdinand Fried A kapitalizmus alkonya c. könyvének 
ismertetése)]. 

A fedőlap 3. oldala a tulajdonképpeni előfizetési felhívás. „A Kalangya 
1934 január havától kezdve nagyobb terjedelemben jelenik meg. El őfizetési 
ára: Számonként Din. 15.- negyedévenként Din. 45.- Félévenként Din. 90.-
Egész évre Din. 180.- Megjelenik egyszer havonként. A »Kalangya« irodalmi 
folyóirat minden más könyvkiadói vállalkozástól független és önálló. A 
»Kalangya« kiadótulajdonosa: Inotay Béla Subotica, Jagodinska ulica 1. A 
szerkesztőségnek és kiadóhivatalnak postai címe Subotica, Postfah 122." 

A fedőlap hátsó oldalán ez olvasható: „Kalangya irodalmi folyóirat 
Szenteleky Kornél alkotása Szerkesztik: Szirmai Károly, Radó Imre, Kende 
Ferenc Az 1934 esztend őben 1000 nagy oldalon: regényeket, elbeszéléseket, 
drámai műveket, verseket, irodalmi és művészeti tanulmányokat, közgazda-
sági értekezéseket, tudományos cikkeket, kritikákat, essaikat(így!), könyvis-
mertetéseket, kultúrkrónikát ad." És ismét a fed őlap 3. oldalán szerepl ő  
értesítés: „A »Kalangya« irodalmi folyóirat minden más könyvkiadó vállal-
kozástól független és önálló." Ez, úgy tetszik, nagyon fontos lehetett a 
szerkesztőségnek az olvasótábor tájékoztatása miatt. 

A két fedőlap között, annál kisebb alakban (15,4 x 11,2 cm), f űzve, egy 
nyolcoldalas ismertetőszöveget találunk, amely valójában a Kalangya szer-
kesztőségének egyfajta programja. Megérdemli hát, hogy részletesebben 
foglalkozzunk vele. 

Sajnos, a szöveg nincs aláírva, nem ismerjük szerz őjét, csak sejthetjük, 
hogy esetleg Kende Ferenc tollából származik. Őneki ugyanis volt némi 
tapasztalata a könyv- és lapterjesztésben, s jó tollú írónak bizonyult. Felte-
telezhető, hogy mint szerkesztő  a folyóirat programját is megfogalmazhatta. 
Mindenesetre megállapíthatjuk, hogy a szöveg kimerít ő, de nem tartalmaz 
világnézeti állásfoglalást, az irodalmi, m űvészeti, kulturális témakörre kor- 
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látozódik Itt-ott irodalmi programot is ad, noha ezt általában kerüli. A lap 
általános irányvonalát, távlati tervét valamiképpen mégis megadja. 

A szöveg bevezető  része egyébként A hagyományok Őrzése és a haladás 
címet viseli, s habár főleg általánosságokat tartalmaz, néhány megállapítását 
idézzük: „A Kalangya irodalmi folyóirat egyik lényeges feladatát betöltötte. 
Szétszóródó értékeinket összefogta, meleg szeretettel ápolta és azokat kul-
túránknak megmentette. Szenteleky Kornél els ő  szerkesztőnk töretlen hittel 
járt elöl ebben a munkában. Nemes törekvéseinek h űséges követői, hagyo-
mányának őrzői vagyunk. De az élet újabb követelmények elé állított ben-
nünket. (...) A közönség elfogadta a Kalangyát irodalmi folyóiratának. (...) 
A Kalangya lassanként belekapcsolódott az orszá ghatárainkon túl lüktető  
irodalmi életbe és ha meg is tartja eddigi jellegét, nem zárkózhatik el, hogy 
vendégül ne lássa azokat az irodalmi nagyságokat, akik a Kalangya hasábjait 
magukhoz méltó helynek tartják. A Kalangya szerkesztősége az örökölt 
nemes hagyományt akkor ápolja, ha a fejl ődő  élet követelményeinek eleget 
tesz és az olvasóközönség kezébe érdekesen szerkesztett, nívós folyóiratot 
ad. Ezzel egyesíti a hagyományt a haladással." 

„A regényre — olvassuk a regényről szóló részben - most fokozottan 
hárul az a feladat, hogy mondanivalójában a Ma szólaljon meg..." A júliusi 
számra egy Borsodi-regényt ígér, de ez elmaradt, a szerz ő  egyébként is ritkán 
szerepel a Kalangyában az elkövetkez őkben. Csupán 1937 áprilisában (VI. 
évf. 1. sz.) találkozunk egy részlettel a Csabayék című  regényből, az 1938. 
március—áprilisi szám pedig Csabayék címmel „Befejező  regényrészlet"-et 
közöl — mint az alcím mondja — Borsodi művéből, Vége jelzéssel. A m űbő l 
tehát egy részletet és a végét olvashatták csak a Kalangya vásárlói, s el őttünk 
titok, vajon megírta-e a tragikus sorsú Borsodi Lajos az egész regényt. Ha 
igen, mi történt a kézirattal? 

A lírai költészetről kritikus megállapításokat is tartalmaz a szöveg, s itt 
is hangsúlyozza a szerző: „Mindezekből a költeményekb ől a Ma ezer kérdése 
sikolt fel vagy szelíd-lankás táj aink lelke ömlik felénk jóles ő  megbékítőn." 
Nem irodalomelméleti fej tegetés, még kevésbé esztétikai mérce felállítása ez, 
de némi bepillantást ad a szerkeszt ők elvárásaiba, kritériumaiba. 

Mint ismeretes, az új szerkeszt őség — s feltehetően elsősorban Szirmai 
Károly — nem értett egyet Szenteleky Kornélnak avval a szerkeszt ői állás-
pontjával, hogy — tekintettel kisebbségi helyzetünkre és a korlátozott pub-
likálási lehetőségekre — a Kalangyában nem kell teljesen elzárkózni a dilet-
táns írók alkotásaitól sem. Err ől bőven ír Utasi Csaba Irodalmunk és a Kalangya 
című  könyvében (Újvidék, 1984,21-25. o.). Az új szerkeszt őség — a lehetősé-
gekhez képest, mert azért néha megalkuvásra is kényszerült— szembeszegül 
a dilettantizmussal, s ez kitűnik a líráról írt programrészből is. „Aránylag 
sehol sem írtak annyi szabad verset, mint nálunk — olvassuk a füzetben. — Ez 
természetesen a dilettantizmus túlburjánzásának kedvezett. Mert a szabad 
vers művelőinél a tehetség apriórija mellett épp oly fontos szerepet kellett 
volna játszania az esztétikai és lírai m űveltségnek, mint a kötöttnél. De 
dilettánsaink a szabad verselést valami felel őtlen formának érezték és érzik 
még ma is. Sokat rontotta helyzeten a tehetségek lámpással való keresése is. 
Pedig hamar kitűnt, hogy a csenevész növény továbbra is az marad, míg az 
igazi nagy tehetség a legnagyobb nyomorúságon keresztül is utat vág ma-
gának a szélesebb dicsőség felé. (Fekete Lajos). Keményebb kézzel hamarább 
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tiszta képet lehetett volna teremteni. (...) Ma már ott tartunk, hogy nem 
félünk a protekcionizmus felénk vagdosó késeit ől s háttérbe szorítjuk a soha 
fejlődni nem tudó dilettantizmust. Aki legutolsó számainkat olvassa, nem 
verskópiákkal találkozik, hanem igaz költ ői alkotásokkal, melyek túl vannak 
a kísérletezés stádiumain." Az el őző  szerkesztéspolitika részbeni elmarasz-
talása után tehát az új irányzatot emeli ki a füzet helyesl ően. 

A Kalangya — akárcsak Szenteleky idején — elhanyagolhatatlan felada-
tának tekinti a „jugoszláv irodalom bemutatásá"-t. Ennek is egy fejezetet 
szentel az el őfizetési felhívás. A fordítást ,;nagyszer ű  kultúrmunká"-nak 
nevezi, s felsorolja azokat a jugoszláviai írókat, akiknek a m űveit a Kalangya 
fordításban addig közölte. Ehhez tartozik a jugoszláv irodalom kritikai 
méltatása is a Láthatár cím ű  rovatban. Íme, kik azok a szerb, horvát és 
szlovén írók, akiknek írásai a Kalangya els ő  két évfolyamában szerepeltek 
(a propagandafüzet szerint; mi nem találtuk meg mindannyiukat az említett 
számokban): Ivo Andrić, Ivan Cankar, jovan Dučić, Gustav Krklec, Miroslav 
Krleža, Koča (?), Božidar Kovačevi ć, (?) Mirković, Nenad Mitrov, Dušan 
Mikić, Veljko Petrović, Svetislav Stefanovi ć, Tin Ujević, Žarko Vasiljevi ć  és 
Oton Župan čič. A jövőre nézve a szerkeszt őség ezt ígéri: „A pécsi Pável 
Ágoston kitűnő  fordításában Cankar egyik regényét fogjuk hozni, majd 
később Sztankovity híres »Necsiszta krv«-jét, a'jugoszlávok Buddenbrook-
ját, Nusity humoros írásait, és sorba a többiét, aki értéknek számít." Tudo-
másunk szerint ebből semmi sem teljesült, legalábbis nem a Kalangya olda-
lain. Cankar Hlapec Jerneje 1937-ben (Jernej szolgalegény és az lf igazsága cím-
mel), A szegénysoron20 (Na klancu) azonban csak 1941-ben jelent meg könyv 
alakban. Az 1935. áprilisi számban napvilágot látott Cankar Ó, szülőföld, te 
olyan vagy, mint az egészség című  elbeszélése, Pofácsi János fordításában. 
Borisav Stankovi ć  regényéből egy részletjelent meg az 1937. júliusi számban 
Tisztátalan vér címmel, Kázmér Ernő  tolmácsolásában. A teljes művet először 
1948-ban adták ki Budapesten Gúzsba kötött élet címmel, Csuka Zoltán fordí-
tásában, majd ugyanezen a címen 1952-ben Újvidéken. A következ ő  kiadás 
a Szilaj vér címet viselte (szintén Csuka Zoltán munkája), s 1966-ban jelentet-
ték meg Budapesten és Újvidéken közös kiadásban. 

A kritikai rovat továbbra is foglalkozott a jugoszláviai írók könyveivel. 
Érdekes a szerkeszt őségnek az az elvi álláspontja, melyet a prospektus 

Tanulmányok, értekezések című  fejezetében hoztak nyilvánosságra. „A Kalan-
gya a világnézetek harcaiban nem vesz részt. Nem politizál, társadalmi, 
közgazdasági irányzatoknak nem szószólója. Minden szempont kifejezésre 
juthat, minden álláspont kibontakozhatik hasábjain, ha nem egyoldalú pro-
pagandacélokat szolgál." Egészen tágan értelmezve a fentieket, a szer-
kesztőség tartotta is magát állásfoglalásához, de bizonyos kisebbségpolitikai 
elveket kitartóan, következetesen hangsúlyozott, szüntelenül szeme el őtt 
lebegtek a vajdasági, s őt a Vajdaságon kívül kisebbségben élő  magyarok 
érdekei. A lap — minden propagandaíz nélkül — ismertette a világon akkor 
időszerű  eszméket, nézeteket, áramlatokat, mozgalmakat. Mércéje ebben is, 
hogy az írás „a sokrétű  magyar kisebbség szellemi érdekl ődésének körébe" 
tartozzék. 

Nagyon érdekes, s már-már irodalomelméleti lexikoncímszónak számít-
hat az, amit az előfizetési felhívás melléklete az esszér ől (az eredetiben essai) 
mond. Szentelekyt a m űfaj mesterének ismeri el, de számon tartja azokat is, 
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akik örökébe léphetnek: Czakó Tibor (!), Csuka Zoltán, Draskóczy Ede stb. 
Innen is kimaradt Kázmér Ernő  neve, aki egyébként az 1934. áprilisi számban 
indítja kritikai rovatát, majd kés őbb esszékkel, tanulmányokkal is jelentkezik. 

Az esszékről, kritikákról, irodalmi ismertetésekről (könyvismertetések) 
külön rész szól. „A Kalangya essaik és irodalmi ismertetések közreadását 
egyik főfeladatának tűzte ki — állapítja meg a prospektus. — E műfaj ápolói 
irodalmi és esztétikai kérdéseket művészi és eleven stílusban tárgyalnak. Az 
essai eredeti szempontokat, különös csoportosításokat, ír őjától valóságos 
tudományos felkészültséget követel, mégis könnyed, kellemes írásokként 
kell hatniok. Lényegük nem új feladatok kutatása, hanem tények csoporto-
sítása, összehasonlítása és a bel őlük levont következtetések eredetisége." A 
könyvkritika alapja: „megítéléseink lényege és magva mindig a m űvészet 
örök értékeinek néz őpontjai." Eléggé általános megállapítás, melyb ől nem 
tűnik ki a kritikusok elé állított mértékrendszer. Külön m űfajnak tekinti a 
prospektus a könyvismertetéseket, melyekb ől „a nemetközi könyvtermelés 
úgyszólván minden érdemes alkotásáról tudomást szerezhet az olvasó". Ezt 
egy kis túlzásnak is mondhatjuk, habár megjelentek a Kalangyában német 
kiadványok ismertetései is. 

A Kalangya foglalkozni kíván a kisebbségi kulturális élettel, ennek 
külön rovatot szentel. „Nem az események hírlapi regisztrálását, hanem 
összefogó, szintetikus munka elvégzését" vállalja — állítja az el őfizetési fel-
hívás melléklete. — A részeredmények és jelenségek összehordásával és 
egybeillesztésével a Kalangya útmutató, irányító szerepet tölt be." Nagy 
kérdés — okoskodunk most, hatvan év múltán —, mennyire lehet ez utóbbi 
egy irodalmi folyóirat dolga. 

A Kalangya bővíteni akarta munkatársainak gárdáját. Ezért új rovatot 
nyitott A Kalangya barátai címmel. Itt akarta közölni azoknak az olvasóknak 
az írásait, akik „az írást nem tekintik mesterségüknek", de van mondaniva-
lójuk, ötletük, gondolatuk, melyeket a Kalangya meg kíván örökíteni. Ennek 
a rovatnak a sorsa az volt, hogy ne éljen soká. Valójában az 1933. decemberi 
számban indult egy bevezető  szöveggel, s azzal a megjegyzéssel, hogy „E 
rovat mindenki rendelkezésére áll. A beküldött cikkek közlése a szer-
kesztőséget nem kötelezi, kéziratot nem küldünk vissza", de a rovat csak az 
1934. januári számban látott napvilágot, Nagy Lajos írásának közreadásával, 
majd megszűnt. 

Sajnos, nem állnak rendelkezésünkre adatok arról, mennyire sikerült 
felfejleszteni a lap terjesztését, növelni az el őfizetők számát, volt-e tehát 
ennek a kis füzetnek sikere, foganatja. Ett ől eltekintve, irodalmi életünk, 
művelődéstörténetünk érdekes okmányának tarthatjuk. Ezért véltük úgy, 
hogy érdemes bemutatnunk a mai olvasóknak, s felhívni a mai folyóirat-
szerkesztők és -terjesztők figyelmét a propagandának, el őfizető-toborzás-
nak erre a lehetőségére. Nem véletlenül most, amikor 60 év múlt el a füzet 
megjelenése óta: mai irodalmi folyóirataink is anyagi gondokkal küzdenek, 
s nem válna kárukra, ha b ővíthetnék olvasótáborukat, növelhetnék el őfi-
zetőik számát. 
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OLVASÓNAPLÓ  

A TÖRTÉNELEM MINT TÉMA 

GION NÁNDOR: Izsakhár 
Kortárs, Budapest, 1994. 

Gion Nándort a történelem utolérte. A „nagy" történelem immár betört regényh őse-
inek és az ő  életébe egyaránt. Egy húszéves írói pálya ért id őben ahhoz a ponthoz, 
amelyet úgy jelölhetnénk, hogy „itt és most". 

Eddig megjelent regényeire az a jellemző, hogy eszmei üzeneteket közvetítettek A 
belső  forma és a nyelvezet fontossága legtöbbször a háttérbe szorult, az elmondott 
történet (mert szerzőnk mindig sok, másodkézből származó esetet tudott elmondani, 
csupán a rendkívül tartós személyes gyerek- és ifiúkiori élmények képeznek kivételt) 
mindig arra szolgált, hogy nagy, általános igazságokra hívja fel a figyelmet. Ilyenkor a 
társadalmi háttér számára nem volt fontos. Elég volt csak körvonalazni vagy egyszer űen 
elhagyni. Gondoljunk csak az Olyan, mintha nyár volna című  elbeszéléskötetére. A rövid • 
írások meseszerű-jelképes módon számoltak be egy-egy emberi sorsról, szinte egyikben 
sincs definiálva a kor és a hely. Ami megtörtént, az valamikor és valahol történt Fontos 
volt az eszmei üzenet, amelynek alaphangja a kezdett ől fogva a humánumért való 
mélységes aggodalom. Ugyanakkor ezeket az elbeszéléseket olvasva annak is tanúi 
lehetünk, hogy az esetek többségében az eszmei üzenetet a szerz ő  mintegy „beleerősza-
kolja" művébe, a csináltság nagyon is érezhet ő. Mert az eszmei üzenet az elbeszélésen 
kívüli valóság produktuma volt nála, nem pedig a megírt elbeszélésé. Ez az ellentmondás 
mint egy fonál végighúzódik eddigi életművén és sokat levon művészi hitelességéből. 

A társadalmi háttér erőteljesebb kibontakozása tapasztalható a szenttamási ifjú-
és gyermekkori élményeket konkrétabban megjelenít ő  és terjedelmesebb időszakokat 
felölelő  alkotásokban. Hosszú ideig Gion Nándor ezeknek az élményeknek valóságos 
rabja volt. Ezt bizonyítják a hetvenes években írt Virágos kátona, a Latroknak is játszott, 
a Rózsaméz, valamint ifjúsági regényei, a Kárókatonák még nem jöttek vissza és a Sort űz 
egy fekete bivalyért. Ezekbe a művekbe lopakodik be a történelem, igaz, nagy késéssel, 
de a Rózsamézben már a jelenhez közelítve. Érdemes arra is figyelni, hogyan viszo-
nyulnak Gion Nándor hősei a történelemhez. Számukra a történelem valami, ami 
pesszimizmusra ad okot, ez pedig indíték ahhoz, hogy „kivonuljanak" a történ-

, lemből, álmodozókká váljanak, mert, mint ahogyan azt egyikük a Virágos katonában 
mondja: „... el kell menni onnan, ahol a ronda dolgok történnek" 

Nyolcévi hallgatás után, 199(}-ben megjelent szerz őnk Börtönről álmodom mostanában 
című  regénye. Előző  munkáihoz képestez fordulópontot jelentett írásm űvészetében, mert 
egyikben sem volt annyi utalás  valóságunkra, mint benne. Cselekménye majdnem a 
mában játszódik, és minden során érezhet ő, hogy íróját a napi események magukkal 
ragadták, hőse pedig szerves részévé válik egy konkrét társadalmi közegnek S őt, tudatosan 
cselekvő  figura, akinek regénybeli sorsa nagyon is egyértelm űen tolmácsolja Gion elma-
radhatatlan eszmei üzenetét az álmodozások kora végérvényesen elmúlt, elérkezett a 
cselekvés ideje, amikor is egy rendszer embertelenségén csak az ész furfangja foghat ki. 

Ebben a regényben a „nagy" történelem majdnem beérte Gion Nándort. És 
most, amint azt már mondottuk, utolérte. Az Izsakhárból ugyanis kiderül, hogy betört 
a magánélet legintimebb szféráiba, nincs előle menekülés. S megtörtént az a „csoda" 
is, hogy ez alkalommal az eszmei üzenet (aggodalom az emberben lev ő  értékért) 
minden szempontból a regényvilágból ,fakad, nyoma sincs a küls ő  beleerőszakolás-
nak. Az Izsakhár éppen ezért nemcsak a gioni életm ű  egyik fontos, rendkívül jelent ős 
állomása, hanem egyáltalán mai prózánk egyik csúcsa. Hiszen kevesen mertekvállallcozni 
arra, hogy ilyen konkrétan írjanak az ittr ől és a mostánról, mint ő. Kivételt talán csak 
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Burány Nándor képez, aki hasonló pályát futott be, mint Gion Nándor Ő  is a 
történelmi múlttal foglalkozott, igaz, konkrét társadalmi háttérrel, de mondjuk a 
Margit-híddal szintén eljutott az itthez és a mostanhoz. Mert az, amit az író az Izsakhárban 
megörökített, mindennapi életünk szerves része, tudatunk, világképünk formálója. Még 
világirodalmi szinten is ritkaságszámba megy az ilyen nagyfokú egyidej űség. 

Az Izsakhár tulajdonképpen egy regény keletkezésének története. H őse egy író, aki 
tájainkon él egy nagy bérházban és szorgalmasan igyekszik dolgozni három kötetre 
tervezett bibliai témájú regényén. Munka közben azonban sok gondja van; közülük a 
leglényegesebb az, hogy a felhasznált forrásmunkák igen kevés adatot közölnek Jákob 
és Lea fiáról, Jákob áldásának hordozójáról. „Jóformán mindent nekem kell kitalálni róla" 
— panaszkodik az író. De nemcsak ezekr ől az alkotási gondokról szerzünk tudomást, 
hanem az író hétköznapi életér ől is sok mindent megtudunk. Jó néhány novellaszer ű  
betét teszi színesebbé a művet, amelynek azonban ennek ellenére megvan az alapvonu-
lata. Az író életének alakulását tudniillik mindjobban a nagy történelmi mozgások kezdik 
irányítani. Képtelen előlük elzárkózni. Földrajzilag aránylag közel háború folyik, a város 
felett katonai repülőgépek röpködnek, elszabadulnak az alantas ösztönök A városban az 
erőszak uralkodik el. Mindehhez anyagot Gion Nándornak jelenünk adja, elegend ő  
elolvasni valamelyik napilap bűnügyi rovatát és szemben találjuk magunkat egy-egy 
regénybeli epizóddal. A manipulált és nemzeti érzéseikben felkorbácsolt emberek visel-
kedése olyan megnyilatkozási formákat ölt, amelyeket korábban nem is sej tettünk vagy 
azt hittük, hogy a régmúlt történelem lomtárába tartoznak Gion Nándor m űvészetének 
egyik jellemzője, hogy felfedi: vadhajtásaik a valóságot szinte irreálissá teszik Graham 
Swift modern angol író Lápvidék című  regényében írja: „... ez a világ, amelyet szívesen 
gondolunk épeszűnek és valóságosnak, igazából abszurd és fantasztikus." Az Izsakhár 
világa valóban átcsap az abszurdba és a fantasztikusba. Gion már el őző  műveiben is 
többször utalt erre a jelenségre, s őt kedvenc valóságábrázoló eszköze volt, most pedig 
nem is kellett áttételesen céloznia rá, mert a való és regénybeli élet már olyan. Mert a 
valóság impresszív abszurditása és fantasztikuma anyagul szolgál regényének írásához 
is. Az Izsakhárban a történés hűen követi az író valós élményeit, azok vetülete, szinte egy 
az egyben. A történelem birtokba vette az Izsakhár regénybeli és valós íróját egyaránt. 

Graham Swift említett regényében még egy érdekes megállapítást tett a történelem-
mel kapcsolatban: „Vannak, akik alakítják a történelmet és vannak, akik szemlélik: vannak, 
akik előidézik az eseményeket és vannak, akik azt kérdik, miért?" Nos, ezek közé az 
utóbbiak közé tartozik az Izsakhár regénybeli és valós írója. Azt is nyomban hangsúlyoz-
nunk kell, hogy — ellentétben Gion Nándor korábbi h őseivel — ő  igenis szociális lény, részt 
vesz az eseményekben, szerepet játszik ;  olyannyira; hogy egy alkalommal egy kocsmában 
alaposan elverik, úgyhogy sajgó bordáit napokon át gyógyítgatja. De vállalja a kalandot. 
Mint ahogyan Gion Nándor tudatosan vállalja a kaland, mint ábrázoló eszköz alkalmazá-
sát, noha azt egyes kritikusok ma már megmosolyogják és áz olcsó kalandregénybe 
száműzték Gion Nándor felismerte: a valóságot teljességében nem lehet megjeleníteni a 
televízió képernyőjét nézve és újságot olvasva: hőse a legkülönbözőbb emberek között és 
környezetben mozog, ahol néha hasra kell vágódni a gyilkos géppuskasorozat el ől. A 
cselekményesség néha szinte a meseszer űbe csúszik át, de ezen nem lehet csodálkozni, 
hiszen a valóság gyakran felülmúlja a képzeletet. A regénybeli tarkaságból természetesen 
ez alkalommal is felénk árad a szerző  üzenete. Újra azt üzeni, hogy a jó, a szép és az ember 
veszélyben forog. A gyűlölet és a szeretet folytat itt elkeseredett harcot egymással. Az író 
újra kifejezi mélységes aggodalmát egy olyan műben, amely bizonyos fogyatékosságokat 
is tartalmaz. Gyakoriak benne az ismétl ődések, hősei kissé sematikusak, egyes részletek 
kidolgozatlanok, nyelvezete egyszerű, de a másik odalon az erények nagy túlsúlyban 
vannak Az Izsakhár igen érzékeny módon kifejezi Gion Nándor reagáló képességét, 
merészségét, hogy művészileg magas szinten szóljon hozzánk arról, mi is történik itt és 
most Valójában a történelem utolérte. 

VARGA ISTVÁN 
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A MEGLELT NOVELLA MEGTISZTÍTÁSA 

LOVAS ILDIKÓ: Kalamáris 
Forum, Újvidék, 1994. 

A fiatal prózaírók antológiájában (1990) megjelent írásai után viszonylagos szünet 
következett be Lovas Ildikó novellaírói tevékenységében. E viszonylagosság fogalma 
alatt azt kell értenünk, hogy a korábbiaknál sokkal ritkábban jelentkezett novellával 
irodalmunk égisze alatt, s ha olykor mégis e m űfajban alkotott, újabb munkái egyre 
távolabbi rokonságot kezdtek mutatni a Varázsszoborbéliekkel és az Uj Symposionban 
megjelentek többségével. Ugyanakkor az esszé, de mindenekel őtt a recenzió műfajá-
ban ért el eredményeket. Az utóbbi műfajok megkövetelte kritikusi hozzáállás és 
gondolkodásmód a lehető  legszerencsésebben hatott a lírai alkatú prózaíró, Lovas 
Ildikó írásművészetére. S bár a Varázsszoborban is értéket képvisel Eltűrt poharaink 
emléke és Folytonosság című  novelláival, önálló kötetében közzétett munkái — néhány 
kivételével, melyekről még szó esik — összehasonlíthatatlanul kiforrottabbak, letisz-
tultabbak. S ami a legszembeötlőbb: novellái nem részelemeikben, hanem lényegi 
vonásaikban újultak meg. Újabb novelláival új, a fiatal prózaírók munkáit meghaladó 
novellateremtő  eljárásokat képvisel. Megváltozott novelláinak szerkezete, tematikája, 
hangvétele és nyelvezete is. 

A Kalamáris novellái epikus vázra épülnek vagy legalább kitapintható és követ-
hető  bennük egy összefogó értékű  szervező  motívum (például a levélírás meghatá-
rozó gesztusa a Levelek című  kötetnyitó novellában; a vasúti munkások „felülnézete" 
A katonakertben; Komor Jakab feleségének kiléte az Egy épület történetében; a boldog-
talanšág megrázó erej ű  felismerése á Mese a boldogságról című  írásban). Anélkül, hogy 
járt utakra kanyarodott volna vissza, s hogy hagyományos prózát m űvelne, Lovas 
Ildikó a pályakezdő  prózaíróknál szokásos látomásos-hangulati-automatikus próza-
béli „kirándulások" után (mi legtöbbször á formateremt ő  tudás hiányát palástolja és 
menthetetlenül öncélúvá válik) visszatalált a mértékhez. Írásai emellett még 
kellőképp új hangúak, módernek és esszéisztikusak. 

A Varázsszoborbéli és a korábbi novellák az ifjúkori nyughatatlan önkeresés 
érzéseit, hangulatait, ezek szélsőséges változásait örökítik meg, ezeknek a lenyomatát 
jelentik. A Kalamáris darabjainak többsége másról szól. A prózaíró most egy — f őleg a 
szabadkai írók körében — nagyon divatos témához, a város jelentette egyszerre súlyos 
és értékes szellemi örökséghez fordult, s azt igen szerencséses valósította meg novel-
láiban. Kikerülte a személyesség csapdáit, s olyan fölöttes érvény ű  jelenségeket és 
érzéseket szólaltatott meg, miközben egy valamikori „más" város szellemi arculatát is 
megrajzolta előttünk, hogy távoli, a városban ismeretlen olvasóként is otthon érezzük 
magunkat világában. Amit Szabadka kapcsán elmond nekünk, valamennyiünket 
megrendít, s nemcsak azért, mert a város Kosztolányié, Csáthé és szecessziós. Persze 
túlzás lenne ezt a prózát Krúdyéhoz hasonlítani. Amiért most mégis a nagy író 
példájával érvelek, az az, hogy benne tisztelhetjük a múltidézés, az emlékezés, a 
régmúlt idők elővarázslásának legnagyobb művészét a magyar irodalomban. 

Egy ilyen típusú nosztalgikus hangvétel jellemzi Lovas novelláit is. Rég feledett 
utcák, sarkok, épületek és emberek jelennek meg bennük. De amíg ezeket a képeket, 
az ilyen típusúakat rendszerint elmosódott körvonalú, lebeg ő, bolyongó hősökhöz 
kötjük, addig azok a szerepl ők, akik a Kalamárisban kelnek életre, s akik által a régi 
Szabadka utcáin bolyongunk, nagyon is jól kirajzolódó, er ős személyiségek. S ennek 
jelenkori magyarázata van. Mert Szabadka csodálatos mili ője, szellemi-kulturális 
arculata nem az idő  által pusztult el, nincs benne a természetes leromlás ténye. Az 
igazi Szabadkát egyszerűen lerombolták azok, akik nem élték át sohasem lényegét. 
Ugyhogy lakosai a „mintha léY' idejét élhetik legfeljebb. „Így aztán az élet fokozatosan 
mintha formát öltött, könyvek lapozgatásában és sz űk baráti körben megej tett beszél- 

733 



getésekben merült ki, és kényszer ű  együtt alvásokban, mert ki mert végigmenni a 
hajnali utcákon?" — olvashatjuk A vihar című  novellában. 

Azt mondják, Lovas Ildikó huszonéves korától er ősen elütő  hangot ragadott meg 
prózájában. Olyanok ezek az írások, mintha valóban megélte volna történéseiket: E 
véleménnyel két okból sem érthetek egyet. Egyrészt, mert a lehet ő  legtermészeté-
šebbnek tartom, hogy egy fiatal író kulturális és történelmi tudata meghaladja azt a 
kort, amelyben él, másrészt igenis benne érzem ezekben az írásokban a fiatalos 
én-vállalás, lendület és lázadás hangjait, mindennek radikálisan feminista jellemz őit, 
ami egyáltalán nem azonos a nők jogainak mozgalmi követelésével 

Leginkább nyelvi megformálásmódjában változott meg Lovas Ildikó írásm űvé-
szete. Ez nemcsak azt jelenti, hogy az írón ő  tisztában van már anyanyelvének 
lehetőségeivel, s azt sikeresen ki is használja. De szövegformálása elvesztette epigon 
jellegét, ami főleg az Új Symposionban, az utolsó néhány évben megjelent szellemes-
kedő-eredetieskedő, leginkább azonban éretlen írásokat jellemezte, s amely vonás 
Lovas Ildikó korábbi munkáiban is feltűnt. 

Tizenhat prózai szöveget ölel fel a Kalamáris. Ezeknek nagyobb része — s ezek a 
legsikerültebb novellák— határozottan a város témáját szölaltafij a meg (például A vihar, 
A katonakert, A mozi, A cukrászda, az Egy épület története stb.). Több (például az Omnia 
mea mecum porto, a Tavaszi ködök, Az el őimádkozó, A haj stb.) helyszíneivel és sze-
replőinek hovatartozásával er ősen kötődik ugyan a városhoz, de inkább az ember 
élete, a személyes boldogulás kérdései képezik témájukat. Néhány — így a Levelek, a 
Mese a boldogságról és a Képek — lírai fogantatású, szerelemr ől szóló írás. A kötetzáró 
Kalamárisnak személyes jegyzet jellege van. 

A város leromlás-története A vihar című  novellában tetőzik. Kezdetben — a szöveg 
első  részében — még megjelenítve, kifejezve őket szembesít bennünket a tragikus 
vonátkozásokkal, később viszont, amikor a döbbeneteš élmény már meghaladja a 
kifejezhetőség határát, csak šorj ázza tényeit: „lebontottak minden szórakozóhelyet az 
idegenek, akik a szórakozás alatt a hidrogénsz őke kocsmai énekesnő  csöcsörészését 
értik". Ugyanilyen prédává váltak a mozik, mert a m űvészfilmek nem kellettek a város 
kulturális életét meghatározóknak, „a kocsmai énekesn őből filmsztárrá vedlett díva 
filmjeit meg a megmaradt egy moziban is vetíthetik megállás, szusszanás nélkül". Az 
utazás is mások szórakozásává lett, „mert akinek az egész világ ellensége, annak nem 
kell a Louvre-t, a Pradót látnia" és hajnaltájt lövöldözésre ébrednek a békésen pi-
henők, a locsolókocsi már nem járja a várost, megszüntették a villamost, a város 
közelében elterülő  tó, az európai hírű  fürdőhely is tönkrement, mígnem egy nap 
bomba robbant a magyar misén és elmaradt a bunyevác istentisztelet, mert odaron-
dítottak az oltárra. Keser űségéhen olyan lebontott, dísztelen és irodalxniatlan lesz ez 
a novella, hogy már-már el sem fogadjuk annak. Inkább újságírói pamfletre hasonlít. 
Hogy mégsem válik azzá, és mégis művészi alkotásként éljük át, az egy nagyszerű  
írói „fogás" eredménye. Az írón ő  a város pusztulástörténetét a vihar vészjósló szim-
bólumába ágyazza. Azon a napon, amikor a városban — el őször a háború óta — 
elmaradt a bunyevác mise, „világindulásra emlékeztet ő, hatalmas vihar" kerekedett 
fölötte, „akárha fekete ruhába bújt bunyevác vénasszonyok nyargalászták volna 
körbe a város felett elterül ő  apró eget'. 

A mozi, A cukrászda, az Egy épület története és A katonakert című  novellák egy 
jellegzetes épület, hely bemutatásával vezetnek vissza bennünket a valamikori titok-
zatos város világába, életre keltve benne egykori lakóit, kis és nagy embereket, 
egyszerű  polgárokat és világhírűeket. De nemcsak megjelennek e h ősök (vasutasok, 
a felüljárókról fürkészve a katonakertben szórakozókat; az alföldi táj látványába 
fáradt hazavágyó katonák; mozilátogatók, akik már csak egy filmalkotás „díszlete-
kért' láthatják viszont egykori szül ővárosuk jellegzetes utcáját; a sarok mögötti 
cukrászda egykori látogatói; vagy Komor Jakab híres építész majdani m űvének, a 
zsinagógának a terveivel), hanem éreznek, vágyakoznak, s vágyak f űződnek hozzá-
juk, mert „a gondolat ellenőrizhetetlen, a vágy általános". Súlyos társadalmi problé- 
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mák, s a kisemberek egyszerű, de életbevágó fontosságú érzései s űrítődnek össze egy 
mindent átfogó leromlásképzetben. Mert amikor minderr ől szó esik, már rég belopta 
magát a halál a város életébe, nemcsak küllemét veszejtve el, de a hozzá tartozó 
embereket is. A Szabadkaí szalag, az Omnia mea meeum porto, a Tavaszi ködök, A haj, Az 
előimádkozó, A kend ő  című  novellák szereplői már mind ilyen emberek, akiket téblá-
boló otthontalanokként felejtett itt egy másik kor, méghozzá egy olyan új világba 
űzve őket, ahol hozzájúk hasonlatos méltóságteljes, érz ő  emberekre már nincs szük-
ség. Nincs, mert „itt csak olyanok számára van hely, akik abban versenyeznek, 
hogyan távolabb köpni a tóba, hogyan belevizelni a mólóról, hogy a nadrág szára ne 
legyen vizes, hogyan kacsáztatni meg a vízen az üres sörösüvegeket". Vágyak 
cikáznak a mézeskalácsházak alatt. Zöld ruhába öltöztetett fiatalemberek játszanak a 
katonakert zenekari pódiumán, s közben „gyapjúhajú lányok"-ra gondolnak, a saját-
jaikra. Ábrándozó kamaszok, gimnazisták élik bele magukat a F őmozi teremtette 
álomvilágba. Lányos mamák képzelik bele magukat Komor Jakab, a zsinagóga és más 
középületek megálmodója anyósának szerepébe. Varázsérték ű  szavak, mondatok 
röpködnek az ostorfák árnyékában s a F őmozi lépcsőházának sötétjében. Körülbelül 
ennyi is maradt belőlük, az emberekből és a városból. S egy „keserűmandula-ízű  
történet a magányról", melyet Gruber Emma latin szakos tanárn ő  önt szavakba, 
formába, az a Gruber Emma, aki Lovas Ildikó több novellájában is feltűnik, s maga-
tartásával, történeteivel, érzéseivel örök érvény ű, elpusztíthatatlan emberi tartalma-
kat képvisel. Egy kicsit alterego is, az írón őé. 

Hogy milyen elvek vezérelték a szerz őt kötetének megszerkesztésében, azt csak 
sejthetem. A pusztulásról és a végs ő  emberi magányról szóló novelláknak személyes 
keretet ad azzal, hogy kötetnyitó novellaként a Leveleket illeszti a sorba, s a törté-
neteket a Kalamáris című  hitvallásszerű  jegyzet zárja. Nem biztos, hogy az egyébként 
egészen más jellegű  novellasort szerencsés volt épp az említett írással kezdeni, mert 
az érzékenykedő  — többször a sziruposság határát súroló — betéteivel nem tartozik a 
kötet értékbeli magasságaihoz. „Forró és hirtelen üressé lett a nyár", „lázas és mohó 
egymásba borulás" — csak két olyan közhely-példája ez a novellának, mely végig 
elkerüli aztán az írónót, s hasonlók csak a könyv másik két kirívó szövegében, a Mese 
a boldogságról-ban és a Képekben bukkannak fel. Lovas Ildikó korábbi novellaíró 
korszakának jellegzetességeit viszik tovább, s majdnem teljesen hiányzik bel őlük a 
többi novella szerzőjének határozott mondatszerkesztése, kimért hangja és őszinte-
sége. Az az őszinteség, a személyességnek az a formája, mely megbúvik a legepiku-
sabb,"a legdokumentárisabb írásai mögött is. Mint olvasó, örömmel veszem tudomá-
sul a szerzői személyesség nyomait ezekben az írásokban, de érdektelenek számomra 
önmarcangoló kitételei a másikakban. 

Van a kötetnek még egy novellája, mely igazából egyik csoportba sem illeszthet ő , 
de szinte valamennyivel rokon vonásokat mutat. Ez a Rigók. Legközelebb talán A 
kendő  címűhöz áll: mindkettő  az emberélet minimumáról tár képet elénk 

Olvasóként szinte biztosak lehetünk abban, hogy az írón ő  által meglelt novella-
forma, téma és hang, melynek letisztulási folyamatát, ennek eredményeit vehetjük 
számba a Kalamárisban, a továbbiakban még fejlettebb alakban, Új novellák formájá-
ban jut kifejezésre. 

BENCE ERIKA 
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A MELANKÓLIA KÖLTŐ JE 

GÉBER LÁSZLÓ: Szöveg szalonna 
Forum, Újvidék, 1994. 

O 

Ha Géber László kötetének olvastán azt 
keressük, mi is az, ami egyetlen szóval 
kifejezheti, megjelöli a költő  tartós lelki- 
állapotát, alapvető  életérzését, amely 
verseiben tükröződik, akkor némi 
tűnődés után oda lyukadunk ki, hogy ez 
alighanem a melankólia lesz. Igen, a me-
lankólia és annak közelebbi vagy távo-
labbi szinonimái. Íme, mondhatná vala-
ki, még egy világfájdalmas költő, akinek 
lantján .igencsak egyetlen húr, az ősz 
húrja zsong, jajong, busong konokon és 
fájón. Az érzékeny költői lelkület való-
ban nem ritka, inkább klasszikusnak 
mondható alapállása, itt azonban mégis 
elgondolkodtat. Elgondolkodtató, mert 
az elsőkötetes Géber, 35 évesen, legszíve-
sebben az Őszikék verseit írja nem kisebb 
rezignáltsággal, kilátástalanság-érzettel, 
az emberi és költői számvetés, a végső  
konklúziók nemegyszer tetten érhető  
készségével. Ezt igazán nem nehéz kibo-
gozni verseiből, hiszen azok alaphangu-
latának megértéséhez maga adja meg a 
kulcsot (Melankólia). Ha ez nem póz — 
márpedig nem az! —, akkor a költ őnek 
bizonyára megvan rá az oka. A nyomasz-
tó, lehangoló, kilátástalan háborús való-
ságra, melyet mindannyian szenve-
dünk, hogyan is válaszolhatna másképp 
a költő, mint így: fájdalmasan, lehangol- 
tan, rezignáltan. S nem egyetlen verssel 
válaszol rá, hanem egy egész kötettel, 
azért költő . 

Adva van tehát a kegyetlen valóság 
és az arra reflektáló költ ői válasz. S 

érdekes, mintha ez a gondolatmenet tük-
röződnék már a kötet szerkesztésmódjá-
ban is. A könyv egy mindössze három 
versből álló ciklussal indul (A vihar szele) 

ez a valóságháttér, a miliő, az „itt és 
most". Ebben olvasható a ciklus legfon-
tosabb — és a kötet talán legszebb — verse, 
amelyben a költő  hajszálpontos, radnó-
tis, eklogás, razglednicás közéleti és ma-
gánéleti helyzetjelentést ad. Annyira 
megkapó nyolc sor, hogy nem lehet nem 
idézni: 

Itt háború van 
Éhség és halál 
Harminchárom éves vagyok 
A szívem néha meg-megáll 

Elbámul a nap 
Lerakódik a por 
Krisztusi kor 
Pokoli tor 

(Itt háború van) 

S minden, ami ezután következik, a 
kötet egész további része, a többi öt vers-
ciklus — e szerint a szemlélet szerint — 
sajátos, egyéni válasz erre a realitásra. A 
világ fájdalmas bántásaira nem kevésbé 
fájdalmas válasz. 

Az ezek után kíváncsivá tett olvasó, 
bárhol lapoz bele a könyvbe, ennek a 
költői attitűdnek a továbbvariálásával, 
újabb és újabb változatával találkozik. A 
„hangoskodó verebek"-kel szemben ott 
látjuk a költőt, aki — mivel nem kérdezték 
— hát nem is beszél, helyette énekeljenek 
a verebek, s különben is legszívesebben 
kihagyja magát mindenb ől (Verebek és sa-
rokvasak). 

„Hallgatok /jelen- / telen" — írja egy 
József Attila-i költői eredményhez visz-
szanyúlvá (Mint ünnepnapon). Magány, 
elveszettség, tétovaság — erről árulkod-
nak ezek a versek, költője a fölöslegesség 
és jelentéktelenség mardosó kételyeivel 
viaskodik, amihez Bertolt Brechtnél talál 
egy mottónyi támpontot: „Tudjuk, nem 
voltunk említésre méltók, s utánunk sem 
jön semmi lényeges." 

Ez a mindenen eluralkodó jelenték-
telenség-érzet aztán hovatovább a 
legfőbb kritériummá válik, aminek alap-
ján minden könnyűnek találtatik, ami-
nek alapján — a témakeresés bevallott ke-
servei közben — a költő  kiszelektálja az 
egész valóságot. Valahogy így: 
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Minden amit látok amit láttam 
amit éreztem amit érzek 
minden olyan jelentéktelen 

(Jelentéktelen) 

De hol is kezdeném 
az ég és a föld 
a nappal és az éjjel 
már nem téma 

(A téma) 

Ha pedig ilyenképpen már semmi 
sem téma, akkor magától adódik a válasz 
arra is, hogy Géber verseiben mért csak 
elvétve találkozunk az olyan „örökzöld" 
verstémákkal, mint amilyen például a 
szerelem és a szülőföld. No nem, ez de-
hogyis valamiféle ókonzervatív, vaskala-
pos számonkérés! Csupán megállapítás 
és jellemzés. Ami az előbbit illeti, egy 
pársoros, szép szerelmes versen és a 
költő  áperte kijelentésén kívül, hogy 
„szerelmes vagyok", mást e nemben nem 
olvashatunk, egy velünk született sze-
mérmesség tán ezt is visszautalja a szigo-
rúan vett magánügyek közé. Ellenben 
talán több okkal merülhet fel az a kérdés, 
hogy ugyan mit hozott batyujában a 
költő  szülőföldjéről, Dél-Bánátból, a 
szórványvidékről, Székelykevéről, szé-
kelységéből. Párizsi élmények kapcsán 
egy helyen mondja ugyan, „mint ahogy 
az al-világi lányok combjába, úgy mar-
kolok most régi emlékeimbe", ez azon-
ban, a nélkülözhetetlen distancia ellené-
re, mégiscsak amolyan teljesítetlen ígé-
ret. „Kint sötét, bent sötét. Csak itt-ott 
egy-egy szárkúp, emlék" Ennyi. Vagy 
ennél alig több. Utalás a ministránsévek-
re, a „falunk bolondjá"-ra és egy-két szé- 

kelyes mondatfűzés („búcsúztatót kelle-
ne írjak"). A szülőföldhöz kötődő  emlé-
kekkel, annak sajátos ízeivel, hangulatá-
val, netán mitológiájával, a költ ő  adós 
marad. Talán nem is ok nélkül. Ehelyett 
inkább a város élményei foglalkoztatják, 
Újvidék, Belgrád, az egyetemista város, 
Kamenica, közvetlen környezete. 

Mindebből jószerével mégis leg-
több a J6 szöveg szalonna címadó versben, 
a kötet nem kis igénnyel megírt ún. 
nagyversében van. Dehát több 
megőrzött között itt is az „elfelejtett em-
lékek"-ről esik említés, ami valamikép-
pen megint csak behatárolás. No de ezen 
a helyen most talán közérdekűbb, ha a 
vers - és/tehát a kötet - rejtélyes címér ől 
szólunk. A vers írásának idején - magya-
rázta el a költő  a könyv kapcsán adott 
interjújában - bizony jól jött volna egy-
két oldal jó szöveg és ugyanannyi sza-
lonna. Fiatalos, (szegény)diákos gond a 
betevő  (a szalonna), a költő  gondja pedig 
a jó szöveg. Mindkettő  úgy kell, mint a 
falat kenyér. Ez aztán szó szerint - „egy-
két oldal (jó szöveg) szalonna” - bele is 
került a versbe. Tolnai Ottónak megtet-
szett, s javasolta, hogy a költő  ezt emelje 
ki címben. Így lett a vers címe J6 szöveg 
szalonna, a köteté pedig Szöveg szalonna. 
Így, vessző  nélkül, a rejtelmesség kedvé-
ért. 

Végezetül pedig még egy apró meg-
figyelés. A kötet - s ez ismét a szerző  jó 
formaérzékére és szerkeszt ői tudatossá-
gára vall - néhány rövid verssel, versfor-
gáccsal, haikuval zárul, a legvégén - 
mintegy záróakkordként - egy egysoros-
sal. Grafikailag arra az egyenes vonalra 
emlékeztet, amely az EKG gépek klinikai 
kijelzőjén jelenik meg mindennek a vé-
gén, baljós mementóként: 
„E sorom a sorsom e sorom a sorsom". 

BORBÉLY JÁNOS 
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MŰVEL ŐDÉSI MAGAZIN  

• ÁTADTUK DÍJAINKAT. - Szeptem-
ber elsején, amelyet Szabadka első  ízben 
ünnepelte a község napjaként, a Városi 
Könyvtár emeleti olvasótermében, sze-
rény ünnepség keretében átadtuk a fo-
lyóiratunk tavalyi számaiban közölt leg-
jobb művekért járó 200-200 dináros jutal-
makat Danyi Magdolnának, Beszédes 
Valériánakés Kontra Ferencnek, akiknek 
munkáiból az Életjel tagjai: Kalmár Zsu-
zsanna, Horváth Emma és Némedi Imre 
olvastak fel részleteket. Az esten Huszár 
Elvira magyar népdalokat énekelt, a díja-
zottak pedig részleteket olvastak fel 
szeptemberi számunkban megjelent 
műveikből. 

BEZÁRTA KAPUJÁT A ZENTAI 
MŰVÉSZTELEP - Kilenc vajdasági 
(Barna Kolozsi. Valéria, Csernik Attila, 
Lackó Valéria, Dimitrije Kolarović, Milu-
tin Miéiéi, Nemes Fekete Edit, Szom-
bathy Bálint, Verebes György, Zsáki Ist-
ván) és egy budapesti (Bohár András) 
alkotó vett részt augusztus 22. és 28. kö-
zött az idei, sorrendben 42. Zentai 
Művésztelep munkájában. A. részvevők 
közös témája ezúttal maga a vendéglátó 
város volt. A házigazda, Kovačev Olga 
művészettörténész úgy tervezi, hogy az 
itt született műveket az év végén meg-
nyíló kiállításon mutatják be a m űpárto-
ló közönségnek. 

A VÉDŐSZENTEK KULTUSZA. -  
A Jugoszláviai Magyar Művelődési Tár-
saság Kiss Lajos Néprajzi Szakosztálya 
szeptember 3-án és 4-én A véd őszentek 
kultusza címmel a bezdáni plébánián 
megtartotta hagyományos folklórszemi-
náriumát. A tanácskozáson a hazai szak-
emberek közül dr. Balla Ferenc, Beszédes 
Valéria, Bordás Attila, Csorba Béla, Eh-
mann Imre, dr Hegedűs Antal, Raj Rozá-
lia és Silling István, a magyarországi ku-
tatók közül pedig dr. Andrásfalvy Berta-
lan és dr Barna Gábor tartott el őadást. A 
résztvevők vasárnap megtekintették a 
Mosztonga menti katolikus Mária-kegy-
helyeket. A harmadik vallási néprajzi 
szemináriumot a szakosztály Kecskés Fe- 

renc bezdáni plébános pappá szentelésé-
nek fél évszázados évfordulója alkalmá-
ból szervezte. 

HARMINCÉVES A. VMNYE. - 
Fennállásának harmincadik évfordulója 
alkalmából a Vajdasági Magyar 
Nyelvművelő  Egyesület szeptember 3-
án díszülést tartott az Újvidéki Színház 
kistermében. Kaszás Károly elnök beszá-
molójában - egyebek között - elmondot-
ta, hogy az egyesület 1964. május 1-jén 
alakult, majd tíz évvel később újjáala-
kult. A VMNYE sokrétű  tevékenységet 
fejt ki anyanyelvünk megőrzése érdeké-
ben. Az összejövetelen dr Szeli István 
gondolatébresztő  tanulmánya egy rész-
letének felolvasásával megemlékeztek a 
zombori születésű  kiváló nyelvész, Bár-
czi Géza (1894-1975) születésének száza-
dik és halálának közelg ő  huszadik évfor-
dulójáról. A dr. Gerold László, dr Láncz 
Trén és Berényi Ilona összetétel ű  bizott-
ság az Újvidéki. Színháznak ítélte oda az 
idei Szarvas Gábor-díjat. 

KANIZSAI ÍRÓTÁBOR. - A községi 
képviselő-testület határozata ellenére, az 
idén is, akárcsak tavaly, két írótábor lesz 
Kanizsán. Az egyiket, amelyet a Köztár-
sasági és a Kanizsai Közművelődési Kö-
zösség, az újvidéki Művelődési Központ 
és a Vajdasági Íróegyesület szervezett, 
szeptember 3-án és 4-én már meg is tar-
tották. Egyéb - zenei és képzőművészeti 
- rendezvények mellett Erósz és a forma 
címmel tanácskozást is szerveztek, ame-
lyen néhányan felolvasták erre az alka-
lomra írt esszéjüket. A másik írótábort 
október 27-től 29-ig tartják minden bi-
zonnyal nagyobb érdeklődés mellett, 
mint az elsőt, mivel a helyi önkormány-
zat ezt tekinti a sorrendben 42. Kanizsai 
Írótábornak 

KETTŐS ÉVFORDULÓ. - Munkás-
ságának harmincötöciik és galériája 
fennállásának tizennegyedik évforduló-
ja alkalmából szeptember 10-én repre-
zentatív tárlaton mutatta be gazdag 
gyűjteményének legértékesebb darabja-
it Szabadkán a Dimitrije Tucovi ć  u. 8. 
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szám alatt megnyílt új kiállítási termében 
Franzer István képkeretez ő  mester Bela 
Duranci művészettörténész a legnagyobb 
elismerés hangján szólt a tulajdonos áldo-
zatkészségéről, amelynek sokban köszön-
hető, hogy városunkban már 1980 végén 
megnyílhatott az egykori Jugoszlávia els ő  
magángalériája. 

YU-FEST '94. — A szabadkai színház 
megkésve ugyan, de ebben az évben is 
meghirdette a YU-FEST elnevezésű  ren-
dezvénysorozatát, amelynek els ő  előadá-
sát szeptember 12-én tartották meg. Az ér-
deklődők mindössze két bemutatót láthat-
tak Péter Ferenc, a társulat színésze Urbán 
András Gyíkok című  mozgásszínházi pro-
dukcióját állította színpadra. Saša Gabrić  
Csehov Három nővér című  drámáját he-
lyezte a mába. A szemle műsorán néhány 
régebbi produkció is szerepelt: Alfred Jarry 
Llhü királya Haris Pašević  és Shakespeare 
Athéni Ttmonja, Saša Gabrić, valamint 
Dušan Jovanović  Antigon éja és Cervantes 
Don Quijote című  regényének színpadi 
adaptációja Ljubiša Ristić  rendezésében. 

NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI SZEM-
LE. — Több hazai és egy-egy romániai, 
ausztiáliai, magyar-, görög-, spanyol-, né-
met- és franciaországi együttes részvételé-
vel immár 28. alkalommal rendezték meg 
szeptember 15. és 30. között Belgrádban a 
nemzetközi színházi szemlét, a BITEF-et. A 
vajdaságiak közül a szabadkai társulat egy 
szerb (Antigoné), a zentai AIOWA pedig 
egy magyar nyelvű  előadással (Amnesztia) 
és egy kétnyelvű  produkcióval (Idemo u 
boj) lépett a fővárosi közönség elé. A fiata-
lokból álló csoport meghívása a nagy múlt-
ra visszatekintő  fesztiválra komoly elisme-
résnek számít a vajdasági magyar színját-
szás számára. 

VAJDASÁGI NAPOK 1994. — Ezzel a 
címmel rendezte meg a Magyar Kultúra 
Alapítvány saját székházában szeptem-
ber 16. és 18. között művelődési életünk 
bemutatását. Az els ő  nap a Szabad Hét 
Nap munkatársai tartottak élőújságot, 
amelynek vendégei Kasza József szabad-
kai polgármester, Szecsei Mihály nép-
képviselő  és mgx Mirnics Károly demog-
ráfus voltak. A sajtóismertetőn Bordás 
Győző  a Forum Könyvkiadó tevékeny- 

ségéről, Mirnics Zsuzsa a Jó Pajtás, Ke-
szég Károly pedig a Napló c. lap szer-
kesztéspolitikájáról beszélt. Másnap a 
kupuszinai, gombosi és doroszlói népvi-
seletet láthatták a budapestiek, majd Vol-
tunk — megmaradunk címmel irodalmi 
összeállítás nyújtott betekintést íróink 
munkásságába. Acs Károly, Brasnyó Ist-
ván, Csépe Imre, Domonkos ístván, Du-
dás Károly, Fehér Ferenc, Koncz István, 
Majtényi Mihály, Podolszki József, 
Szenteleky Kornél, Sziveri János és Tol-
nai Ottó műveit a zentai Domány Zol-
tán, a szabadkai Kalmár Zsuzsanna és 
Némedi Imre, a kikindai Raffa Boglárka 
és a kanizsai Tóth Miklós tolmácsolta. A 
műsort Krekity Olga vezette. Vasárnap 
részleteket vetítettek Siflis Zoltán és Vi-
csek Károly filmjeiből, majd folk-
lórműsor zárta a háromnapos rendez-
vénysorozatot, amelynek során az ér-
deklődők láthatták Léphaft Pál karikatú-
ráit és Hommonai Pál naiv fest ő  képeit is. 

MEZEY KATALIN ÉS OLÁH JÁ-
NOS SZERZŐI ESTJE. — A Szabad Líce-
um és az Életjel első  őszi közös rendez-
vényének Mezéy Katalin és Oláh János 
voltak a vendégei. Szerz ői estjükön dr. 
Vajda Gábor méltatta munkásságukat, 
majd a Csáth Géza Művészetbaráti Kör 
tagjainak előadásában költészetük leg-
jellemzőbb darabjait hallhatta a szabad-
kai közönség. A műsor második részé-
ben Krekity Olga újságírón ő  elbeszélge-
tett a két magyarországi költővel, íróval 
eddigi munkásságukról. 

CSÉPE-NAPOK KISHEGYESEN. — 
Szeptember 23-án Kishegyesen megtar-
tották a hagyományos Csépe Imre-na-
pok zárórendezvényeit. Miután Vígh 
Rudolf helybeli író koszorút helyezett el 
aköltőről elnevezett könyvtár emléktáb-
láján, a községháza zsúfolásig megtelt 
tanácstermében, nagyszámú házai, kun-
hegyesi és békésszentandrási vendég je-
lenlétében, díszülést tartott az emlékbi-
zottság. Dr. Csordás Mihály elnöki beszá-
molója után Mezey Katalin, a Magyar 
Írószövetség elnökségi tagja az id őszerű  
irodalmi kérdésekről, dr Bori Imre iroda-
lomtörténész a hatvanéves Hídról, Oláh 
János főszerkesztő  a Magyar Naplóról, 
dr. Virág Gábor helytörténeti kutató pe- 
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dig Kishegyes újratelepítésének 225 év-
fordulója alkalmából az 1863. évi éhín-
ségről beszélt. Az idén is bemutatkoztak 
a jubiláló Aranyeső  elnevezésű  verseny 
legjobb szavalói, majd átadták a Csépe 
Imre-emlékplaketteket, amelyeket ezút-
tal Kishegyes település és Papp Imre ér-
demelt ki, az előbbi az emléknapok élet-
ben tartásáért és fejlesztéséért, az utóbbi 
pedig a rendezvénysorozat legfonto-
sabb eseményéinek hangszalagra rögzí-
téséért. Az iskola előcsarnokában Ko-
vačev Olga művészettörténész megnyi-
totta a Nemes Fekete Edit kerámiáit be-
mutató retrospektív kiállítást. Este a szín-
házteremben az Újvidéki Színház társu-
lata előadta Sütő  András Egy lócsiszár vi-
rágvasárnapja c. drámáját. 

HÍD-EST SZABADKÁN. - Amint 
arról egyik előző  számunkban már be-
számoltunk, a Híd az idén ünnepli meg-
jelenésének hatvanadik évfordulóját. A 
szabadkai fiatalok lapjának els ő  száma 
1934 májusában került az olvasók aszta-
lára Lévay Endre szerkesztésében, s az-
óta is - a négy háborús év kivételével - 
folyamatosan megjelenik, s így a magyar 
nyelvterület legrégibb irodalmi folyóira-
ta. A jubileum alkalmából az Életjel szep-
tember 26-án vendégül látta a Híd két 
szerkesztőjét, dr Bori Imre egyetemi ta-
nárt és mgr Bordás Gy őzőt, a Forum 
Könyvkiadó igazgatóját. A Városi 
Könyvtárban megtartott esten rajtuk kí-
vül fellépett még az Újvidéki Színház két 
művésze, Ábrahám Irén és Banka Lívia, 
valamint Frahyó Zsuzsa dramaturg. A 
vendégeket levélben köszöntette Kasza 
József polgármester: „A nagy múltú, te-
kintélyes HÍD folyóiratot és munkatársa-
it szabadkai vendégszereplésük alkal-
mából köszöntöm. Halaszthatatlan el-
foglaltságom nem teszi lehetővé, hogy 
együtt ünnepeljünk. — További jó mun-
kát a Szabadkáról indult HÍD munkatár-
sainak. A folyóirat és szülővárosa között 
a szorosabb együttműködés reményé-
ben küldöm üdvözletem." 

BEMUTATKOZÁS BELGRÁD-
BAN. - A belgrádi Városi Könyvtár Ké-
pek, szavak, hangok elnevezésű  rendez-
vénysorozata keretében szeptember 
utolsó napján a szabadkai könyvtár mu- 

tatkozott be a fővárosi közönségnek. Ju-
dita Plankoš igazgatónő  ismertette a 
százéves intézmény tevékenységét, 
majd Bela Duranci művészettörténész 
szólt a könyvtár képgyűjteményének le-
gértékesebb darabjairól. Slavko Matko-
vić  irodalmi tevékenységét Petar Vukov 
méltatta. A két szabadkai folyóiratot, a 
Rukovetet és az Üzenetet Boško Krsti ć  és 
Biacsi Antal mutatta be a jelenlevőknek 
Székely Erzsébet Székely Tibor világuta-
zó hagyatékáról beszélt. A zenei részben 
Pekár Anikó, Csonti Tímea, Csipa Pál, 
Viktor Molnar, Bunford Gábor, Péter Ka-
talin és Robert Tilly lépett fel. A verseket 
Radmila Nedić, Jasna Babić, Kalmár Zsu-
zsanna és Marina Pejakovi ć  mondta el. 
Műsorvezető  Radmila Kunčer volt. 

ÚJ MAGYAR SZÍNHÁZ. - Amint ar-
ról március-áprilisi számunkban hírt ad-
tunk, hét észak-bácskai község kezde-
ményezte egy új vajdasági magyar szín-
ház megalapítását. Közülük négy: Ada, 
Kanizsa, Szabadka és Zenta a közelmúlt-
ban elfogadta a javaslatot és úgy döntött, 
hogy a színházat Kosztolányi Dezsőről 
nevezik el. Habár bejegyzése még nem 
történt meg, a bemutató előadás próbái 
már javában tartanak Hernyák György 
rendező  irányításával. De - helyiséghi-
ány miatt - nem székhelyén, Szabadkán, 
hanem a zentai Művelődési Házban, 
amely ideiglenes otthont adott a társulat-
nak. Az együttes Boris Vian Birodalom-
építők, avagy a Schmtirz című  tragikomé-
diájával lép első  ízben közönség elé a 
szabadkai Gyermekszínházban a tervek 
szerint október 7-én. 

HAMVAS BÉLA MŰVEI SZERB 
NYELVEN. - Egy belgrádi új kiadóház 
három kötetben, mintegy ezer oldal ter-
jedelemben megjelentette Hamvas Béla 
válogatott műveit. Az első  kötet címe Sci-
entia sacra, a másodiké Patmosz 1-1I1., a 
harmadiké pedig Az életről való gondosko-
dás. A Szerző  hagyatékából vett tanul-
mányok Sava Babić  fordításában - a 
belgrádi Borba c. napilap munkatársá-
nak értékelése szerint- „a lehető  legmeg-
felelőbb módon mutatják be a nagy gon-
dolkodót, aki a modern Európának fel-
tárja az egyetemes gondolkodás és ha-
gyomány alapjait". 
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Édesanyám (gipsz, 1912-1918) Édesanyám (olaj, 1910 körül) 

Bazsarózsás csendélet 
	

Öregember (olaj) 
(pasztell, 1920-as évek) 



Galériánk 

SOLYMOS BEATRIX képz ő - és iparm űvész, író 

Az 1889. március 4-én Mitrovicán született és 1974. május 1-jén Budapesten 
elhunyt Solymos Beatrix elfeledett művészeink közé tartozik. Pedig sokoldalú 
tevékenységet fejtett ki és figyelemre méltó m űveket alkotott. Amint azt 
olvasóink Gulyás Gizellának ebben a számunkban közölt tanulmányából 
megtudhatják, a nagybányai m űvésztelep tagja volt, de nemcsak olaj- és 
pasztellképeket festett, hanem szobrokat, domborm űveket, plaketteket, il-
lusztrációkat, karikatúrákat, bábukat készített és textilfestésben is jeleskedett; 
verseket, elbeszéléseket, regényeket, színdarabokat, filmforgatókönyvet, rá-
diódrámát, daljátékot, gyermekmeséket, cikkeket, riportokat, tárcákat írt, útle-
írásokat és interjúkat jelentetett meg, dalokat szerzett; felel ős, társ- és rovat-
szerkesztője volt több fővárosi lapnak és szakfolyóiratnak; színm űvészeti 
iskolát végzett, melodrámákat adott el ő  és élőképeket rendezett, szavalt és 
felolvasott, rádióelőadásokat tartott; angolból fordított és népm űvészettel is 
foglalkozott. Tanulmányútjai során járt Spanyol- és Olaszországban, London-
ban, Svájcban és Párizsban, ahol saját m ű terme is volt. Főbb irodalmi művei: 
Évák és Adámok (elbeszélések, Tevan, Békéscsaba, 1918), Művészasszony (re-
gény, Hunnia, Bp., 1928), Egy csodálatos örökség (regény, Népművelők Társa-
sága, Bp., 1942), A kufsteini rózsák (regény, Athenaeum, Bp., 1943), Rákóczi 
hadnagykisasszonya (regény, 1943). 


