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JUBILEUMI ÉVFOLYAM 

Normális körülmények között bevezet ő  sorokat csak lapunk megjelenésének 
negyedszázados évfordulóján, szeptemberi számunkban kellene közölnünk. Mi-
vel azonban nem tudjuk, hogy megérjük-e, megünnepeljük-e a jelent ős jubileu-
mot, amilyennel városunk történetében még egyetlen folyóirat sem büszkélked-
hetett, kénytelenek vagyunk több hónapi késéssel megjelen ő  idei első  számunk-
ban elmondani azt, amit új évfolyamunkkal kapcsolatban el kell mondanunk. 

Az irodalombarátok bizonyára tudják, hogy az Üzenet els ő  száma 1971 
őszén hagyta el a nyomdát. A szerkeszt őséget az a határozott szándék vezérel-
te, s — miként azt azóta már többször elmondottuk — továbbra is vezérli, hogy 
nem szegődik egyetlenegy irodalmi irányzat vagy elmélet szolgálatába se, ha-
nem szélesen kitárja ajtaját minden alkotó művész, tudós és közíró elő tt, aki 
érdeklődéssel kíséri a magyarság és környezetünk szellemi életének sajátos, 
szabadabb társulási formákat keres ő  törekvéseit. Folyóiratunk a sz űkös anyagi 
körülmények ellenére — a következetes munka eredményeként — az utóbbi 
években a magyar nyelvterület egyik megbecsült orgánumává vált. Ehhez — 
minden bizonnyal — az is hozzájárult, hogy kezdett ől fogva a vajdasági magyar 
irodalom fészekcsinálójának, Szenteleky Kornélnak a szellemi programját kö-
vette, s az itteni magyarság magára eszmélésének, öntudatra ébredésének a fo-
lyamatát igyekezett el ősegíteni, úgy, ahogyan azt a huszadik évforduló kapcsán 
a Magyar Nemzet írta: „A Kosztolányi Dezs ő , Csáth Géza, Somlyó Zoltán, Lá-
nyi Sarolta, Gyóni Géza, s id ővel Dettre János és Csuka Zoltán emlékét őrző  
város szellemi hagyományaihoz méltatlannak tartotta volna a kizárólagosság 
bármilyen formáját. Ebb ől eredően ma nincs olyan író Vajdaságban, aki ne 
szerepelt volna a folyóiratban, mi több, ennek köszönhet őek a magyarországi 
írókkal, irodalomtörténészekkel kiépített szerteágazó kapcsolatai is, amivel a 
szerkesztők ugyancsak nem arattak osztatlan sikert. Az Üzenet irodalomtörté-
neti, művelődéstörténeti, művészettörténeti, néprajzi és régészeti tanulmá-
nyok hosszú sorával jelezte küldetésében rejl ő  szándékait: számon tartani 
minden múltbéli értéket, amely a magyar kisebbséget a fennmaradásáért vívott 
küzdelmében segíthette. Azzal, hogy megmutatta, van mire visszatekinteni, 
van mit vállalni, megmutatta a legtisztességesebb módját a szolgálatnak." 
(Mák Ferenc: Kisebbségi sorsban: önvédelem. 1991. szeptember 13.) Miután 
pedig 1991 őszén már sejthet ő  volt, hogy a minimális pénzügyi támogatás nem 
lesz elegendő  a lap folyamatos megjelenéséhez, s hogy a kiadó felel ő tlen viszo-
nyulása következtében 1992-ben nem kerül az olvasók kezébe, ugyanennek a 
napilapnak hasábjain ezt írta Rónay László: „Fegyverzajban hallgatnak a mú- 
zsák. De hátha mégsem! Hátha megadatik nekik, hogy az ágyúk dörgésén túl, 
meghazudtolva a szörnyűséges pusztításról látható képeket, egyszer mégis ők 
lesznek az erősebbek, s továbbra is szólhat majd a szép, tiszta, emelkedett 

3 



hang, amely felénk hozza a reménység üzenetét. — Üzenjetek! Higgyétek el, a 
ti üzenetetekre is nagyon nagy szükségünk van. Olyan hang a tietek, amely nél-
kül szegényebb volna a zeng ő  magyar kórus s árvább a magyar irodalom. 
„Mert hajózni kell" — hogy Jung Károly szép verséb ől idézzek. Hajózzatok, mi 
szorongva figyeljük a kürtjelet, hogy békésen révbe értetek..." (Szorongó üze-
net — az Üzenetnek. 1991. november 30.) 

Jóleső  érzéssel tapasztaltuk, hogy mások sem fukarkodtak a dicsérettel. 
„A lap... tulajdonképpen az egyetemes magyar kultúra folyóirata, amit kézbe 
vennünk egy idő  óta már nemcsak kedvtelés, hanem kötelesség" — állapította 
meg Az Üzenet kéj évtizede című  cikkében Tasnádi Attila a Magyar Fórum 
1992. február 13-i számában, miután valamivel el őbb a következőket írta a 
Népszavában:. „Esetenként — s ezt nem kis szégyenkezéssel mondom — hama-
rabb és értőbben reagál itthoni irodalmi fejleményeinkre, mint teszik ezt honi 
orgánumaink." (Szabadka dicsérete. 1991. augusztus 3.) 

A fentiekből kitetszik, hogy folyóiratunk jelent ős szerepet játszott mű-
velődési életünkben. Hittük, hogy a fegyverek elhallgatása után még je-
lentősebbet fog játszani, mert az eddiginél nagyobb anyagi támogatást kap. 
Sajnos, csalódnunk kellett, mert a szükséges minimális összegnek csupán egy-
negyedét szavazta meg alapítónk, Szabadka Község Képvisel ő-testülete, a töb-
bi hat észak- és közép-bácskai önkormányzat pedig nem szándékozik a továb-
biakban hozzájárulni lapunk kiadási költségeinek a fedezéséhez. (Mellesleg: 
három már tavaly sem járult hozzá. Pedig politikusaink igencsak gyakran em-
legetik, hogy nem szabad megengednünk intézményeink leépülését, sajtónk el-
sorvadását.) Emiatt jubileumi évfolyamunk elején teljes a bizonytalanság, mi-
vel a rendelkezésünkre álló, jókora késéssel folyósított eszközök legfeljebb 
két-három összevont szám megjelentetését teszik lehet ővé, s így igencsak kér-
déses, mi lesz az Üzenet további sorsa. 

Ez az év tehát minden eddiginél nehezebb lesz, hacsak nem marad el az 
anyaország hathatós segítségé. Jóllehet az elmúlt csaknem negyedszázad során 
megszoktuk a nélkülözést, fájdalmas számunkra a felismerés: lapunk helyzete 
sohasem volt kilátástalanabb a mostaninál, mert ezúttal csakugyan a megsz ű-
nés veszélye fenyegeti. Pedig biztosra vettük, hogy azok, akik lehet ővé tehet-
nék folyóiratunk folyamatos megjelenését, nem kívánják íróink publikációs le-
hetőségeinek további beszűkülését. Nem így történt. Mégis remélni szeret-
nénk, hogy nem kell majd úgy elbúcsúznunk olvasóinktól, ahogyan azt Juhász 
Ferenc tette 1991 decemberében az Új Írás utolsó számában: „Nem kaptunk 
pénzt a folytatásra. Néhányan, akiknek hatalmuk volt rá, úgy ítélték: nem ér-
demeljük. Nem ami szégyenünk." 

DÉR ZOLTÁN 
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POMOGÁTS BÉLA 

A SZAVAK MÖGÖTT 
PAP JÓZSEF HETVENEDIK SZÜLETÉSNAPJÁRA 

Pap József költészete megnevez ő  
költészet: az emberi lélek és az 
emberi létezés fogalmilag alig 
rögzíthető  titkainak ad nevet. 
Pontosabban: megismer ő  és meg-
nevező  költészet, mert el őször 
felfedez valamit, ami inkább sej-
telem, mint szavakba fogható ta-
pasztalat és képzet, aztán megne-
vezi ezt a kimondhatatlant vagy 
„nehezen kimondhatót". „Nehe-
zen kimondható" — ez Nemes 
Nagy Ágnes szóhasználata: „Ne 
mondd soha a mondhatatlant, / 
mondd a nehe , tondhatót" 
(Elégia egy fogolyról). Nemes 
Nagy Ágnes talán nem véletlenül 
jutott az eszembe, mid őn Pap Jó-
zsef költészetének természetét 
próbálom leírni: poétikájának lé-
nyegét próbálom kitapintani. 

Nemes Nagy Ágnes ugyanis 
maga is a megismerés és a megne-
vezés médiumának látta a költé-

szetet, és a versnek nem pusztán esztétikai, hanem ismeretelméleti szerepet is 
szánt. „Ma — írta egy helyen — nagyjából azt hisszük, hogy a költészet a tudato-
sítás egyik eszköze. Minduntalan a tudat homályos részeivel foglalkozunk, hogy 
megnevezhessük azt, ami eddig névtelen volt. Ez pedig nem könny ű  dolog, sem 
költőnek, sem olvasónak. Hadd idézzem Rilkét: »Határainkon megvetjük a lá-
bunk, s a Névtelent magunkhoz tépjük át.« Legalább egy hajszállal szélesíteni 
az érzelmi megismerés körét: ezt véljük a költ ő  feladatának." 

Ezzel a majdnem lehetetlen feladattal birkózik Pap József költészete is. 
Midőn megidéz egy tárgyat, felidéz egy emléket, egy élethelyzetet, valami mást 
kíván olvasója előtt megjeleníteni: a tárgynak elvontabb értelme lesz, az emlék, 
az élethelyzet metafizikai távlatot kap, mitikus összefüggésbe kerül. A vers leír 
egy tájat, egy színhelyet, egy mozdulatot, de ami igazán fontos, az a tárgy, a 
színhely, a mozdulat mögöttes terében található. Ez a valami nem nevezhet ő  
meg egyetlen, akár bonyolult, fogalommal, egyáltalán nem helyezhet ő  el abban 
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a képzetrendszerben, amelyet a nyelv: a köznapi nyelv felidéz. A költészet dolga, 
hogy nevet adjon ennek a rejtett valóságnak, ami lehet egy érzés, egy lelkiálla-
pot, egy indulat, egy metafizikai és valóságfeletti („szürreális") tapasztalat. 

A költemény, Pap József költeménye látszólag valamilyen tárgyiasságot jelenít 
meg vagy érzékeltet, ez a tárgyiasság mindazonáltal egy rejtett érzésnek, egy sejte-
lemnek ad nevet. Az addig meg nem nevezett, s ezúttal versbe fogott mozzanatokat 
mi olvasók természetesen csak érzelmi úton vehetjük birtokunkba. Azaz a versol-
vasó nem redukálhatja a versben megjelenő  tárgyiasságot valamilyen — a szótárban 
fellelhető  — fogalomra: csupán a teljes versszövegnek (a m űegésznek) van jelentése, 
és az olvasó ezt a jelentést inkább érzékeli, mint megismeri. 

Pap József egyetlen igen rövid versére hivatkozom, a címe Otthon, a szöve-
ge a következő : 

Ez is látogatás 

A fagyszítta kanavász 
illata 

Halott anyánké. 

A pársoros szöveg könnyen érthet ő, látszólag igen egyszerű, mégis sokrétű  
emlék- és valóságanyag rejlik a szavak mögött, a költői képeknek ugyanakkor 
metafizikai távlata van. A „fagyszítta kanavász" mint kép egyszerre utal a folk-
lorisztikus háttérre: a bácskai falura, ahol az öltözetek, az ágyruhák hagyomá-
nyosan ebből a vászonféleségből készültek, és az emberi létezés végességére, az 
ezzel együtt járó gyászra, hiszen közismert, hogy a magyar régiségben (és általá-
ban a keleti népeknél) a fehér a gyász színe. 

A vers felületi rétege egy jellegzetes falusi (bácskai) tárgyat idéz fel, s ezt 
nyomban érzékletessé teszi, erre szolgála „fagyszítta” jelző  és a kanavász „illata" 
kifejezés. Az érzékletes kép mögöttes terében jelenik meg a folklór, a falusi 
(bácskai) népszokás, amelynek mitikus értelmi környezete van, és a mitikus • 
folklóranyag mögöttes terében jelenik meg az emberi tragédia: a halál, amely 
ezúttal nem elvont, hanem nagyon is konkrét és személyesen kötött, minthogy 
a költő  gyászára és veszteségére utal. Néhány költ ői sor ilyen módon teszi érzék-
letessé (hozza érzékletes közelségbe) a népi élet mitikus szokásrendjét és az 
emberi létezés végső  drámáját. Fejezi ki azt a személyes fájdalmat, amelynek 
fogalmi megnevezés igazából nem adható. 

PAP JÓZSEF 

VÁLASZ HArKu 
Torok Csabának barátsággal 

Hetven évemmel 
elférek három sorban. 
Csináld utánam! 
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/ 	 M 

MONOSZLOYDEZSO 

FATA MORGANA 
(avagy hogyan készül a szemeteskocsik zörejébő l, valamint az emlékezet egyéb 
melléktermékéből elegendően progresszív, valamelyest mégis nosztalgikus 
absztrakció) 

Miró bedugja mutatóujját a festékbe és kerekecske gombocska kész a kép. Az a 
marha pedig elhitte, nem csalás, nem ámítás, valóban így készül a festmény, 
nemcsak a TV részére, a valóságban is. Szeretett volna néhány Miró képet fel-
idézni, de csak a rosszul meszelt fal meredt rá, közepére rajzszöggel odat űzve 
utolsó kiállításának plakátja lebegett. GRATULÁLOK, ÖREGEM. Ez a mon-
dat is valahogy a plakáthoz kunkorodott, meg az is, amit ugyan már nem neki 
szánt egy kifelé igyekvő  harsány pasas, inkább a kiállított képeknek: EGY 
SZÁL GYUFÁTOL ÉG AZ EGÉSZ. 

Két koszos díszpárnával megtámasztotta derekát, most már majdnem ült 
az ágyban. Így az asztal is látókörébe került. Vörösréz gyertyatartók között ita-
tós írómappán hevert a tegnapi újság. Anagybet űs címet ki tudta betűzni: MÉG 
MINDIG NEM KERÜLT KÉZRE A BADGASTEINI GYILKOS. Egy dara-
big azon igyekezett, hogy Miróba és az újságcímhez kapcsolódó szavakban ka-
paszkodjon. Tudta, ha elzsibbad benne ez az erőlködés, felbillen a szoba, zava-
ros jelenetek bukfenceznek tekintete elé, amelyeket nem lehet egységes történet-
be illeszteni. A mozdulatlanság erősíti a figyelmet, ez is eszébe jutott, egyúttal 
azonban egyre inkább érezte, a mozdulatlanság fáraszt. El őször a fal tűnt el. Az 
asztal körvonala megbillent horizontként még a szeme el őtt táncolt. Amikor ez 
is elsüllyedt, óriásméretű  fehér hullák jelentek meg a parkettbe mélyített me-
dence fenekén. Arcukat szakáll borította, mégis mintha n ői arcokat rejtett volna 
a szőrzet. Talán azért, mert úgy felpuffadtak a víz alatt? Valamennyien mezte-
lenül feküdtek, testükön mégsem lehetett eligazodni, a tet ővilágítás fénye ide-
oda borzolta . őket, s az állandó mozgásban összeolvadt a mellek, tomporok, 
ágyékok, vállak vonala. A medence fölé mered ő  sziklák hűvösséget árasztottak, 
s rosszul kicsavart fürdőtrikója is, amit ugyan nylonzacskóba csomagolt, de ha 
ügyetlenül lépett, minduntalan combjához ért. Akkor már elhagyta a szikla- 
fürdőt, magas hegyi úton menetelt, elérte a hidat, amely alatt vízesés zakatolt. 
Itt csillogtatják hasukat a pisztrángok, hallatszott a híd túlsó korlátja felől. Kö-
rülnézett. Nem látott senkit. Köd van, erős köd, állapította meg, és megdörzsöl-
te szemét. A ködből előbukkanó látvány elszédítette. Magához húzó mélység 
vette körül. A híd utolsó fapallóján állt, utána már se út, se korlát, csak szaka-
dék. Meg akart fordulni. Ehhez sem volt elég hely. Félt, ha megmozdul, beletán-
torodik a hirtelenül talpa alá mozduló faluba, amely éppen egy rétet gyömöszölt 
maga alá, legelésző  tehenekkel és birkákkal. Hátrafelé kell menni. Persze csak 
lábfejnyivel. Mindig csak lábfejnyivel, az egyensúly pedig az els ő  kapaszkodó 
talphoz tapadjon, hátha kimozdul az egyenes irányból. A köd ismét feler ősö-
dött. Az erős alpesi levegő  tüdejébe hasított, megpróbált orrán keresztül léle- 
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gezni. Hamarosan kifulladt. Köhögés szorongatta a torkát. Ha nem tudja 
visszatartani, lezuhan. Alighogy erre gondolt, dobhártyájába süvített a krákogó, 
halántékát feszít ő  erőlködés. Zuhanok, mondta hangosan, közben érezte, szi-
lárd talajon áll. Zuhanok, ismételte még egyszer, mert már tudta, nem ő  köhög, 
hanem a nagyapja. Ugat a halál kutyája, hallatszott a ködön át, és a hanggal 
együtt nagyapja arca is orra elé fintorodott. Mindig ezt mondta. Addig óbééa-
tott, míg meghalt. Te voltál a legkedvesebb unokám. Már megint hazudik. Ugy 
igaz, ahogy itt állok. Te voltál a legkedvesebb valamennyi közül, rólad tudtam, 
úgyse viszed semmire. Mégsem jött el a kiállításra. Oh, hát akkor én már régen... 
Még azután a nagy hecc után, amikor Pista fogkrémes tubusába fehér olajfesté-
ket csempésztél és terpentinnel kellett fogairól ledörzsölni a gyalázatot... 

Amíg nagyapját hallgatta, teljesen megfeledkezett a hídról és a szakadék-
ról. A híd és a szakadék is megfeledkezett róla. Már egészen más tájon járt, 
sütött a nap, és ebben a ragyogásban természetesnek t űnt, hogy egyedül van, 
nyaralók bádogtetejére és a fölébük nyúlt feny ők koronáira bámult. Itt semmi 
sem történik, sugallták a házak és a feny ők, helyesebben itt mindig történik 
valami, és ez már olyan, mintha... Tovább ezen se töprengett, megnyugtatta, 
hogy nem kell a gondolatok után szaladni. Később anélkül, hogy visszakívánko-
zott volna, többször is a csonka híd utolsó pallóján találta magát. Köhögött és 
kalimpálva zuhant a mélybe. Mit csinálsz? kiáltott utána nagyapja. Sétálok. He-
lyes, helyes, visszhangzott fentr ől egy fekete keménykalap mögül, amit az öreg 
lengetett. A zuhanás és a napsütés gyorsan váltakozott, és a helyváltoztatást 
helyettesítő  fénycsíkokban további képeken is látta saját magát. Egy rosszul 
megvilágított kávéház sarokasztalánál ült. Az úszómester rúdjához kötözve ka-
limpált a levegőben, az istállóban bebújt a tehenek közé és mohón habzsolta az 
elébe dobott szénát. Nem ez a mozgás és összevisszaság nyugtalanította, hanem 
egy mögötte sántikáló árnyék. Nagy kend őbe volt csavarva az árnyék feje, arcát 
a kendő  eltakarta. Talán fekete himl őit rejtegeti, vagy egy dorongot. A dorong 
vége kilátszott szoknyája alól. Félelmetes és alamuszi volt ez az árnyék, szeretett 
volna szabadulni tőle. A dorong azonban magától lendült a leveg őbe és ide-oda 
sújtott. Kezdetben mindenesetre így volt, aztán az ő  összeránduló markához 
forrt a bot. Egy cinegetermet ű  öregasszony feküdt előtte szétroncsolt fejjel. 
Olyan, mint egy széttaposott veréb, mint egy... Elindult a bádogtetej ű  nyaralók 
és a magasba bólogató fenyők felé, pedig ez azzal a kockázattal járt, hogy lekési 
a vonatot. Ha lekési, menekülési tervének befellegzett, mégis néhány percig 
ellenkező  irányba haladt, mert sehogy se tudott megfordulni. Avízesést, nehogy 
az úszómester botjára akadjon, ezúttal kikerülte. Jegyet nem váltott, anélkül 
kapaszkodott fel a gyorsra. A kalauznak átnyújtotta nagyapja fekete keményka-
lapját és az betessékelte az étkez őkocsiba. Annak ellenére, hogy már nem szol-
gálunk fel ebédet, magyarázta a kalauz, miközben megmutatta az asztalát. Kö-
rülnézett az étkezőkocsiban, de nem ismert senkit az utasok közül. ITT SEMMI 
SEM TÖRTÉNIK HELYESEBBEN MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI. Bá-
godtetejű  nyaralók és föléjük szerelt feny ők néztek be a kocsi ablakán. Lehúzta 
a függönyt, hogy ne kelljen ezzel a különös mondattal vesz ődnie. Akkor vette 
észre a lányt. Egyenesen feléje tartott. Védekezésre se maradt ideje, a rózsaszín ű  
tüllruhát viselő  szőkeség a nyakába borult. Oh, végre mégis az égben vagyok, 



minden vétkem dacára. Most már az enyém vagy. Szoríts magadhoz, Tamás, drága 
Tamásom, egyek vagyunk. Milyen szép is itt az égben. A szüleim is itt vannak, 
az édes szép anyám és apácskám, bocsáss meg, nem tehettem másként, zendül-
jön fel a legszebb ének, oh, ha ajkamat csókolod, ám ha Tamás... Tiltakozni 
akart, hogy nem Tamásnak hívják, a lány azonban olyan szorosan átkarolta, 
hogy félt, ha erőlködik, újból elfogja a köhögés. Georgina már elment, hála 
istennek nem látom itt. Fájdalmat okoztam neked, drága Tamásom? Hidd el, 
nem szívesen. Az ő  lelke rajta. Olyan lángoló szemekkel mért végig és bele akart 
taszítani a vízbe. A víz hideg, vedd a hárfádat és játsszál. Oh, hogy szeretlek, 
Tamás, hogy tudtad magadtól a te kis n őstény mackódat eltaszítani? Oh, hogy 
fáj a szívem, mennyire fáj... Fáj, fáj, fáj... De hiszen, csak ennyit tudott mondani, 
a lány bólintott. Most a név is eszébe jutott. Courths-Mahler? Személyesen, 
suttogta a lány és kifordította szemét. Szája szélén vastag sugárban zöldes lé 
csorgott végig és összepiszkította rózsaszín tüllruháját. Inkább így? kérdezte 
kacér basszus hangon. Inkább így, csak törölje meg a száját. Valahonnan a kala-
uz is előkerült, meghajtotta magát és hosszú versbe kezdett. Hadart, hogy vala-
hogy végére érjen, a refrént viszont tisztán lehetett érteni: És szájuk forró csók-
ba forrt, a kőrisfán madár dalolt. Ki az a Georgina? kérdezte a kalauztól, az csak 
vállát vonogatta. A lány még mindig kifordult szemekkel meredt rá: Mássz rám, 
hágj meg, dörmögte. Hol? Tanácstalanul pislogott jobbra-balra. Az étkez őkocsi 
tele volt utasokkal. Ismét a kalauz kapott el őször észbe. Abbahagyta a szavalást, 
előretessékelte őket és szélesre tárta az étkez őkocsi mellékhelyiségének ajtaját. 
A lány pucérra vetkőzött és az ölébe ült. Sokáig utaztak így, csend volt, mind-
össze a vonat zakatolása hallatszott. Hasa tájékán ugyanazt a h űvösséget érezte, 
mint a sziklafürdőben, amikor rosszul kicsavart fürd őtrikója combjához ért. 
Odanyúlt, hogy elhárítsa magától a nadrágot, a lány nem engedte. Néha a kalauz 
is rájuk nyitott, de ez egyiküket se zavarta. Tud maga bridzsezni? Nem, válaszol-
ta gyorsan és csak akkor rémült meg, amikor rádöbbent, hogy nemis sejti, kinek 
a kérdésére felel. Ölében egy összeszorított szájú, meztelen n ő  ült. Még mindig 
nem jött rá? dördült az előbbi basszus hangon. Én ugyanis hasbeszél ő  vagyok. 
Már a Courths-Mahlernél is? Igen. És miért nem vallotta be? Mert akkor nem 
enged be ide a kalauz, én pedig nem érek rá várakozni, a következ ő  állomáson 
le kell szállnom. MÁR A KÖVETKEZŐ  ÁLLOMÁSON. MÁR A KÖVET-
KEZŐ  ÁLLOMÁSON. Ez a bels ő  visszhang a vonat zakatolásába simult. ÉS 
MÉG A CÍMÉT SE ADTA MEG. MÉG A CÍMÉT SE ADTA MEG. Füléhez 
szorította kezét, hogy felfogja a kerekek csattogását. Hirtelen csend lett. Akkor 
jött rá, már nincs is a vonaton. A vonat valószínűleg előbb kisiklott. Talán a 
csengetéstől, amely először az étkezőkocsit remegtette meg, most újból felhang-
zott, annak ellenére, hogy a síneket elnyelte a sötétség. 

Csengettek. Lakásajtajának cseng ője szólt. Magára kapta fürd őköpenyét és 
elhúzta a reteszt. Két komor külsej ű  férfi állt az ajtóban, igazolványukat muto-
gatták. Engedelmesen bevonult előttük a hálószobába. Szótlanul követték. Az 
asztalon ott hevert a tegnapi újság. A nagybetűs címet el lehetett olvasni. MÉG 
MINDIG NEM KERÜLT KÉZRE A BADGASTEINI GYILKOS. A maga-
sabb detektív a napilap felé bökött. Beismeri? Georginának hívták? fordult az 
alacsonyabbik detektív felé. A kézibilincs közben összecsapódott csuklóján. 
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Próbálta tudatosítani, mi következik ezután. Ha a lépcs őn levezetik, bizonyára 
kijönnek a szomszédok és csodálkozó képet vágnak. Legfontosabb, hogyne süs-
se le tekintetét. Emelt fővel kell elhaladni közöttük. Alighanem rabszállítóval 
szállítják a rendőrségre. A gyilkosság részleteire is ki kell majd térni. De nem ez 
következett, hanem újból csengettek. Kinyitotta szemét. El őször vekkeróráját 
vette észre, az moccanatlanul nézett vele farkasszemet. Gyanakodva fülelt, nem 
akart belenyugodni, hogy amit hall, az a megszokott utcai csörömpölés, bádog-
kannáikat gurigálják a szemetesek. Aztán a bilincseket kereste kezén s err ől eszé-
be jutott az étkezőkocsibeli lány. A vekkeróra mellett talált egy kávéscsészét, 
alján maradt még némi zacc. Beledugta ujját. Kerekecske gombocska, úgy, mint 
Miró, he-he. Úgy, mint Miró. A lány körvonalait akarta a papírszalvétára kenni, 
de nem futotta a zaccból. Gomb nélküli pizsamakabátját fázósan összemarkolta 
mellén és botorkálva festékestubusai felé indult. Úgy érezte, hamarosan vége 
lesz a hídnak, szédül és mindjárt lezuhan. A festékek mellett fekete keményka-
lap hevert, szorosan és közömbösen. Kerekecske gombocska, motyogta, és el-
szomorította a felismerés, hogy mennyivel könnyebb lett volna, ha még ott a 
vonatban elkéri a lány címét. 

Tisztelgés a költ ő  emléke előtt 
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GULYÁS JÓZSEF 

VERSEK 59-BŐL 
1 

Gondoltam, kimegyek a Dunára még egyszer, 
mielőtt hazamennék 
Hideg leveles szél fut árva 
labirintusán az utaknak 
és apró átkokat horda kora ősz 
és bűnöket a szívekben. 
A város árnyéka lenn a vízen, 
benne ácsorgó hajóik 
nézelődnek várnak akárcsak én. 
Gyomrukba futnak a zsákok.. 
A hajófenékben lassú dobajjal t űnnel el 
napold évek és emberek 
Tele elfojtott szitkokkal 
és ifjúsé {: al a hajófenék 
Ki kérdi meg 
mit ülsz itt az omló homokos Duna-parton 

Minden ősszel eljövök a Dunához, 
csak a Dunához és mindig összel. 

2 

Fentről nagy felhők jönnek 
és csönddel megrakott hajók 
Tudom, hogy ősz van, 
mért van ősz, tudom azt is. 
Az őszt 
nem az őszben kell keresni — 
egy hamis kézfogásban, 
egy kölcsönkért nagykabátban. 
Es honnan jön az ősz? 
Egy meghalt virágbó4 
egy elaludt részeg ember 
szájából a városszélróL 
Hol van ősz? Bent a szívben, 
onnan jön ez a hideg 
ez az iszapszag és betegség. 
Hol van ősz? Bent a szívben. 
Itt van 
egyre súlyosabb tagjaimban, 
egyre rémilltebb szemeimben. 
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3 

A Dunáról fűrészesek jönnek 
megállnak beleköpnek 
Nincs dalul, csak a szél pengeti 
a fűrész húrjait. 
Valami, valami más kellene, 
szentebb, izgatóbb zene, 
dühös káromkodás, kitörő  harag. 

4 

Kérdezem, Bácskában ki mer élni, 
szemetesgödörben lakni? 
Ki mer Bácskában csavargó lenni? 
Ki mer Bácskában éhen halni? 

5  

Nincs kedvem ismételgetni, ki vagyok 
Barátom, holnapi napom egy se. 
Tán kérjek bocsánatot azoktól 
s azokban higgyek, akik ma itt 
nem tudják igazolni, hogy élnek? 
Az el őtt hajtok fejet, 
aki igazabb és bűnösebb ma nálam. 
Tudom, nem élhet mindenki. 
Vannak akik mások helyett is élnek 
A hajó színültig tele 
negyed- és ötödrangú emberekkel. 
Mióta unom és nem tudom megunni 
az életet, az életemet. 
Visszalépnem már nem lehet, 
visszalépni nem sikerül, 
háta legigazibb majd én leszel 
kerül amibe kerül 
Nagy gazságok kis életek 
Itt ügyvédek és doktorok után 
isten és a halál következik 
(az isten késve vagy sohase érkezik). 
Beszélhet nekem akárki 
becsületről, jóságról, szeretetről, 
unom én már e szép, 
de haszontalan csecsebecséket. 
Nagy gazságok kis életek 
Kikezdi az embert a minden utálata. 
Mióta unom és nem tudom 
megunni az életet, az életemet, 
visszalépni nem sikerül, 
visszalépnem már nem lehet, 
kis élők, kis életelv 
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kis élők közt megpróbálkozom, 
kerül amibe kerül. 
Nincs kedvem ismételgetni, ki vagyok 

6 

Hegyek kócos hajából borzongva szökken el ő  
a merev szem ű  szél 
A fagyos éjben fázva lépek 
a nagy vendégség után. 
Kisgyerek hessegeti riadtan 
a fészkén kuporgó k őmadarat. 
Egy mélyedésb ől szobor les reám késsel. 
Sötét mellékutcákban 
kéjautók ringatóznak 
Aki nem vett kenyeret, vesz és hazamegy. 
Jobb híján ott az állomás, 
a kába álomban úszó bárka, 
egy köpésre a Hotel Vojvodinától. 
Az állomáson, pálinka mellett, 
apró kegyetlenkedések közt vesztegelnek 
örök elindulók 
és soha meg nem érkez ő  utazók 
A kantinban hordár és felesége 
fröccsökért bokáznak verik a követ 
(holnap az öreg 
fejbe lövi magát vagy fölakasztja) 
röhög a tömeg 
és gonosz játékában fölemelkedik 
Kint kordék állnap 
a küllők közt pattog hálója a fagyos éjnek 

Tudom, bármelyik pillanatban 
megölhetnek a sötétben bujkáló legények 

7 

(Az ősz) 

Nem szól semmit, komor öregember, hidegen hordja a 
halott madarakat a szeméttelepre, magot szelel s 
pörgeti a négy égtáj felé, lopja a szenet, meleg kabátot 
árul a piac sarkán. Az öregnézi, ujja a szövettel babrál 
Aztán int neki is egy napon és kisétál vele a kis 
vályogházak mögé és odaadja a földnek 

8 

(Sztrazsilovó) 

Nem részese, vagyok csupán 
dühös, néma tanúja 
e semmiért dúló veszekedésnek 
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Dicsőség nektek 
téves céloknak halottai! 
Hogy bírom ki szótlanul, 
hogy bírom ki nevetés nélkül 
ezt a tragédiát. 

9 

Amikor elérkezik az esti óra, 
megvacsorázunk s cigarettával szánkban, 
elnyújtózunk a ravatalon. 
Akinek rossz napja volt, 
mielőtt meghal, egy percre fölébred 
és összetöri az asztalt, a széket. 

Mindannyiunkat elvisz az ördög, 
első-, másod-, harmadrangú személyeket. 
Látod-e a Futaki út végén 
elfordulni azt a szép nőt? Nos, őt is. 
De szeretném megjegyezni: ő  él. 

10 

(Az állomáson) 

A ládán alszik egy gyerek 
a másik térdel 
s a fejét ölébe hajtja. 
Az ellen őr felkelti őket, 
nincs jegyük a vonatra. 

Az állomás udvarán hajnalban 
a kihajtott emberek összebújnak 
A vécék zárva vannak 
a vizeldében bokáig ér a szemét. 
Van aki nem tudja merre menjen 
s hová tegye le fejét. 

14 



NÉMETH ISTVÁN 

ÚTKÖZBEN 
JEGYZETEK 

Őszi határ, csordultig ver őfénnyel. Heteken át tartó vénasszonyok nyara. Ritka 
szép október. A hónak nemhogy nyoma, még híre sincs. Talaj menti fagyoknak 
sem. A fák csendesen hullajtják beért lombjukat, nem a korai dér pörköli, tarol-
ja le Esket. 

És ahogy visz a vonat ebben az ezüstfonalakkal — úszó ökörnyállal — átsz őtt 
sugárzó őszben, egyszer csak „szokatlan" jelenségre leszek figyelmes. Az arany-
sárgában villódzó tarlón — piszkos hófoltokra. Télvégeken látni ilyen elszeny-
nyeződött hófoltokat a határban, amelyekre akkor már oda se figyelünk, alig is 
vesszük észre őket, mert az ébredést figyeljük, az alig sarjadó vetést és a közelg ő  
tavaszt szimatoljuk a leveg őben. Akkor már a tócsákat csodáljuk meg, felszínü-
kön a feszülő  éggel. Honnan most ezek a piszkos hófoltok, most, ebben az ön-
nön pompáját is túltomboló őszben, amikor, mondom, még híre sincs a télnek? 
Átaludtam volna néhány zimankós napot? Vagy épp az éjjel söpört végig egy 
hóvihar s reggelre kelve ezek a hófoltok maradtak bel őle? Igen ám, csakhogy 
azok most fehéren szikráznának. Nem piszkolódtak volna el. Nem váltak volna 
pernyeszínűvé. 

Mert — ébredek fel végre — nem is hófoltokról van szó, hanem pernyefol-
tokról, pernyeágyakról, amelyek kísértetiesen hasonlítanak a télvégi elszeny-
nyeződött hófoltokra. Az éjjel vagy az elmúlt napokban itt nem hóvihar söpört 
végig, hanem szalmabála égetés volt, de az elégett szalma hamvát, a pernyét a 
szél még nem kapta fel és nem szórta szét. Így egy pillanatra megképz ődött 
előttem a télutó, télutó az ősz kellős közepén, amidőn még minden óaranyban 
és bíborban ragyog. 

Nyári éjszaka a . robogó vonat ablakából, künn koromsötét. Belefúrom a 
tekintetemet ebbe a határtalan sötétségbe. A sötétségnek eme óceánján messze, 
nagyon messze felbukkan egy pisla fény. Talán egy magános tanya világló abla-
ka. Aztán fények bokrétája. Benzinkút? Világító gyöngysorok. Egy alvó falu sil-
bakoló lámpái. Mind fut, fut a vonattal együtt a sötétség óceánján. Egylámpás 
bárkák, többlámpás halászhajók, lámpafüzéres óceánjárók. Úsznak a végtelen-
be, úsznak a kora hajnali kikötőbe, hogy ott a fényük lassan elveszítse erejét és 
a sötétség óceánja az éjszaka varázslatát. A láthatatlan bárka ütött-kopott ta-
nyává vedlik, a kivilágított óceánjáró kábultan nyújtózkodó, szürke faluvá. Mor-
cos és kedvetlen. Máris szeretné magát visszaálmodni messzire világító, nagy 
óceánjáróvá. 
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Romániából Magyarországon keresztül a csodálatos Itáliába próbáltak 
szállítani egy nem mindennapi (?) rakományt. Egy többtonnás h űtőkocsit 
megtöltő  énekesmadarat, főleg pacsirtát. A „védett" madarak természetesen 
nem kalitkában foglaltak helyet a h űtőkocsiban, vágóhídra voltak ítélve. A vá-
góhidak a reneszánsz szépségű. Olaszországban vártak rájuk, de a magyar vám-
hatóságok lecsaptak rájuk, illetve a pacsirtavadászokra. Cselekedetük, a több 
tízezerre menő  énekesmadár-teteme, nagy fölháborodást keltett. Persze miután 
a vámhatóságok fölfedték a b űntényt. Mert annak minősült a szállítmány: szem-
mel láthatóvá vált, hogy a vadászok (?), keresked ők (?) tömegpusztítást hajtot-
tak végre védett madarak közt. 

A szörnyű  hír hallatán kitudódott az is (megtudtam), hogy a pacsirta-
nyelvbő l méregdrága ínyencfalatokat, pompás pástétomot lehet el őállítani. A 
madárirtásnak épp ez volt a célja. 

Nem tudom, hogy érezném magam, ha megtudnám, hogy a szájamban ép-
pen elomló mennyei falat pacsirtanyelvb ől készült. Azok, akik ezt rendelnek 
előétel gyanánt, eleve tudják, hogy majd pacsirtanyelvb ől készült pástétommal 
nyitják meg étvágyukat. Jómagam elképzelhetetlennek tartok egy ilyen vacsora-
bevezetőt. 

Most. Ebben a pillanatban. Ahogy az elpusztított pacsirtákról szóló hírt 
hallom. De ha már jómagam is ott ülnék az ünnepi asztal mellett? Vajon nem 
csillanna-e fel a szemem a csillámló poharak, porcelánok, étkészletek meghitt 
társaságában, nem ébredne-e fel bennem a kíváncsiság, s őt a mohó étvágy is 
Legalább egy késhegynyi pacsirtanyelv-pástétomra? Talán nem ízleltem még meg 
füstölt marhanyelvet? (Tegnapelőtt még a tulajdonosa angyali ártatlansággal s 
kicsorduló bizalommal bámult rám és a világra.) És f ő tt kakasnyelvet? (Hajnal-
ban még ez az eleven nyelv ébresztett szertelen kukorékolásával.) És kisgalamb-
levest vajon szürcsöltem-e már? Kéjes gyönyör űséggel. Bizony kéjes mohóság-
gal. Pedig élő  korában ismertem a kisgalambot. Vajon akkor most miért a heves 
érzelmi fölindultság? 

Mert a pacsirta oly gyönyörűen énekel? Fönt, ég és föld között egy látha-
tatlan cérnaszálon lógva? A nyár kell ős közepén egy érő  búzatábla fölött? 

Azért, mert érzelmekkel átitatott észlény vagyok s képes vagyok megfogal-
mazni egy hamis kicsengésű  mondatot: aki megeszi a pacsirta nyelvét, magát a 
Dalt zabálja föl? 

No meg aztán! Talán azok a madárhálóval összefogdosott pacsirták maszü-
letett bárányok voltak? Vajon ők mennyei énekük előtt vagy után nem kapkod-
ták-e össze a búzatábla fáradhatatlan heged űseit? Vagy talán a tücsökzene nem 
ér fel a pacsirta énekével? 

Igen ám! Csakhogy a pacsirta, amikor bögyön csípi az eleven heged űst, nem 
tudja, mit cselekszik. Illetve nagyon is tudja: éhségét, étvágyát csillapítja. Ezzel 
szemben a világfaló 'ember a pacsirtanyelvb ől, a dal velejéből, lelkéből készült 
pástétommal az étvágyát nyitja a b őséges lakomához. Annak ellenére, hogy tud-
ván tudja: egyszer elmúlik a világ, mert mindent fölfal, elpusztít, kiirt maga 
körül. 
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A régi fényképen két szépen, szabályszer űen megrakott búzaasztag, ame-
lyek közé minden pillanatban behúzathat a cséplőgép (a hosszúkéményes, tüzes 
masina vontatású!), az asztagok hátterében derékmagasságú kukoricás, az 
előtérben pedig a fényképezésre, felsorakozott csépl őmunkások: tizenhárom 
férfi: kazalosok, kéveadogatók, etetők, mázsások, zsákolók, törekkazalos; hét 
nő : kévevágók, petrencések, a legtöbb port nyelők; a polyva- és törekluk mártír-
jai. A kép jobb sarkán, lépésnyi távolságot tartva a munkásoktól, tekintélyes 
pocakjával, hajadonfőtt, hózentrágerban a gazda s négy odakíváncsiskodott kis-
gyerek, valamelyikük talán épp én voltam, immár nem tudok jómagamra ismer-
ni, de a kép közepén az a jellegzetesen lelógó karú férfi mintha az apám volna, 
mert még a kalapja is úgy van beütve s lekonyulva a fején, ahogy az övé szokott, 
az arca árnyékban, épp csak az orra hegye villan elő  abból az árnyékból, de ez 
elegendő , hogy felidézze minden arcvonását. És mintha a Szüle is itt állna kö-
zöttük hosszú, bokáig érő  szoknyájában, könnyű, világos nyári réklijében s ab-
ban az alig látható fityulájában, amit odahaza, nyári h őségben viselt. Es a gazdán 
kívül mind valószínűleg mezítlábasan, mert nem látszik mindegyikük lábfeje, de 
akiét nem takarja el az el őtte álló, azé szinte világít, a fehér gyolcsnál is jobban 
világítanak ezek a meztelen lábfejek, hiszen kímélni kell még a papucsot és a 
bocskort is, itt a cséplőgép körül megvan az ember csak úgy mezítlábasan, ennek 
ellenére az arcokon, még a beárnyékoltakon is ott ragyog a ritka alkalom, a 
fényképezkedés derűje és hetykesége. Mintha valóban átérezték volna a pilla-
nat nagyszerűségét: meg lesznek örökítve. És csakugyan ez történt. Mert a fény-
képen nem csupán ők vannak, a cséplőmunkások a bandagazdával és a két derék 
búzakazal tulajdonosával, az angyalok kötényéből odapottyant kisgyerekekkel, 
ott van valami többlet is, a láthatatlan, a vakító nyár, amely ott lobog az égen, az 
eleven parázsként izzó rögökön, a lángoló tarlón, ott van a láthatatlanul is min-
dig jelenvaló, igen, ott van a képen, ezen a szándékolatlanul is tökéletesen „szo-
ciofotón" a Teremtő  időtlen mosolya. 

Föltűnt valakinek, hogy összetett szavunk, a szárkúp, elég gyakran el őfor-
dul szövegeimben. Nekem még nem tűnt fel, de az észrevétel óta jobban odafi-
gyelek a szárkúpokra. Mifelénk a festők közül Pechán Béla fedezte fel őket és 
szép tussorozatot készített róluk. Fehér Ferit kicsi korában a szülei magukkal 
vitték a mezőre, s hogy el ne bóklásszon, a földbe ásták. Övig a földbe ásva volt 
egyik versének és verseskötetének a címe is. Azén szüleim is magukkal vittek a 
mezőre, de nem ástak övig a földbe, nem is maradhatott ilyen megrázó élmé-
nyem. Engem, kukoricatöréskor, este, mikor már nagyon elálmosodtam, frissen 
felállított szárkúpba fektetett le édesapám, azért Ő, mert ő  bizonyára jobban el 
tudta velem hitetni, mint az édesanyám, hogy nem jön el értem az éjszaka réme, 
míg ők — holdvilágnál — folytatják a munkájukat, csettegtetik vagy kötözik a 
szárat. Már alig tudtam a szemem tartani, olyan álmos voltam, de ahogy apám 
lefektetett a szárkúpba — inkább szárkunyhó volt az, hiszen a nyílásán szépen 
besütött a hold —, nem tudtam elaludni. Figyeltem, hogy távolodik t őlem a be-
ezüstözött csendben a csörgő  kukoricaszár zizegése, szüleim egy-egy hangfosz-
lánya, szerettem volna ezekbe a kristályos hangfoszlányokba belekapaszkodni, 
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de azok egyre távolodtak t őlem s ezzel egy időben erősödni kezdtek a közeli  
neszek, talán egy mezei egéré, aki máris be próbálta fészkelni magát a frissen  

felállított szárkúpba s épp valahová a fejem fölé, valami mintha elsurrant volna  

a kúpból kinyúló mezitelen lábom el őtt, ismeretlen madár húzott el a közelben,  

nemcsak riadt rikoltását, de a szárnysuhogását is hallani véltem s már azt is,  

hogyan rág a féreg a kukoricaszárban, eltévedt éji bogár matatását a szárlevelek  

között, benépesült az ezüstös csend rémekkel, vijjogó óriásmadarak röpködtek  

a szárkúp felett, iszonyú csúszómászók surrantak s én majd megfulladtam félel-
memben... Ezért bukkanhatnak föl, ahogy kritikusom állította, oly gyakran  

szövegeimben a szárkúpok? S ily mélyr ől? De hiszen én a szárkúpokat tájunk  
szelíd, a legkevésbé se zordon és félelmetes hegycsúcsainak látom, amint a sík-
ság elnehezült, zsíros, kövér ködéb ől feldugják kedves, barátságos süvegüket.  
Mostanában meg mindinkább a végső  menedékhely lehetőségét látom bennük,  
ahol ideig-óráig meghúzódhatom, elrejt őzhetem üldözőim elől. A félelemtől  
vacogva bújva meg ott, ahová azon a régi pokolfényes, hideglel ős október végi  
estén álmodni tettek le.  

~ 

Figyeld csak meg, ha ebben a fékevesztett, önz ő , gonosz, zaklatott világba  
valami szépre szánod rá magad, kiégett szívedet mintha kicserélték volna. Igen,  

mert valamit törlesztettél abból a nagy adósságból, amelyet életed folyamán  

szeretteidtől, barátaidtól felvettél s amelyek éveid fogytával kamatostól reád ne-
hezednek. Érzed, hogy cinikus, gyanakvó, megkeseredett és megkérgesedett szí-
vedbe ritka vendég költözött. Ő , aki végtelen türelmével mindig várta a pilla-
natot, hogy kapudat megnyisd előtte. Most érzed csak, a kegyelem ritka pillana-
tában, ménnyire eltávolodtál tőle. Néha számításból, néha hideg megfontoltság-
ból, máskor gőgből, fennhéjázásból vagy azért, mert gyönge voltál s sodortatni  

hagytad magad az árral. Pedig mindig Vele kellett volna maradnod, így lett volna  

az életed teljes, azokéhoz a teremtményekhez hasonlatos, akik a mai napig para-
dicsomi életet élnek, mert az embertől eltérően nem változtatták pokollá, sira-
lom völgyévé a földet. De hogy kívánhatsz, Uram, t őlem, esendőtől emberfelet-
tit? Mert amikor megteremtettelek, nem gondoltam volna, hogy gyöngébb le-
szel a szentlélek bárányánál. Így csakugyan emberfelettinek t űnhet számodra az  
az erőfeszítés, amellyel legyőzhetnéd saját magad korlátait. Hogy a Türelemnek,  
a Szépségnek, a Fénynek szoríts helyet Türelemre, Szépségre és Fényre sóvárgó  

szívedben.  
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SZATHNIÁRI ISTVÁN 

A SZÍNÉSZ ÉS A KISMADÁR 

Úgy repült át anyám hangja a falon, mint valami apró, sárga madár, csodamadár, 
ívesen, szépen, könnyedén, játékosan, hol fönt, hol alant, olyan gondtalanul, és 
anyám is ilyen volt, akkor még tudott, lehetett, mosott vagy takarított, egy ope-
rett népszer ű  dalát énekelte, hallottam már többször, ha ott voltam mellette, 
szerettem így, dalosan, valahogy följebb pár centivel a földt ő l. És ezek valóban 
szép percek voltak, napsugarasak, csak imitt-amott valami szepl ő , egy zordabb 
pillantás, kapkodós mozdulat, hogy utána még leveg ősebb és üdébb legyen min-
den. Egy toronyházban laktunk a harmadikon, szép, fehér falak, régi csipkék a 
rádión, az asztalon, apám az id ő  tájt jöhetett vissza Franciaországból, ott lapul-
tak a szekrényben a távoli dolgok, amelyekkel meglepett bennünket, oly sokszor 
odaőgyölögtem, -kúsztam, -rohantam, csak még egyszer, mondtam, csak még 
egyszer tapintsam, érintsem, szagoljam meg őket, mély kék farmer, rózsaszín, 
habkönnyű  muszlin, hússzínű  táska és fehér csipkés, már-már áttetsz ő  alsóne-
mű , hogy dobogott a szívem, mennyire, mind-mind kincs volt, hatalmas, egy 
messzi országból, ahol annyi minden más, annyira amolyan. Sportújságot is ho-
zott apám, vastagot, mint egy könyv, napokig csak az oldalakat számláltam, gyö-
nyörű  képek voltak benne, micsoda fürge férfiak, er ős lábú feketék, csak úgy 
rikított le róluk a mez, őrjöngő  közönség, hol eső , hol nap, már láttam, már 
éreztem a meccsek tájékát, zsivaját, a lázt, amely fontos volt nekem akkor na-
gyon. És csak lapoztam ebben a könyvben, hol lassan, hol egészen türelmetle-
nül, míg sárgák nem lettek a leped őnyi lapok, míg el nem rongyolódtak teljesen. 
És hát a futballt annyira szerettem. Azt hittem, képzeltem, híres játékos leszek, 
reflektorok vakító fényében, üvöltő  közönséggel körülvéve lövöm a szebbnél 
szebb gólokat. El is kezdtem az edzést egy külteleki pályán. Er ős csontú fiúk, 
kamaszok rúgták a b őrt, az edző  részeges, lila arca az alkonyatban alig volt ki-
vehető , vékony lábaival néha mutatott valamit, de inkább csak a roggyant lécke-
rítésnél állt, és valahogy szótlanul, vértolulásosan irányítgatott. Hol csatár, hol 
hátvéd voltam, de ziháltam nagyon, fájt a mellem, az oldalam, nem bírtam úgy 
az iramot, utána narancsszeleteket kaptunk, alig tudtam magamhoz térni. A zu-
hanyozóban a koraérett fiúk le-föl sétálgattak. Riadtan néztem a g őzön és a ho-
mályon át ágaskodó férfiasságukat, amellyel mintha örök jelet szerettek volna 
döfni az időbe. Fáradtan, zavartan értem haza, ahol már nyüzsgés fogadott, és 
csak másnap délelőtt lehettem anyámé, ha úgy alakult, lehettem tanúja a sárga, 
kis csodamadárnak, amely előbb csak röpködött a szobában, a lakásban, hogy 
utána átnyomuljon a falon. Anyám lány korában lanton is játszott, szép, bécsi 
hangszere volt, finom, míves testtel, gyöngyház berakásokkal a kell ő  helyen, de 
nekünk csak a haja maradt, az ének, főleg operettek, vagy valami egészen isme-
retlen népdal, vagy távoli, sejtelmes spirituálészer űség. Ha nem takarított, vagy 
mosott, akkor varrt, komoly kosztümöt, ruhát, hogy micsoda n ők is jöttek hozzá! 
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Néha órákon át próbáltak, ilyenkor ki kellett mennem a szobából, és hát a dal 
is megszűnt persze, de ha ügyeskedtem és résnyire nyitva hagytam az ajtót, lát-
hattam, leshettem a rózsaszín, fehér vagy halványlila kombinék rezdülését a 
feszes testeken. Egy tanárnő . is járt hozzánk, állandóan erős, émelygős szaggal, 
mégis vonzott, és már vártam, vártam, hogy betoppanjon. És izgatott a próba-
baba is, farok nélküli szirén teste, nem is csoda, még ma is azon kapom rajta 
magam, hogy vizet, tengert keresek neki. De a tenger, a víz oly messze került, azt 
hiszem, tudja, érti már, hisz ágyam peremén úgy van, mint kivetett, alig-alig 
tátongó, reménykedő  hal. A környékbeli fiúk nehezen fedeztek fel, mármint 
azok, akik Őshonosak voltak, főleg telepesek lakták a környéket, oly furcsa és 
gyors beszéddel, gesztikulációval hangosan, lármásan éltek, lakásunk vékony 
falai nem tudtak mit kezdeni velük, ideges is voltam emiatt, ez a zaj nem a 
napfényes idő  hangja, nem bizony, pár hónapig fölöttünk egy katonatiszt lakott, 
elázva, szutykosan érkezett haza minden este, a lépcs őházban csak úgy zengtek 
a léptei, becsapta maga után a lakásajtót, és már nyúlt is az üvegért, néha kur-
vákat hozott fel, hallottuk, ahogy a nadrágszíjjal veri Őket, azok meg vihogtak, 
bugyborékoltak, sőt valaki azt is tudni vélte, hogy esetenként rájuk fogja a pisz-
tolyát. Apám egyszer annyira felháborodott, hogy becsöngetett hozzá. Fülig sza-
ladó szájjal, sapkában, gatyában nyitott ajtót, és onnan, a küszöbr ől, fejest ug-
rott a kisszobában tárolt almatengerbe. Hát igen, máskor egyetemisták bérelték 
a lakást, és ha túl hideg volt a tél, fölfeszítették az amúgy is lestrapált parkettát, 
hadd legyen legalább langyos a régi cserépkályha. Tehát az a pár fiú a szomszé-
dos házakból mégis rám talált, és olyan jó barátok lettünk. Együtt jártuk össze 
a környék titokzatos és félelmetes helyeit, esténként nagy tüzet gyújtottunk az 
elhagyatott telken és bámultuk a sötétbe fesl ő  aranypiros szirmokat. Rendre 
meghódítottuk az omladozó falú házat dzsungel kertjével, mintha kerestünk 
volna valamit, ami útba, életbe igazít bennünket. 

És hát ott volt a kistemplom is, a stadion mellett, mocsárral, náddal körül-
véve, hányszor, de hányszor képzeltük el, hogy kiszabadítjuk az ott lakó lelkeket. 
És közben anyám csak énekelt, szállta kis sárga csodamadár, és egyszer, minden 
átmenet nélkül megállt, megdermedt, mint halott veréb hullott alá. Egy er ős 
bariton kezdett el csapkodni szárnyaival, rámen ősen, rátartian, és mi a megle-
petéstől még szólni se tudtunk, csak riadtzavartan bámultuk a falat, ahonnan 
mindez áthallatszott, -csapódott, és a vastag férfihang vitte tovább az éneket, a 
dalt, pörgette, csavargatta, és akkor már tudtuk, a szomszéd színész csapdájába 
estünk, az ő  lesben álló, ragadozó madara eltüntette a másikat, mert anyám ett ől 
fogva elhallgatott, vagy legalábbis alig-alig engedte szabadjára gyönyör ű  hang-
ját. A színész egy ideig még er ősködött, hallottuk férfias futamait, nekilódulását, 
de utána abbahagyta Ő  is. A város színházában játszott, a sarki kocsmában mé-
lázott, magányosan élt a kis lakásban, és mi, a barátaim és én, lassan kin őttünk 
az elhagyatott házból, a dzsungel sűrűjéből, a kistemplomot körülvevő  mocsár-
ból, és elindultunk valami nagybet űs felé, míg anyám, apám elköltöztek a har-
madikról egy egészen ismeretlen tájra. 
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BATA JÁNOS 

FAGYOSSZENTEK 

Eljöttek 
Nem kopogtattak 
Zörgettek — 
Magukkal vittek 
tőlünk egy életet. 

Eljöttek 
Hozzánk jöttek 
Zörgettek — 
És magukkal vittek 
kettőnkből egy életet. 

Kanizsa, 1995. V. 14. 

MINDENSZENTEK 

Látom meghalni a kertet, 
s benne a mandulafát, 
a mogyorót és a meggyet. 
Sárga virágok csokra 
a kerítés mellé dobva, 
a szirmok között még apró 
bogarab férgek keresnének 
a fagy elől menedéket. 
A köd közé vér vegyül —
ártatlanok kiontott vére, —  
a szitáló esőben egyetlen oltalmad: 
gyermeked igaz ölelése. 

Kanizsa, 1995. XI. 2 

A helyi önkormányzat képvisel ői, .Siflis Zoltán és Boško Krsti ć  
megkoszoruzzák az író mellszobrát 
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MIRNICS L. ZSUZSANNA 

HANG NÉLKÜL 

akkor elfelejtettek mindent 
megrágták a paprikacsumát 
lerágták a csontokat 
a gyöngyházfény ű  porcot leszopogatták 
megrázták a pohárban a csilingelő  vizet és 
tocsogtak a tócsában a padlón 
hang nélkül 
megsimogatták a függönyvásznakat 
belefúrták a fejüket párnába szagba 
illatba levegőbe 
és a pirított kenyér világította sötétben 
mint hangtalan szaggal ígérte 
hogy elmúlt 
elmúlt mindhalálig 
és ünnep van amikor 
nem szabad tombolni 
csak hallgatni hallgatni egyre 

a túlfeszített idegek 
hamis pengéssel rugóztak a mozdulatokon 
kiugorva megpendültek — 
és minta nedves kutyaorr cseppjei 
zúzmara ülte az ablakokat 
hangtalan égvonal 

beszélni csak az érzésről lehet 
— az érzés az egyensúly megbillenése 
az agy-táj beláthatatlan pontjai felé —  
a jelenet hang nélkül játszódott 
mint az agy csendes mély kútjában 
ahol közöny és boldogság terem 

ÚT 

az agy korlátain az indulat 
elröppen mint egy origamimadár 
esetlenül és simán — 
más madarakkal párbajozni indul 
semerre — se hall se lát 

a vak ember-madár 
előreszegett fejjel és kinyújtott kézzel 
vagy a kenyérszegés teljes 
ma már gépi közönyével 
utak és lehetőségek felé 
nyomot és utat vesztve eltéved 
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kötelességből 
mert megszületett 
s mert ebben a létformában 
nincs más feladat 

nincs más csak a gondolat 
az ezerszín ű  élőhalott 
nincs más csak a madárvilág 
karmos pihegombóc 
nincs más csak a hallgatás 
amelyben az indulatok fáradtan kialusznak 
nincs más csak az alvás és ébredés 
repkedés a cellák rácsán belül 

BIZTONSÁG 

miután ezer és ezer szót megtagadtam 
ezernek ezerszer szóval odavágtam 
miután ezerszer késeket álmodtam 
miután álmomban nagykéseket hordtam 
miután ezerszer is tudni akartam 
ezerszer ezer lényt magamnak akartam 
és szívem mint nagy dörömböl ő  húslégy 
kimerült bennem rozsdás kopogással 
miután véletlenek erdejében kisorsolt 
soromat kivártam 
elfogadva utálom mindazt amit kaptam 

leátlagolva és kidesztillálva 
a képlet 
ezáltal enyém 
mint egy aranyskorpió a zsebemben 
és még bennem a bizonytalan éj 
ahol nem volt mosoly 
nem volt szeretet 
és ahol a falak is szétsugározták 
azt hogy véged véged van 

most itt fekszem a s űrű  biztonságban 
mint zöldarany vonalak a levegőben 
az álom kilincsén 
vonallá vedlem magam itt 
elfelejtek gondolkodni 
a skorpiók kezébe adva magam 
és soha 
soha nem lépek tovább 
leátlagolva kidesztillálva 
és emberien 
két lábnál-két kéznél nem többnek látva magam 
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MOLNÁR CS. ATTILA 

VARÁZSLATOS ÉLETEMRŐL (7.) 

Egy este a tisztek úgy határoztak, hogy másnap fölmegyünk a mérnökékhöz a 
hegyekbe valami estélyre. Azt javasolták, hogy én legyek a kocsis, mert a Gyurka 
be szokott szívni és ők nem akarják, hogy kezük-lábuk törjön. Másnap is ment 
a lubickolás, de a tisztikar nem sokat törődött a fürdéssel, csak meg-megmártóz-
tak a hőség ellen; legfőbb szórakozásuk a kártyázás, a jobbnál jobb falatok meg 
italok voltak. 

Azért rázták le magukról a nagyságákat, hogy nyugodtan hódolhassanak 
szenvedélyeiknek. Én meg nem sokra mentem az oktatással, mert nem arra fi-
gyeltek, amit magyaráztam, hanem a kezek járására figyelmeztettek. Ezt nagyon 
is jól megtanulták. 

Addig-addig úszkáltunk a gyékényes körül, míg egy nagy csapat vadkacsa ki 
nem úszott a tisztásra. Úgy ereszkedtek lefelé, a tisztek meg géppisztolyokból 
megsorozták őket; vagy hat szárnyas maradt ott, én meg boldogan horgásztam 
ki mindet. Aztán a lakhelyünkre vonulva pirosra sült kacsapecsenyét készítet-
tünk, s megtömtük a hasunkat istenigazából, a hadnagy meg azt mondta, hogy 
mindezt meg köll majd a hegyekben fönt locsolni valami jóféle borral. 

Elkészítettem a kocsit. Alkonyatkor indultunk, de nekem ez a kiruccanás 
végképp nem volt az ínyemre. Részben azért, mert jól elfáradtam a hölgyek 
kimentésében, mert mindig alá akartak merülni, részben meg azért, mert tud-
tam, hogy este elég veszélyes a hegyekben csatangolni. Legszívesebben lefeküd-
tem volna, de menni köllött. 

Addig-addig tekergőztünk, míg meg nem érkeztünk a fiatal mérnök házas-
párhoz. Nagy volt az öröm, enni-inni adtak, majd következtek a kártyapartik. 
Némelyek a hölgyekkel szórakoztak. A Gyurka hamar elszenderült az ülésen, én 
meg, nekivetve a hátam az ajtófélfának, csak várakoztam, figyeltem kifelé, fél 
szemmel meg befelé pislogtam. Az semmiképpen sem b űn, ha valaki nézi a mo-
zit, mert ebből volt éppen elég egészen hajnalig. A jó nedű  csakhamar hatni 
kezdett, tetőfokra emelkedett a hangulat, s nótázás közben elcsattantak a cviki-
puszik. Mindez különleges látványt nyújtott. Megtörtént, hogy némelyek ádám-
kosztümre vetkőztek le, s megkezdődött a párok cserélgetése. 

Kis kukacnak éreztem magam közöttük. Még a grófn ő  is megmutatta, mit 
tud, hogy mennyire szép! Nem hangzott el egyetlen goromba szó sem. Hasonló-
kat csak filmeken láttam később. 

Hajnalban végre útra készülődtünk, a Gyurka is befogott, szóltam is a mu-
latozóknak, hogy haza kéne már menni, világosodik. Néhányukat a hátunkon 
vittük ki a kocsira. 

Mi tagadás, jól éreztem magam. Kijárt nekem is a terített asztal, nagyon jó 
volt a szelet sonka meg a finom bor, mert a házigazda minden forduló után 
jobbat hozott föl a pincéből, így én is decizgethettem a legjavából. 
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Kérdezgették is tőlem másnap a tiszti szakácsok, hogy tán nem kaptunk 
kosztot, mivel mindenb ől dupla adag fogyott. Mondom, hogy kitáncoltuk, ala-
posan kimulattuk magunkat, átdorbézoltuk az éjszakát, ezért vagyunk most far-
kaséhesek. 

Miután az úszótanfolyamnak vége lett, Martincira vonultunk második vá-
gányt csinálni. Az állomás közelében szállásoltak el bennünket. Itt vagy harminc 
foglyot bíztak rám. Ment is a munka annak rendje-módja szerint. Egy nap ülök 
én a talpfákat hordó kocsin, a jobb lábam a sínen, a kamerádok leszedték a 
talpfákat a kocsiról, majd meglökték, éppen rá a sarkamra. Azonnal elöntött a 
vér. Nagy fájdalmat éreztem. Megmutattam nekik, hogy mit tettek. Az egyik 
mindjárt a géppisztolyára meg a halántékára mutatott, hogy l őjem agyon. Na-
gyot káromkodtam, de ők csak bámultak rám, mert egy szót sem értettek. Nyom-
ban hazavittek és bekötöztek. 

Szinte mindenki a vonalon dolgozott, mivel 1945 decemberéig be köllött 
fejezni a munkálatokat. Vagy húsz napig nem bírtam kimenni. Ez alatt az id ő  
alatt gyűrűmesterré képeztem ki magam. Mindehhez vasvágó fűrész, reszelő  és 
repülőgéppuska-hüvely volt szükséges. Nagyon szép pecsétgy űrűket fabrikál-
tam. Valósággal szétkapkodták őket a katonák, és ékszerésznek kezdtek el ne-
vezni. Én meg az udvaron sütkéreztem, élveztem a nap sugarait. 

A szomszéd udvarban igen helyes fiatal leány tanulgatott. A léckerítésen át 
jól láttuk egymást, de napokig egyikünk se szólalt meg. Észrevettem, milyen 
buzgón figyeli, mit csinálok. En is figyeltem őt a szemem sarkából, miközben 
fűrészeltem, reszeltem, csiszoltam. 

Egy nap az udvar közepére telepedett, onnan figyelt. Már a szülei is fölfi-
gyeltek rá, hallottam, hogy erősen perelik. A szülei napközben kimentek a föld-
re dolgozni, csak késő  délután vetődtek haza, a kislány meg napközben tanult, 
takarított, etette a jószágokat. Levetk őztem gatyára napozni. Ő  meg sárga biki-
nire vetkőzött. Ennek aztán az lett a következménye, hogy kevesebb gy űrűt tud-
tam megcsinálni, pedig fölvállaltam a munkát. Az a kis sárga bikini volt az oka 
mindennek... 

Egy nap hamarabb értek haza a szülei és megtiltották neki, hogy szemez-
gessen egy katonával. Meg is verték, mire keservesen sírni kezdett. Nagyon meg-
sajnáltam az ártatlan báránykát, de mit tehettem volna egyebet? 

A műhelyem a szabad ég alatt, az udvar közepén volt. Siettem a munkával, 
mert a pénz nagyon kellett. A szomszéd meg tovább dörmögött magában, mint 
egy vén medve, hogy már megint itt eszi a fene a katonát. 

Amikor lementek a szőlőbe, a kislány odajött a kerítésig, köszönt és elpa-
naszolta, hogy megverte az apja. Megkérdezte, hogy mit csinálok. Miután meg-
mondtam neki, megkért, hogy mutassam meg neki a gy űrűket. Megmutattam, ő  
meg elcsodálkozott, hogy milyen szépek. 

Még néhány napig elcsevegtünk erről-arról, majd megkért, hogy ha lesze-
relek, menjek el hozzájuk, akkorra ó már nagylány lesz. Mondtam neki, hogy 
magyar vagyok és nagyon messze élek, meg hogy egy kislány h űségesen hazavár, 
mire nagyon elszomorodott. Pár nap múlva arra kért, hogy ugorjak át a keríté-
sen, majd bemegyünk enni. Nem lehet, mondtam, mert az apád, ha rajtakap 
bennünket, mindkettőnket agyonver. 
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Tovább dolgozgattam szorgalmasan, a gyűrűk meg szaporodtak, mint a ci-
gányasszony teje. Avasútépítés is jól haladt; a fiúkkal ki is érdemeltük a legjobb 
munkabrigád címet. 

Egy nap a szakácsok kicsit korábban hozták ki az ebédet, s volt idejük arra, 
hogy a vasútárokban és környékén a háborúból visszamaradt lövedékek és rob-
banószerek között matassanak. Találtak egy páncélöklöt is. Egyikük odaszólt a 
másiknak, hogy vigye oda neki, ő  ért hozzá, majd szétszedi. Le is ültek a vasúti 
töltés oldalába, mi meg a sínhordó kocsival ott haladtunk el a közelükben. Ek-
kor fölrobbant a páncélököl. Egy repesz közvetlenül a fejem mellett repült el. 
Két szakács a helyszínen meghalt, többen megsebesültek. Egyik bajtársammal 
kiosztottuk az ebédet, de nem fogyasztottuk el jó étvággyal. 

XI. 

Lassan elkészült a dupla vágány Belgrád és Zágráb között. Nagy ünnepsé-
geket rendeztek a falvakban, virággal díszített vonat vitte az épít őket, az állomá-
sok virágdíszbe öltöztek, sok ember összegy űlt, éljeneztek, nagy zenekarok fúj-
ták a talpalávalót. 

Az ünnepségek után Erdődbe és Dályára mentünk. A Duna-parti major-
ságban ütöttük föl a sátrainkat. A munka igen sokrét ű  volt: a vágóállatok ellá-
tása, hídvasak fúrása és összeállítása, őrségadás. 

Mivel Baranyából minden élelmet elvittek a svábok, a nép elindult szeke-
reken kereskedni. Szinte mindegyiken szép lányok is voltak. Aznap, amikor 
őrparancsnok voltam, az egyik kocsin sokféle élelmiszerre bukkantam. Volt ott 
egy lány is, akinek a szülei azt mondták, hogy már eladósorban van, de alig 
maradt a falujukban egy-két legény, a többi mind odaveszett a háborúban. Kö-
nyörögtek, hogy ne vegyünk el semmit t őlük, inkább igyunk az üvegükb ől, meg 
vigyük el sétálni a lányokat a Duna-partra. 

Más alkalommal a lovakat legeltettem a hegy aljában, ezek a vándor népek 
meg megkóstoltatták velünk itókájukat. Mivel nem szoktam meg a szeszt, ala-
posan becsíptem. Éppen a gyepen heverésztem, amikor a fácánra vadászó tisz-
tek odajöttek hozzám és a lányok után érdekl ődtek, én meg leszidtam őket. Csak 
késő  délután tértem magamhoz. Ki tudja, hogy azok a sokszoknyás asszonyok 
miféle kenceficét kevertek az italukba. 

Mondták is a cimborák, hogy a főhadnagy nagyon haragudott, de a lovakat 
azért megtaláltuk az erd őben, majd engemet becsuktak a csutkásba. Ott leheve-
redtem, mert szerettem volna kipihenni magam, de ez nem sikerült, mert a 
grófnő , kinézvén a kastély ablakán, nagyon érdekl ődött a történtek iránt. Az őr 
hamarosan kieresztett, hogy menjek jelentést írni, a f őhadnagy meg a fenébe 
küldött. Hát ennyit voltam mindössze büntetve a három esztend ő  alatt. 

Másnap a komp körül legeltettem a lovakat. Itt elég sok esemény játszódott 
le naponta. A lányok utáni futkosásnak is vége lett, mert többen is bekapták a 
legyet, szüleik pedig a parancsnokságra jártak minduntalan panaszkodni. A gé-
zengúzoknak fizetniük kellett. Milyen jó, hogy azén eszem mindig a helyén volt 
és nem okoztam galibát. 
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Egyre azonban azon törtem a fejem, hogyan is kellene írni haza a kis Mari-
kának, mert a levelében rajzolt nekem egy szép nagy piros rózsaszálat. Ezért lett 
tán a rózsa szívem legszebb virága, még ha tövises is. A levélben egy versike is 
volt, amely így szólt: „Búzavirág kék szín ű, Minden legény kétszínű..." Hű  a 
mindenit, hát erre nekem is kéne valami versikét szerkesztenem! Meg is tettem a 
lovak mellett, este meg sorra másolták le a cimborák, mert mindkét vers annyira 
megtetszett nekik. Örültem a sikernek, el is küldtem a verset Zentára a kék 
szemű  kislánynak. Válaszleveléből kiderült, hogy neki is nagyon tetszett. 

A vadászat egész életemben érdekelt. Egy alkalommal fogtam a puskámat, 
s megcéloztam a vízen úszkáló vízicsirkét. Néhányszor rál ő ttem, de sehogy sem 
tudtam eltalálni. Helyette egy katonai teherautó gumiját találtam el. A golyó 
minden bizonnyal azért tévesztett célt, mert gellert kapott a víz tükrén. Ekkor 
elment a kedvem a vadászattól. 

Bent vagyok a Dunában a lovakkal, amikor jön a hadnagyom és azt mondja: 
— Péterkém, találtunk két szép lányt, holnap este megyünk hozzájuk. Az a 

kérésem, hogy előtte gyere föl a kastélyba és egész éjjel szórakozzatok a felesé-
gemmel... 

Mintha csak nyakon öntöttek volna: hogyan jövök én az ilyesmihez?! 
Másnap a grófn ő  kikönyökölt az ablakon, a hadnagy meg indulóban volt, 

de fölküldött a kastélyba. Hogy hányszor változtattam színt, meg hogy mire gon-
doltam, azt nem tudom, de hogy elborult az agyam, azt igen. Mit csináljak, hogy 
ne legyen harag és ne tegyem meg azt? 

Végül letelepedtem a följáró lépcsőjére és húztam az id ő t. A hölgy meg 
egyre csak szólítgatott, de én csak fényesítettem a csizmámat. Mire lejött volna 
értem, elbújtam az istállóban a szénában, minta nyúl a bokorban. A bajtársaktól 
volt aztán mit hallanom: hogy ilyen gyáva meg olyan gyáva vagyok, hiszen na-
gyon szép a grófnő , miért nem őket hívja magához? Egyre csak biztattak, hogy 
menjek föl hozzá bátran, mert különben elveszítem a hadnagy bizalmát. Ők már 
akkor szabad életet éltek, de az ügyb ől ennek ellenére nem lett semmi, nem 
mentem lépre. 

Ezután Vinkovcira mentünk. A külvárosban elfoglaltunk egy üres szoba-
konyhás lakást. Naponta a borovói cipőgyárba jártunkvonattal hidakat csinálni. 
Szegecselő  lyukakat fúrtunk és egyéb dolgokat csináltunk. N ők is dolgoztak a 
gépeken, és sok fogoly is akadt még. Az egyik cip őszöget fabrikált drótból, a 
másik spicceket a cipők orrára, kis patkót a sarkakra. 

Egy nap látogatók érkeztek, édesanyák, feleségek. Nekem a n ővérem ho-
zott egy kis hazait. Pár napig ott maradt, én meg szabadságot kaptam. Végül 
fölszállhattam egy gyorsabb kerek ű  füstösre. Alig fértem fel, mert rengeteg volt 
az utas. Hogy hova mentek, senkise kérdezte meg. Utközben sokat vakaróztam, 
csak úgy dobáltam ki a férgeket a zubbonyom alól. 

Végül megérkeztünk Szabadkára hajnalban, de vonat csak délután indult 
Zentára. Nekivágtunk hát lábbuszon a sínek mentén. Hó fedett mindent, de a 
gyomrunk is hamarosan korogni kezdett az éhségt ől. 

Útközben kiszemeltünk egy nagy tanyát, gondoltuk, jó lesz élelem után 
nézni. Láttuk a gazdát meg a gazdasszonyt a tanyaudvarban szorgoskodni. Rájuk 
köszöntünk, ők meg azt kérdezték, mi járatban vagyunk. Mondjuk, korog a 

27 



gyomrunk, vennénk valami harapnivalót. Azt válaszolták, hogy errefelé nincs 
katonaság, nekik sincs mit enni, nem adhatnak semmit. Amikor a nagy komon-
dorokat is ránk uszították, előkaptam a pisztolyomat és egyet leterítettem kö-
zülük. 

Tovább törtettünk a sínpárokon. Egy újabb szállásnál ugyancsak kutyák 
uszultak ránk. Az üszkös falak között id ősebb házaspár lakott. Élelmet kértünk 
tő lük is pénzért. Mondták: van kukoricakenyerük, kicsit már szikkadt ugyan, de 
majd a langyos tejben megpuhul. Előkotortak a lóca alól egy bádogtálat, amib ől 
éppen cicák szürcsölték ki a tejet, a szüle meg az alsószoknyájával akarta meg-
szűrni a tejet... Látván ezt, letettem a lócára a kenyér árát és hónom alá csapva 
a kőkemény kenyeret, elköszöntem. 

Felsőhegy határáig ropogtattuk a mindennapit, mint nyulak a torzsát. Ha-
marosan elhagyott bennünket a Szabadkáról korábban indult vonat, mi meg 
késő  este értünk Zentára összevissza fázva, éhesen. Megörült nekünk az ángyi, 
körülpuszilgatott bennünket, majd azt mondta, hogy nagyon sok a dolog ideha-
za. Aztán jól kialudtuk a havas út fáradalmait. 

A sok munkának nemigen örültem, mert pihenni meg szórakozni jöttem 
haza. El is mentem hamar a nagylányhoz, hogy megtudjam, nem felejtett-e még 
el. Úgy repült felém, mint egy angyal. Nagyon nagy örömet láttam a szemében, 
s úgy vettem észre, hogy jövetelem megváltoztatta Marikát. 

A röpke találkozások hamar elrepültek, pedig nekünk tán még ezer is kevés 
lett volna, de bíztunk abban, hogy egyszer majd eljön a pillanat, amikor nem köll 
többé elszakadnunk egymástól. Az a nyolc-tíz kurta nap szinte semmire se volt 
elég, hacsak nem a borok fejtésére meg keverésére, hiszen én már akkor szinte 
mindent tudtam ezen a téren. A bácskai meg a bánáti lakodalmak igényének jó 
részét mi elégítettük ki a jóféle ned űvel, de az idő  szélvész módjára elröppent, 
és vissza kellett utaznom. 

Vinkovcin alig pihentem ki magam, máris indulnunk kellett Belgrád, Niš, 
Szkopje irányába. Ez utóbbi helyen, átgyalogolván a Vardar folyón, egy tüzér-
kaszárnyába értünk. Olyannak tűnt a nyakig érő  hó, mintha az Északi-sarkon 
járnánk. Elszállásoltak bennünket valamilyen raktárhelyiségben, jó meleg le-
vesse!, kenyérrel kínáltak, majd nyugovóra tértünk. Másnap reggel újfent csak 
nyakig érő  havat láttunk a barakk körül, magam is csodálattal néztem széjjel a 
hófödte hegycsúcsok között, de tovább köllött indulni Bitola felé, ahol már vár-
tak bennünket. A hajunkat nullásra nyírták le kint a hó tetején, a viharos szél 
meg elhordta a temérdek hajat a város felé. Néhány nap múlva sorakozót ren-
deltek el, majd gyakorlatoztunk, névsorolvasás után pedig kit jobbra, kit meg 
balra állítottak. 

Nagy öröm ért, mert megtudtam, hogy visszamehetek Belgrádba. Újra el-
indultunk a hosszú útra vicsorgó farkascsordák között. A vonat alig döcögött, 
mi meg azt figyeltük, hogy a rozoga cölöphíd mikor roppan össze. Pancsován 
néhány ajtó és ablak nélküli barakkban helyeztek el bennünket. Pár napon át 
magas lázam volt. Többedmagammal a belgrádi katonai kórházba vittek ben-
nünket. Én a fülosztályra kerültem, ahol egy magyar orvosn ő  volt a főnök. In-
jekciót adott és azt mondta, hogy nagyon veszélyes a fülgyulladásom. Fél nap se 
hiányzott ahhoz, hogy meghaljak. Valószínűleg azért, mert nagyon huzatos ba- 
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rakkokban kaptunk elhelyezést. Attól tartott, hogy elkéstünk a gyógyítással. 
Nem estem pánikba, bíztam a gyógyulásomban. Hat hét múlva föl is épültem, s 
elhagyhattam a kórházat, de a pancsovai barakkokban senkit sem találtam. 

Visszamentem Belgrádba s kérdezgettem az embereket, hol találhatom az 
ezredemet. Végül is Karlovacra irányítottak, ahova öt nap múlva meg is érkez-
tem. Itt a kaszárnyai élet már egészen más volt, mint azel őtt, amikor a háború 
ugyancsak megsanyargatta az öreg és a fiatal harcosokat egyaránt. A koszt ugyan 
nem volt valami fényes, a hazai is lassan elfogyott, de kitartottam. Megszervez-
tük az iskolát az írástudatlanok számára. Mivel más nem akart tanítóskodni, 
magamra vállaltam a vezetését. Harminchat diákom volt. Pár hónap alatt jól 
megtanulták a betűvetést meg a számolást. Boldogok voltak, hogy nem kell má-
soknak könyörögni: ők maguk írhattak haza. Megköszönték a fáradozásomat, s 
a brigád részéről is elismerésben részesültem. Meglepődtem s elgondolkoztam 
azon, honnan is indultam el. Arra gondoltam, hogy az ember, ha igyekszik, sok 
mindent elérhet az életben. Abban reménykedtem, hogy egyszer nekem is 
könnyebb és szebb lesz az életem. 

1946-ban nagyon hosszú és hideg volt a tél. Ezredünk adta az őrséget. A 
vidék hegyes, dombos, erdős volt. Húsznaponként voltam őrparancsnok. Akko-
riban nagy veszély leselkedett ott az emberre: usztasák, csetnikek, farkascsor-
dák, vaddisznók támadtak meg bennünket. A háború tehát 1945-ben még nem 
ért véget számunkra. 

Kegyetlenül hideg volt: mínusz 30 fok, a hó derékig ért, s nemigen múlt el nap 
puskaropogás nélkül. Az egyik cimborámmal éppen az őrház előtt álltunk, ami-
kor két asszonyt megtámadtak a farkasok. Szerencsére sikerült leterítenünk a 
fenevadakat. A bátor, erős, fiatal asszonyok meg tovább mentek a piacra nagy 
hálálkodások közepette. Csak a délutáni órákban t űntek föl megint visszafelé 
jövet az országúton, integettek, majd alakjukat eltakarták a s űrű  erdő  fái. 

(Folytatjuk) 

Az idén is lerónák kegyeletüket anyaországi vendégeink 	
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KÉZFOGÁSOK 

NIN-díj 1995 

SVETLANA VELMAR-JANKOVI Ć  

FENEKETLENSÉG 
RÉSZLET A SZERZŐ  NIN-DÍJAS REGÉNYÉB ŐL 

Finálé 

(Csak még egy kicsit, itta vége. A következ ő  oldala-
kon. Elérkeztünk az 1865. esztend őig is! — S. V-J. ) 

Napló 

Január 14. 
Szt. Száva napján 

Megváltóm, bocsásd meg, hogy én immáron nem tudok megbocsátani. 
Sem halálra válni, amikor csak meglátom, a gondolatára, hogy ó, az én 

egyetlenem, minden porcikájában csalárd. 
És hogy mindiglen így vala. 
De hogy azért, a szívem mélyén, ezt mégsem hiszem el. 
Az elmém egyet súg, a szívem mást. 
Keservvel kínzatom. 
Amidőn megrendül a bizodalom, már csak a feneketlen semmi j ő . 

A Jegyz őfüzetb ől 

Mostanában a Neki készített étket, titkon, én kóstolom meg els őnek. Gya-
nítom, hogy mérgezi Őt valaki. 

Egymagában ebédel, egymagában estebédel. 
De semmi, az étek jó, s Ó mégis szünetlenül betegeskedik. Megapadt. Ere-

jében megfogyatkozott. 
Egy-két órát dolgozik kabinetjében, majd lefekszik. Ilyen még sohasem 

volt. 
Amíglen el nem kerget, ott gunnyasztok mellette, a fauteuilben. 
Szeme a semmibe mered, én meg verrasztok és rosszat sejtek. 
Azt az átkozott asszonyát! 
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Levél 

Júlia fejedelemasszony levele édesanyjánal, Hunyady grófn őnek 

1. Martius 1865. 
Belgrád 

Mélyen Tisztelt Asszonyom! 
Nem szólíthatom „Kedves Anyám"-nak, mert ebben akadályoztat az a ke-

gyetlenség, amellyel viseltetett és viseltet irányomban. Valamennyi üzenetét 
kézhez vettem. 

Tudni szeretné, hogy mi történik körülöttem, s mint vagyok. Ez az Ön joga, 
hangoztatja. 

Ehhez valóban joga van. Íme, eleget teszek neki. 
Visszatértem a Fejedelemhez, s ő  nagy tisztelettel bánik velem, elhalmoz a 

hódolat és a megtiszteltetés jeleivel, közben közönséges status vagyok a szemé-
ben. Márványszobor, mely díszül szolgál a fogadásokon, ebédeken, bálakon. Az 
Udvar ékessége. 

Semmi módon nem veszek részt többé az államügyekben, noha mind a Fe-
jedelem, mind a lapok még mindig nem fukarkodnak a dicséretekkel külhoni 
missiómat illetően. 

Immár semmi módon meg nem engedi, hogy közeledjem hozzá. 
Visszatértem az Udvarba, amelyben a kedves rokonasszonyok átvették a 

hatalmat. Könnyen visszaszorítom őket ugyan még mindig, amid őn úgy kívánja 
úri szeszélyem. Néhanap úgy kívánja pedig, ámbár látni őket, amint sápadoznak 
a gyűlölettől, közben meg olvadoznak a nyájasságtól, nem nagy élvezet éppen. 

Visszatértem egy szegény és szomorú országba, amely igen kevéssé változott 
azóta, amióta távol voltam. Ez az ország, higgye el, asszonyom, sokkal vonzóbbnak 
látszott elbeszéléseimben, melyeket én regéltem róla szerte Európában. 

Fejedelemasszony vagyok, akinek megadatik ugyan a titulusával járó tisztelet, 
de annak értelmét ől, mely e titulusban benne foglaltatik, attól megfoszttattam. 

Sok-sok erő  kell hozzá, hogy mindezt elbírja az ember. 
Legyen meggyőződve legmélyebb tiszteletemről, lánya, 

Júlia 

Napló 

Március 28. 
Virágvasárnap 

Fél évszázada, hogy Atyám ama Nagy Felkelés élére állott. 
Hozzád fohászkodom, Uram: segíts meg dolgomban, hogy méltóképpen 

megünnepeljük ezen eseményt. 
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Ezenfölül segíts abban is, hogy ez Ünnepély Szerbia függetlenségének és 
eljövendő  balkáni szerepének is jelképévé váljon. 

Ennek élek most. 
Atyám, köszönet neked. 
Egek Ura, dicsértessék a Te neved. 

A Jegyzőfüzetből 

Újfent Húsvétra volt a nagy készület, s a gyereknép újfent örömt ől ricsajo-
zott az Udvarban, meg ővele játszadozott. 

No de — semmi. M. erre már oda se figyel. Más gondolatoknak szentelé magát. 
Túlságosan nehéz feladatot rótt ki rám: az egész ünnepséget Nagyurunk 

takovói felkelésének félszázados jubileumára hogy kifundáljam és azt leskiccel- 
jem. Majd hogy valóra is váltsam. 

Nagy ünnepély leszen. Rengeteg meghívott. Itthon valósi és külhoni ven-
dég. A székesfővárosba sereglő  nép. 

A díszünnepség a Topcsiderben lészen megtartandó. 
Új Érdemrend alapíttatik, a Takovói. Azt is nekem kell megrajzolnom. 
Ekképpen aztán az éjszakáimat munkában fogom tölteni, nem pediglen 

verrasztással meg álmatlanságban. 
Netán mindenféle álomlátásban. Azok is, csupa rossz álom, újfent meglá-

togattak. 
Ez pedig nem jó jel. 
Fiában a Nagyurunk természetje kerekedett följül. 
Ami engem bizodalommal tölt el. És félelemmel. 

Levél 

Júlia fejedelemasszony levele édesanyjának, Hunyady grófn őnek 

29. Maius 1865. 
Belgrád 

Mélyen tisztelt Asszonyom! 
Noha tartottam a viszontlátástól, mégis sajnálom, hogy nem jöhetett el az 

ünnepségre. Mondhatom, fenséges volt, s amid őn ezt mondom, a szó betű  sze-
rinti jelentésére gondolok, mely a sok conventionalis használatban id ővel meg-
kopik, ez esetben azonban az ünnepély igazán fenséges, azaz mind bens ő , mind 
pedig külső  szépségénél fogva valóban fényes és nagyszabású volt. Sugárzó és 
ragyogó. 

Az ünnep érzelmeket keltett a népben, és felgyújtotta képzeletét. Alegjobb 
tulajdonságokat. A szerbek csendesek maradtak az ünneplésben, nyugalmasak 
az örvendezésben. 
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Életemben nem láttam még ilyet, a lélek szépségének ezt a finom csipkéze-
tét egy sokaságban. Az embereken, az emberekben, az emberek fölött. 

Mindehhez Jovánovics úr, az udvarmester és varázsló, az én legnagyobb 
ellenségem, sikerített tökéletes decoratiót. A Topcsiderben, ahol az ünnepély 
fénypontja volt, diadalkaput emeltetett, a független nép a maga Fejedelmével és 
Fejedelemasszonyával, a fényes vendégsereggel meg a többi el őkelőséggel az 
élen, azon lépett be a fényűző  parkba, szobraival és szökőkutaival egy valóságos 
kis Versailles-ba, mely ekképpen a győzelem amphiteátruma lett. 

„Csodálatos egy nép ez a szerb", mondta a nagybátyám, az Ön fivére, Zichy 
gróf. „Mindegyre a poraiból éled meg újból. Most még jobban megértelek." 

Valóban el volt ragadtatva, noha érteni éppen nem értett meg semmit. En-
gem — legkevésbé. De hát nem is várom el. 

Remélem, a fivérei meg a nagybácsi el tudnak majd mesélni Önnek leg-
alább valamit abból, amit itt láttak. 

Az ünnepség nekem is kinyitotta a szemem: most választ kaptam a kérdés-
re, mely visszatértem óta gyötör. 

A kérdés ekképpen hangzik: mért hívott haza, ha már eleve így akart bánni 
velem? 

A válasz: nem akarta, hogy a kett őnk között levő  meg nem értés, pláne a 
válás, beárnyékolja a Nagy Ünnepet. Ehelyett azt szerette volna, hogy az ünnep-
ségre összesereglett népe meg vendégei el őtt, csorbítatlan dicsőségünkben, 
mint Szerbia Fejedelme és Fejedelemasszonya, a sikeres és boldog uralkodópár 
színében jelenjünk meg. 

Mindezt megkapta. 
Igen tisztelt asszonyom, a Fejedelem jobban szereti a hazáját, mint engem. 

Ámbár engem is szeret. 
Most már aztán tényleg nem tudom, mi lesz. Semmi jót nem sejtek. 

Lánya, 
Júlia 

Napló 

Június 5. 
Belgrád 

Három esztendeje bombázták Belgrádot. 
Több mint három esztendeje nyomaszt ez a ludvérc. 
Akkoron, a topcsideri kikötőben, szerelmetes orcával fogadott. 
Mostanság, az Udvarban, a mi bels ő  termeinkben, a csalárdság orcájával áll el őttem 
Ezt nem tűrhetem. 
Ennek véget kell vetni. 
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A Jegyz őfilzetből 

A jelen fényesnek látszik bár, az eljövendő  napokat illetően én mégis rém-
képeket látok. 

Ezen rémképek immáron nemcsak álmomban látogatnak meg, hanem éb-
ren is. 

Ennek okáért bezárkózok photographus műhelyembe. 
Nem a photographiákkal bajlódok, csak úgy leülök a fauteuilbe és lyukat 

nézek a levegőbe. 
Valamiféle rossz szokásra tettem szert: hogy megcsillapodjak, egy avíttas, 

fekete cilindert veszek elő , azt forgatom kitartóan. Néha belekukucskálok ebbe 
az ördögi gukkerba, és sötét feneketlenség az, amit benne látok. 

Levél 

Júlia fejedelemasszony levele édesanyjának Hunyady grófn őnek 

25..Tunius 1865. 
Belgrád 

Mélyen tisztelt Asszonyom! 
Nem tudom, megnyugvással fogadja-e a hírt, de ezennel adom tudomására, 

hogy a büntetés, melyet régt ől fogva a fejemre hívott, beteljesedett rajtam. 
Nem kellek neki többé. 
Szeret, de nem kellek neki. 
Ezt ma közölte velem. 
Méghozzá most, amidőn, mindenek ellenére, azt választottam, hogy Mel-

lette maradok a könyörületes Isten által megáldott szent kötelékben. 
Most, amidőn a mérleg serpenyője errefelé billent. 
Most, midőn megelégeltem immár a bujkálást önnön b űntudatom meg a 

pokol kínjaival való váratlan összetalálkozások elól. 
Most, amidőn már nem félek szeretni Őt. 
Most taszít el magától. 
Csak hát, mint mindig, ügyel a formára: a nyilvánosság számára a Fejedelem-

asszony Őfensége gyógyfürdőbe utazik. Négy hét múlva tér vissza. A valóságban 
azonban, melynek titka köztünk marad, a Fekete Hölgy szám űzetésbe megy, és 
soha többé nem tér vissza. 

Amíg Ő  él. így határozott. 
Bízom a Megváltóban, közben feneketlen mélység tárul a szemem elé: az, 

amelyik a Világmindenségben, s az, amelyik énbennem van, ki csak féreg vagyok 
az Úr színe előtt. 

Imádkozzatok értem.  

Lánya, Júlia 
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P. S. Megfigyelte-e, drága Asszonyom, hogy a fentebbi dátum mennyire 
ismétlődik életemben és az Ön életében is? Ez a Szent Iván éjszakáját követ ő  
első  nap, az ifjú nyárnak ez a hosszú-hosszú napja van hivatva arra, hogy elren-
delje sorsomat. 

J. 

Napló 

Július 7. 
Az aranđelovaci 
savanyúvíz-forrásnál 

Mindörökre elvégeztetett. 
Mindörökre megbabonázott. 
Ő , ki erre a legméltóbb. 
Ő , ki errre a legméltatlanabb. 
Számomra nincs többé: száműztem ő t. 
Nem tudni, hogy kettőnk közül kinek a vétke nagyobb. 
Itt maradtam, hogy szolgáljak ebben a pusztaságban, a feneketlenség tor-

nácán. 

(Kedves Olvasóim! 

Minden bizonnyal észrevették, hogy h őseink, akiknek nyomába szeg ődtünk az 
eltűnt Időben, most, feljegyzéseik legvégén, mindhárman használják a feneketlen-
ség szót. 

Ha megkísérelnénk kipuhatolni, hogyan és mint történhetett ez, valószín űleg 
eltévednénk Ezért jobb, ha bele se fogunk, a többször megismételt szót viszont kéz-
iratunk címéül választjuk S ekképpen újból a kezdet kezdetén vagyunk 

Belgrád. 
1995. augusztus 28-án 	 S. V. -J. ) 

BORBÉLY JÁNOS fordítása 
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ÖRÖKSÉG 

Kosztolányi Dezs ő  Irodalmi Napok 1996 

KOSZTOLÁNYI ISMÉT A MIENK 

Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünnepl ő  közönség! 

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a szabadkai Kosztolányi Dezs ő  Napok 
szervezőbizottsága nevében, a körünkben megjelent külföldi és hazai írókat, 
irodalomtörténészeket, m űvészeket, a Városi Könyvtár igazgatón őjét és min-
den irodalomkedvelő  vendégünket, akik jelenlétükkel megtisztelték e tudomá-
nyos ülésszakot, az immár huszadik évét betölt ő  Kosztolányi-emléknapot. 

Ma ünnepelni jöttünk, hogy együtt emlékezzünk a száztizenegy évvel 
ezelőtt született Kosztolányi Dezs őre. 1885. március 29-én Szabadka egén egy 
ragyogó csillag jelent meg, mely csakhamar fényes üstökösként beragyogta Eu-
rópa egét, hogy azután igazi ragyogás fényében hulljon vissza szül ővárosára. 

„Európa, hozzád / feléd, tefeléd száll szózatom a század / vak z űrzavará-
ban..."— kiáltja a költ ő  Európa című  versében. Ő , aki egész életében fáradha-
tatlanul dolgozott, futott, telefonált és sz őtte álmát, mint színes fonalat: 
„... a homlokán feltündökölt a jegy, / hogy milliók közt az egyetlenegy..." 

Mennyire szeretett élni! 
„... Szaladni tudnék, nem tudom, hova, /szeretnék élni, végtelen soká. / Száz 

évig, míg a testem megtörik, / szeretnék élni, élni örökig..." — ujjong önfeledten 
a költő . De sajnos az élet nem adta meg számára ezt a kívánt örömöt. A gyilkos 
betegséget nem tudta leküzdeni. És most már csak fájdalmas fohászként jajdul 
fel a költő  szava a Szeptemberi áhítat című  versében, amelyben kéri a szeptem-
beri reggelt, hogy fogja glóriába, ne hagyja el a szeptemberi nap. „... most, ami-
kor úgy lángolsz, mint a fáklya, / s szememből az önkívület kicsap, / emelj ma-
gadhoz. Föl-föl, még ez egyszer a halál fölé..." — sóhajt föl fájdalmasan Koszto-
lányi. 

De mindhiába. A kegyetlen halál 51 éves korában örökre lepecsételte ajkát. 
Kialudt a lángolás, a fény.  

Halála után sokáig néma csend övezte Kosztolányi alakját. Keveset tudtak 
róla szülővárosában, a szabadkai diákok is csak elvétve hallották nevét. Húsz 
évvel ezelőtt azonban új fordulat történt Kosztolányi emlékének újjáélesztésé-
ben. 1976-ban a középiskolába új magyartanárn ő  került (Varga Lakatos Gizel-
la), aki elhatározta, hogy iskolájába, az egykori Moša Pijade Gimnázium épüle-
tébe visszavarázsolja Kosztolányi szellemét. Ezzel a céllal a nagyon tehetséges 
diákok egy csoportjával megalakította a Kosztolányi Dezs ő  Irodalmi Kört, akik 
vállalták, hogy minden év március 29-én, a költ ő  születésnapján, emlékműsor-
ral adóznak az író emlékének. Ezt a célt szolgálta a Kosztolányi Dezs ő  égisze 
alatt szervezett sok kiváló irodalmi emlékm űsor a gimnázium zsúfolásig 
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megtelt dísztermében, ahol a költő  is tanult. Ily szorgos munkával tehát lángra 
lobbantották a költő  kialvó fáklyáját. Kosztolányi tehát nem halt meg a sza-
badkaiaknak. Hiszen csak az hal meg, akit elfelednek. Ezekb ől a törekvé-
sekbő l nő ttek ki a mai Kosztolányi Dezs ő  Napok. 

A Kosztolányi-emléknap megünneplése évr ől évre mind tartalmasabbá 
vált. 1985. november 23-án — a centenárium évében — szül ővárosa végre mell-
szobrot emel a költőnek. Ezt követően a Kosztolányi Dezs ő  Irodalmi Kör ve-
zető  tanárának kezdeményezésére Kosztolányi-emlékszobát nyitnak 1991. már-
cius 29-én a gimnázium épületében, ahova a költ ő  járt. 1993-ban pedig kihar-
colták, hogy a gimnázium falára felkerüljön Kosztolányi Dezs ő  emléktáblája, 
arra a helyre, ahol a Kosztolányi család lakott. Ezzel egy id őben a Kosztolányi 
Dezső  Napok kétnapos rendezvénnyé b ővült. Így lobbantottuk még magasabbra 
a költő  fáklyalángját. Nem feledkeztünk meg Kosztolányi Dezs őről, s úgy, ahogy 
Ő  azt egykor megálmodta, neve igenis él, immár száztizenegy éve. 

Így Kosztolányi ismét a miénk, a szabadkaiaké, kinek nagyságát és munkás-
ságát minden év márciusában tudományos ülésszakon méltatják, gazdag költ ő i 
opusából pedig örömmel merít lelki táplálékot minden diák és mi magunk is. 

Ezért nekünk szabadkaiaknak erkölcsi kötelességünk továbbra is őrizni 
Kosztolányi emlékét, szellemi nagyságát, óvni, vigyázni arra, hogy ez a magasra 
ívelő  fáklyaláng soha ne aludhasson ki a költészet egén. 

Végül engedjék meg, hogy külön köszönetet mondjuk a Magyar Nyelv 
Nemzetközi Társasága, azaz az Anyanyelvi Konferencia elnökének, dr. Pomo-
gáts Béla irodalomtörténésznek, aki egyben a mai Magyar Írószövetség elnöke 
is, valamint a Magyar Köztársaság belgrádi nagykövetségének sokévi erkölcsi és 
anyagi támogatásáért, hogy ezeket az ünnepnapokat ilyen magas irodalmi rang-
ra emelhettük. 

Külön szeretnénk hálás köszönetet mondani a szabadkai önkormányzat-
nak az anyagi támogatásért, továbbá önzetlen támogatóinknak, névteleneknek 
és ismerteknek. Külön köszönet illeti a Németországban él ő  honfitársunkat, 
Takács Gábor urat, aki hosszú éveken át lelkes szponzorunk volt. 

Végül köszönetet mondok a szabadkai Városi Könyvtár szakmunkatársai-
nak, különösen Kunkin Zsuzsannának a szakmai segítségért, valamint az intéz-
ménynek, mely évekig otthont adott minden Kosztolányi-rendezvénynek. 

VARGA LAKATOS GIZELLA 
a Kosztolányi Dezs ő  Napok társelnöke 

AMIT TESZÜNK, ÖNZETLENÜL TESSZÜK 

Kedves egybegyűltek! 

Engedjék meg, hogy — jóllehet egy ilyen megnyitón szépeket illik mondani, 
örülni illik — előre bocsássam, bánatos vagyok. Bánatos vagyok több okból. Min-
denekelőtt talán azért, hogy a megnyitó szövegben el őtérbe került az öndicséret, 
holott ha valamit teszünk, emberi nagyságunk azt követeli, hogy azt öndicséret 
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nélkül tegyük, akkor van értékünk, akkor van értéke annak, amit teszünk. Így 
devalváljuk azt, amit teszünk, és az az egyén, akinek pozitív szerepe volt az 
indításnál, fékező  körülmény lesz egy mozgalomban, amely húszéves múltra te-
kint vissza. Az önkormányzatnak sincs szüksége ilyen dicséretekre, mert mi, 
amit teszünk — nem csak ezt tesszük, hanem sok minden mást —, önzetlenül 
tesszük. Szeretnénk tenni nem csak Szabadkáért, hanem a vajdasági magyarsá-
gért, az egyetemes magyarságért. Nem szabad megengednünk, hogy valaki vagy 
valakik kisajátítsák Kosztolányit azért, mert Szabadkán született, azért, mert 
magyar, hiszen ez nem az ó szelleme. Ő  ennél több, ő  nem csak szabadkai, nem 
csak magyar, hanem európai is. És ezért nagy. Emelkedjünk mi is emberi gyar-
lóságunk fölé, mert Kosztolányi ezt követeli t őlünk. 

Ne haragudjanak, hogy ilyen pillanatokban ezt ki kellett mondanom. Önök 
ismernek annyira, hogy nem tudom kedélyemet leplezni akkor, amikor igazta-
lanságot érzek, de ez ne nyomja rá bélyegét tanácskozásukra, hanem nagy szak-
értelemmel, úgy, ahogy önök eddig is tették, Kosztolányi szellemében tevékeny-
kedjenek. A közös érdek ezt követeli t ő lünk, mert itt nincs külföldi, nem tudom, 
ki a külföldi, mi mindannyian otthon vagyunk, az anyaországiak is és mi is, akik 
kint rekedtünk, otthon vagyunk. Köszönöm szépen. 

KASZA JÓZSEF 
Szabadka polgármestere 

A POSZTMODERN IRODALOM ŐSE 

Tisztelt egybegyűltek, kedves barátaim! 

Tavaly és tavalyelőtt az Anyanyelvi Konferencia, a Magyar Nyelv és Kultúra 
Nemzetközi Társasága nevében, annak elnökeként vettem részt a Kosztolányi 
Dezső-emléknapokon és üdvözöltem a megjelenteket. Így voltaképen most is 
ennek a magyarországi és összmagyar szervezetnek a nevében szeretném kö-
szönteni az itt egybegyűlt közönséget, noha kétségtelenül mint a Magyar Írók 
Szövetsége elnökének is van némi közöm Kosztolányi Dezs őhöz. Tehát üdvöz-
löm az egybegyűlteket. Köszönöm, hogy Szabadka város és az emlékbizottság az 
idén is megrendezte ezt a találkozót, és természetesen kívánok nagyon jó tanács-
kozást. Meglepetésként ért engem az iménti bejelentés, hogy Szabadkán meg-
alakul a Kosztolányi Dezs ő  Társaság. Nagyon örülök neki, üdvözlöm ezt a kez-
deményezés is, és hadd mondjam el, hogy a Magyar Írószövetség kapuja nyitva 
áll ez előtt a társaság el őtt, és remélem, nemsokára el fog érkezni azaz id ő , hogy 
a Kosztolányi Dezső  Társaság Budapesten az Írószövetség klubjában tart egy 
bemutatkozó összejövetelt, bemutatja azokat az írókat, akik ebben a társaság-
ban gyülekeztek. 

Engedjék meg, hogy néhány szót én is mondjak Kosztolányiról. 
Kosztolányi időszerű  író lett, és mondhatnám azt, hogy ismét népszer ű  író. 

Időszerű  lett és népszer ű  lett már csak azoknak a folyamatoknak a következté-
ben, melyeket az elmúlt egy-két évtized magyar irodalma felmutatott, hiszen az 
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a posztmodern irodalom, amely Esterházy Péter, Nádas Péter és másoknak a 
kezén a magyar irodalomban létrejött, mindig nagy elkötelezettséggel és vonzó-
dással, személyes vonzódással hajolt vissza Kosztolányihoz, benne keresve az 
egyik ősét ennek az irodalomnak, mint ahogy más őseit Ottlik Gézában, vagy 
Mészöly Miklósban találta meg. Valóban azt hiszem, hogy Kosztolányinak, 
főleg a regényírónak — hiszen elsősorban a regényíróra irányult ez a figyelem —, 
Kosztolányinak a regényírónak valóban mintaadó szerepe volt abban, hogy az 
elmúlt két évtized magyar elbeszél ő  irodalma így alakult. Szeretnék azonban egy 
lépéssel tovább haladni. Azt hiszem, hogy Kosztolányinak a mentalitása, a gon-
dolkodása, a magatartása és a világképe ugyancsak mintául szolgálhat a század-
végi és ezredvégi magyar kultúra, magyar társadalom, s őt Közép-Európa számá-
ra. 

 
 És itt gondolok arra a híres, sokat vitatott és sokat támadott megjegyzésére 

Kosztolányinak is, ami az ún. homo aestheticus és homo moralis közötti különb-
séget próbálja megvilágítani. Kosztolányit nagyon sokat támadták azért a gon-
dolatáért, arra hivatkozva, hogy a homo aestheticusnak az a fogalma, amelyet ő  
felvetett, ellentmond az irodalom hagyományos erkölcsi küldetésének, vagy 
nemzeti elkötelezettségének. Én azt hiszem, hogy nem err ől van szó, ezért sze-
retném is felolvasni azt a rövid passzust, amelyben annak idején Kosztolányi ezt 
a fogalmat felvetette. Az a Szépség című  írása, amely a Pesti Hírlap 1932. decem-
ber 25-i számában jelent meg, és ennek az írásnak a zárópasszusában mondja 
Kosztolányi a következőket: „A homo moralis — a mai kor divatos nagysága — el 
akarja osztani a földi javakat, ki akarja elégíteni az összes mohó igényeket, de 
nem sikerül neki, szigorú törvényeket hoz, háborúkat indít, gyilkoltat és akasz-
tat az erkölcs nevében, hol azt parancsolja, hogy adjuk oda kabátunkat az 
erkölcs nevében, hol pedig azt, hogy húzzuk le mások kabátját, szintén az er-
kölcs nevében, állandóan rendelkezik, önsanyargatást, munkát, fáradságot kö-
vetel tőlünk, állandóan boldogságot ígér nekünk, de mindig csak egy távoli 
időpontban, sohasem a jelenben. Vele szemben nem a homo immoralis áll, nem 
az erkölcstelen ember, mert nincs módunk eldönteni, hogy a létharcban ki az 
erkölcsös és ki az erkölcstelen, hanem a homo aestheticus, aki a tiszta boldogsá-
got már megtalálta a szemléletben, az a legmagasabb rangú ember, aki a lélek-
ben birtokolja a világot, akinek nincs szüksége közvetít őkre, aki magában is 
teljes egész, akinek erkölcse a szépség." 

Kosztolányinak a homo moralis fogalmáról adott képe, én úgy gondolom, 
nem az erkölcs ellen támad, hanem ellenkezőleg, egy olyan fajta közerkölcsisé-
get, egy olyanfajta erkölcsi diktatúrát támad meg, amely a XX. században álta-
lánossá vált, éppen azoknak az utópisztikus gondolatoknak a jegyében, amelyek 
a XX. századi történelmet irányították. Hiszen ennek a századnak a véres törté-
netét mindig valamilyen utópikus teória készítette el ő . A nagy szakállú filozófu-
sok elmélyedtek a könyvtárban, létrehoztak egy elméletet és ebb ől az elméletből 
azután, amikor már átültet ődött a politikába, rendre koncentrációs tábor, kény-
szermunkatábor, GULAG, világháború, kínzókamra, Gestapo, ÁVH, UDB, 
KGB és hasonló szervezetek lettek. Kosztolányi ezt a fajta történelmi kisiklást 
támadja, amikor a homo aestheticus nevében egy kiegyensúlyozott, létszemléle-
tében önmagát megtaláló ember alakját megrajzolva ítélkezik és gondolja el a 
jövő t. Az az ember, amelyet Kosztolányi ebben a fogalomban megragad, már a 
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posztmodern ember, aki szakított a XX. századnak az avítt történelmi ideoló-
giáival, a politika kényszereivel, az emberellenes teóriáival és mindazzal a pra-
xissal, amelyet ez a század nagy eszméknek és nagy utópiáknak a nevében az 
emberiségre és különösen Közép-Európára és Kelet-Európára rákényszerített. 
Mögöttünk áll egy premodern korszak, ennek a premodern korszaknak talán itt 
a Vajdaságban, Szerbiában, Jugoszláviában is vége van, hiszen túl vagyunk a 
háborún és el kellene kezdeni építeni a békét. A békét már nem utópisztikus 
kényszerek és a fölülről megfogalmazott utasítások és parancsok jegyében lehet 
felépíteni, hanem az önmagára, az önmaga értékeire eszmél ő  embernek abban 
a világában, melyet Kosztolányinak a homo aestheticus fogalma is megjelölt. 

Ugy gondolom, hogy ebben áll Kosztolányi id őszerűsége, Kosztolányi gon-
dolkodásának és mentalitásának az id őszerűsége, túl azon, hogy próza-poétiká-
ban, stílusban, nyelvben, az irodalom látásmódjában, a regényben és a novellá-
ban milyen mintákat adott a jelen irodalmának. Kosztolányi a békét hirdeti, a 
megnyugvást, a nyugalmat, káros indulatok nélküli életet és ebben, azt hiszem, 
hogy itt Szabadkán is időszerű . 

Végezetül hadd fejezzem be egy mosollyal ezt a köszönt őt. Talán sokan 
ismerik azt, hogy Kosztolányi és barátai mindenféle irodalmi társasjátékot ját-
szottak annak idején Karinthy Frigyessel. Ezek közé tartozott az ún. intarzia 
nevű  játék, amely abból állt, hogy valakinek a nevét el kellett egy értelmes mon-
datban rejteni. Így írta Kosztolányi annak idején Karinthyról a következ őt: „Önt 
egy égi kar inti, frigye sikerülni fog." Benne van a mondatban Karinthy Frigyes. 
És erre válaszolt Karinthy Kosztolányinak a nevével: „Itt rossz a koszt, ó lány, 
ide zsörtölődni jár az ember." Én őrömmel mondhatom azt, hogy Szabadkán jó 
a koszt, a tegnapi vacsora is ezt bizonyította, és ide az ember nem zsörtöl ődni 
jár, hanem örül. 

POMOGÁTS BÉLA 

KOSZTOLÁNYI ELBESZÉLŐ  MŰVÉSZETE KÉT NÉZETBEN 

Tavaly a szabadkai Kosztolányi-napokon a lélektani regény útját igyekeztem 
felvázolni a XIX. századi háttérrajztól a modern lélektan naturalizmusán át a 
lét ábrázolásáig. Természetesen már akkor is számoltam azzal, hogy az irodalom-
történet nem elégedhet meg a három lélektani ábrázolás megkülönböztetésé-
vel, hanem le kell írnia e különbségek poétikumát is. Ha viszont a tavalyi gon-
dolatmenetet folytatom, aligha léphetek ki a mai regény szemléletköréb ől, és 
Kosztolányi Dezső  elbeszélő  művészetét is a hatástörténet bels ő  párbeszédének 
tárgyaként kell megközelítenem. Tehát a címben szerepl ő  két nézetet meg is 
nevezhetném, s ha nem unnám magam is a kopott divatot, a modern és poszt-
modern tükrét emlegethetném. Bízom abban, hogy e fogalmak mögött reális 
irodalomtörténeti és poétikai gondolatmenet húzódik meg, ezért legalább a tü-
kör-metaforát én is felhasználom. Annál is inkább, mert a mai önreflektáló re-
gény a modernség fő  kérdését veti fel újra, amely a m űvészet és valóság viszo-
nyának örökölt felfogását tette kétségessé. A hatástörténeti párbeszéd múlt és 
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jelen között ma azt is megfogalmazza, hogy a saját világával szembesül ő  író és 
az írásművészet önkifejezésének konfliktusa már a klasszikus modernségben is 
megjelenik. A posztmodernnek e dilemmáját e korszak regényei vetették fel 
először, s önmagukat egyidejűleg e feltevésb ől építették fel. Az amerikai poszt-
modern teoretikusok, akiknek m űveibő l én tájékozódom, csüggesztőnek 
minősítik az élet és művészet konfliktusát, s megkérd őjelezik a modern és poszt-
modern paradigmájának rokonságát, de a közös kérdésfelvetés jogosságát nem 
zárják ki eleve. Véleményem szerint a visszanyomozás akkor sem illetéktelen, 
ha a kudarcos válaszok felfedezésére vezet. De ösztönözhet bennünket a visz-
szanyomozásban az a rendszerelméleti alapgondolat is, hogy teljességgel min-
den rendszer csak önmagában érvényes, az élet és művészet konfliktusának fel-
oldását megfogalmazó válasz tehát ugyanúgy a reménytelen küzdelem jele egy 
teljességért, mint a posztmodern autonómia-felfogás. Figyelmeztet ő , hogy ez az 
autonómia az arisztotelészi mimézis-elvet követ ő  írószerep és poétikák leépíté-
sére, az alkotás szövegközi állapotának meg őrzésére és oksági célelv feladására 
akarja önmagát felépíteni. Csupa olyan válaszokra tehát, amelynek a mimézis-
esztétika kérdései nélkül egy vonatkozási pontok nélküli végtelen térbe érkez-
nének. Ami semmiképpen sem kérdőjelezheti meg érvényességüket, hanem 
csupán arra figyelmeztet, hogy a kérdések és válaszok is egy történelmi folyamat 
összetevői, s igazságuk nem önmagában van, hanem a történelmi folyamatban. 
Ha a modernnek és posztmodernnek van közös nevezője, akkor az a művészet 
autonómia-vágya. S ha a kett ő  között van érték- és modellváltás, akkor az a 
mimézis-elvvel folytatott küzdelemben zajlik le: a jellegzetes posztmodernm ű  
saját magáról szól, vagyis a magához fűződő  tudatosságot mint formát mutatja 
be, amint átesik a kidolgozás folyamatán. De ha tiszta képletként igaz az, hogy 
az autonóm mű  csak elkészülte után definiálhatja önmagát, akkor miért várhat-
nánk el az autonómiához vezető  irodalmi folyamattól, hogy teleologikusan ala-
kuljon. A mimézis kényszerétől megszabaduló mű  majd minden jellemvonása 
többé-kevésbé tisztán felbukkan a modernség korában is. A fikció bevallása, a 
racionális oksági elv feladása, s ennek következménye, a racionális epikai hitel 
megkérdőjelezése, valamint a cselekmény szerepének lefokozása, s a szakado-
zott és nyitott szerkezet mind olyan eszköz, amely a XIX. század realizmusának 
igazságában kételked ő  modernség regénypoétikájának kialakulásához is hozzá-
járult. A szöveg már itt sem egy célelv megvalósulása, hanem folyamatszer ű  
jelenség és viszonylat. Ez a stratégia pedig benne rejlik abban az elbeszél ő  mód-
ban is, amelynek még nem célja a céltalanság, de amely már átlépi az ábrázolás 
és az információközlés határait. S a modern és posztmodern hatástörténeti 
összetartozását nemcsak az eszközökben és poétikai elvekben fedezhetjük fel, 
hanem a mögöttük meghúzódó koreszményben és korkérdésekben is. Közis-
mert, hogy a filozófiai szkepticizmus és az elidegenedés már a modern törekvé-
seket is motiválta, s bár azok a XIX. század hierarchizált világképét nem az 
anarchia vállalásával cserélték fel, az impresszionizmustól kezdve már csak a 
hierarchiátlan világábrázolást mutatták érvényesnek. Regénysorozatának egyik 
nevezetes előszavában már Mikszáth Kálmán is a XIX. századi realista fikció 
megmerevedésére utalt, amikor a riportban jelölte meg az elbeszél ő  irodalom 
felfrissítő  oltóanyagát, amely „szabad és független a szabályoktól". A Nyugat 
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pedig már első  számában szükségesnek érezte, hogy felvesse a lekerekít ő  és hi-
erarchizáló mese szerepének problémáját az elbeszélésben. A magyar modern-
ség viszonya azonban a XIX. századi realizmushoz nem volt ilyen egyértelmű , s 
nem követelt egy mechanikus akció-reakció mozgást. Ezt világosabban a hosszan 
tartó magyar anekdotavita fejezte ki. Sokan úgy érezték, hogy a modern elbeszé-
lés legnagyobb gátja az anekdotizmus, amely a konzervatív szellem legtovább 
élő  objektivációja. Ady Endrének például az volt a véleménye, hogy a magyar 
anekdotikus elbeszélés a teljes élet helyett az életmorzsákat tekinti tárgyának és 
nézőpontjának: a gondolkodásban is csak ötletei vannak, s a der űs hatásért fel-
áldozza a felzaklató sejtelmes életet és életmorzsáit lekerekített egészként áb-
rázolja. A harmadik nemzedék gondolkodó írói viszont legalábbis Mikszáth 
anekdotáiban a modernség el őképét, s a XIX. századi fikció fellazítóját látták. 
Ebben a folytonos dialógusban el őször a század eleji magyar modernség értel-
mezte át az eszményít ő  realizmus objektív eszményét, miközben megfogalmazta 
a maga polgárosodási programját és új egyetemességét. El ődjeire tekintve a 
modern mozgalom második nemzedéke ismét a törvénykeresés, az egyéni ízlést 
megszorító kódex igényével értelmezi az irodalmat éppúgy, mint a nemzeti 
klasszicizmust. A második világháború előtti nemzedék pedig a klasszikus örök-
ségből már nem vállalt mást, mint a kiküzdött egyensúlyt, amely a válságok át-
élését éppúgy magába foglalja, mint a feloldást, s a korábbi racionalista egyete-
messég bírálatát ugyanúgy, mint az ember irracionális kérdéseit is integráló tel-
jességigényét. Ebben a folyamatban a század eleji magyar regény sorsa másnak 
látszik, mint az elbeszélésé. Az előbbi nagy nemzeti és emberiségi kérdések vál-
lalásának a feladatát örökölte, amelynek nem felelt meg, mert vagy a konkrétu-
mok hierarchiája maradt homályban előtte, vagy pedig azok egyetemes távlata 
és általánosításának lehet ősége. A magyar novella azonban éppen a részlethez 
vonzódva távolodott az eszményít ő  realizmus teljességét ől, s közeledett az egye-
dihez, amelyet igazabbnak vélt, mint az eszmények által eleve meghatározott, 
általánosított realitást. 

Ha a Nyugat hőskorát, tehát a tízes éveket visszaidézzük, alig találunk 
olyan regényeket, amelyek a modern líra forradalmát a maguk m űfajában és 
törvényeik szerint végigkövették volna. A Nyugat megindulásakor, 1908-ban a 
magyar regényújdonság A Noszty fiú esete Tóth Marival. Az irodalmi forradalom 
első  provokáló regénye az 1910-es Sárarany, de ez csak kísérlet, Móricz Zsig-
mond első  teljes értékű  műve a nagyepika műfajában Az Isten háta megett. 
Meggyőző  kivétel Kaffka Margit impresszionista regénye, az 1911-es Színek és 
évek. Babits Mihály Gólyakalifája megint csak nélkülözi az önérvényesít ő  új 
poétikumot, a teljes értékű  regényt majd csak a következő  korszak elején alkot-
ja meg a Tímár Virgilfiában. Akor uralkodó regénytípusa pedig, a korrajzregény 
arról tanúskodik, hogy a századel ő  íróit jobban izgatja az új életanyag, mint a 
regényforma, de a műfaj konvencióit még kötelez őnek vélik. Innen nézve Kosz-
tolányi Dezső  regényei a magyar irodalmi modernség megvalósulásai, olykép-
pen azonban, hogy átlépik a századel ő  modernségének szubjektív és empirikus 
én-felfogását, s a metafizikai én felmutatásával válaszolnak mind a nép-nemzeti 
irányzat kollektivizmusára, mind pedig az impresszionizmus individualizmusá-
ra. Mint Fülep Lajos már 1908-ban megjósolta, a modernség túllépett a felsza- 
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badított egyénen, ameddig a kételkedés forradalma eljutott. S olyan stílust te-
remtett, amely nem azonos az írói el őadás modorával, hanem az életanyag epi-
kai átminősülésének a teljessége. Ehhez a kett ős egyetemességhez jutott el 
Kosztolányi Dezső  — regényeiben. Amikor a lélektani ábrázolást létregénnyé 
emeli, a Fülep Lajos által megrajzolt ívet járja végig az empirikus és a metafizi-
kai én között. S amikor átmin ősíti a cselekményt, a leírást és az esztéticizmus 
stílusát, olyan új epikai struktúrát alkot, amelyet az új m űvészi stílusról szólva 
Fülep Lajos várt el a magyar modernségt ől is. 

Kosztolányi életművében az a legizgalmasabb, hogy benne végigkövethet-
jük az utat a konvenciókkal való küzdelemt ől az új elbeszélői poétiku .m megte-
remtéséig. Már korai kísérleteiben az új lélektani felismerések vonzzák, az em-
beri élet ama területei, amelyeket a XIX. századi irodalom még nem hódított 
meg. A felfedezés izgalma kétségtelenül új energiaforrás számára is. Az általa 
táplált elbeszélés bels ő  ereje azonban helyzeti, amely annál inkább gyengül, mi-
nél ismertebb lesz az új környezet, a tudatalattijában is feltárt lélek. A követke-
zetes író tehát el őbb-utóbb kénytelen felismerni, hogy az új lelki tájak ugyanúgy 
csupán elrugaszkodási pontok lehetnek számára, mint a történelem és a társa-
dalom rég meghódított terepei. Nem véletlen, hogy a fiatal Kosztolányi jó ideig 
a gyermeki világban mozog, amely a múlékonyság és az egyetemesség határzó-
nája. Első  lélektani történetei különösek, de felt űnő , hogy ezekben nem merül 
el a tudatfolyamban, hanem a lélektani motivációkat is a narrációra bízza. 
Később azonban már nem elégszik meg nyersanyagának bels ő  tartalékaival, ha-
nem elbeszéléseinek egész szerkezetével akarja kifejezni az esetleges részletek-
ben a világszerű  tartalmakat. E helyen idéztem már, hogy számomra az elbe-
szélő  Kosztolányi fordulópontja bizonyára az 1911-es Lidérc. Ez látszólag egy 
félelmetes üldözés története, amelyben az üldözött szorongása egyre nagyobb 
hangsúlyt kap. A szorongás-ábrázolás megjelenítése azután átemeli a novellát a 
reálisból az irreálisba, s azt sugallja, hogy visszafelé akár álomnak is min ősíthet-
jük a félelmetes üldözést. A novella így nem akar racionális magyarázatot adni 
a szorongásra, de ki akarja emelni azt a pszichológiai naturalizmus közegéb ől. 
Az anyagnak és a közlésnek ez a határhelyzete egyszerre teszi nyitottá a novellát 
a hiteles lélektani lejegyzés, s a létproblémák felé, amelyeket a magányba, az 
elveszettségbe hulló ember él át. Ezért lesz képes Kosztolányi megjeleníteni a 
háromdimenziós embert: az individuumot, a történelem és a társadalom egye-
dét, valamint az egyetemes létezés részét. 

Mire regényeihez érkezik, már biztosan mozog az élet és létezés e határzó-
náján s a lélektani ábrázolást kitágító új m űvészi stílusban, illetve regényszerke-
zetben. Már els ő  kiérlelt regényében, az 1922-es Neróban tárgyi motívumok 
tanúsága szerint a tébolyult hős lelki rajza először a történelmi korrajz felé 
közelít. De regénye jelentését Kosztolányi nem erre az integrációra bízza, ha-
nem lélektani, korrajzi és erkölcsi kérdéseinek viszonylataira, amelyek ugyan-
úgy dialogizálnak egymással, mint Nero és Seneca. A regény válaszát tehát nem 
a dilettáns írói és hatalmi téboly motívumában kell keresnünk, hanem már an-
nak kialakulásában. Az oksági összefüggés ebb ől a történetből is hiányzik: a té-
boly logikája nem érvényesülhet benne, mert akkor kórleírássá válna; a racioná-
lis logika viszont önnön határai közé szorítaná azokat a titkokat, amelyeket az 
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író keres. A dilettantizmus ezért lehet életmodell a Neróban: a patologikus 
egyén tevékenységének foglalata és a létben benne rejl ő  ellentmondás képtelen 
feloldásának a kísérlete. A dilettantizmusnak ez a megítélése nemcsak a regény 
világában tár elénk messze távlatokat, hanem a huszadik századi ember gondol-
kodástörténetében is. Innen nézve Seneca szellemi végrendelete egyszerre fog-
lalhatja magában Kosztolányi töprengését önnön 1919-es magatartásáról, és 
azokat a következtetéseket, amelyeket a lét képtelenségével, a halállal szembe-
sülő  ember fogalmazhat meg. 

Kosztolányi regényei közül az 1924-es Pacsirta lélektana a leg-
rej tőzködőbb. Ha fejezeteinek felépítését és egymásutánját követjük, akkor vol-
taképpen a leíró társadalmi regény tereire érkezünk. De a vidéki város színes és 
pontos képsora Pacsirta szüleinek nagyjelenetét készíti el ő , amelyben felszínre 
bukik a kegyetlen és tehetetlen vallomás: „Gy űlöljük ő t..." Így válik Pacsirta, a 
vénlány létszimbólummá. Jelentésének kitágítása áttöri a tárgyias ábrázolás ha-
tárait. Az írónak tehát nem kell kiszólnia a regényb ől, amikor a szimbolikussá 
vált dolgok és mozdulatok tartalmát szavakba foglalja. A bels ő  monológot 
ugyanis eleve kikerüli, néz őpontjait váltogatja, és hőseinek gondolatait, avagy 
érzéseit ugyanúgy leírásaiba rejti, mint ezek írói reflexióit. S jellemz ő, hogy gon-
dolatmenetének irányítóját, az oksági elv elutasítását is iróniával fogalmazza 
meg, amely egyszerre teszi lehet ővé a regényalak és az író tudatának megjelení-
tését. 

Az Aranysárkány (1925) világa szűkebb, de a naturális valóság természet-
ben előforduló mikrokozmosza. Kosztolányinak tehát alig kellett elmozdulnia 
a Pacsirta regényformájától, amikor meg akarta fejteni Novák Antal tanár úr 
titkát. Ugyanolyan társadalmi regénytechnikával írhatta le a kisváros gimnáziu-
mát, tanári karának életmódját, diákjainak családi hátterét, ahogy rekonstruálta 
Sárszeg főterét, vendégl őjét vagy kaszinói páholyát. Ami azonban már az 
Aranysárkány elején elmozdulást sejtet, az a h ős tragédiájának a motivációja. 
Novák tanár úr már sérülten lép elénk. Es felhalmozódó bajai, valamint felfo-
kozott apai aggodalma mitikussá növeszti köznapi gondjait. A zsaroló zugújság 
leleplező  cikke tehát csak megel őzheti a revolverlövést, amely képtelen helyze-
téből kiszabadítja. Szükségszer ű  Novák Antal öngyilkossága? A racionális ok-
ság törvényei szerint nem. Hiszen igazsága ezekhez mérve nyilvánvaló. Aregény 
igazsága, amely egyben az oksági végkövetkeztetés kérd őjele, az ugyancsak sír 
szélén álló , öreg tanártárs alakjából sugárzik: az emberi részigazságok közös 
nevezője: a halál. S az életet csak lázzal lehet élni, vagy er őszakkal. S ebben a 
regényben is megjelenik a Pacsirta ironikus műfajelmélete: „Hol az összefüggés, 
a kapcsolat? Ilyen az élet? Nem, ez nem is az élet, csak a regények ilyenek, 
amikor az író egymásra torlaszolja az eseményeket és nem indokolja meg 
kellően." 

Az Édes Annában (1926) a regényvilág ismét kinyílik, s pontosan és tárgyi-
lagosan közvetíti az 1919-es kommün emlékét, s a bukás utáni rezignációt épp-

• úgy, mint az ismét hatalomra került osztályok, intézmények berendezkedését. 
Édes Annának azonban ehhez az egész világhoz semmi köze, s reflexiók nélkül 
él a történelem forgatagában is. Némi túlzással élve azt mondhatnánk, hogy 
története annál gazdagabb jelentés ű, minél kevésbé illeszkedik az okok és oko- 
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zatok összefüggésrendszerébe. Ezért az • regényében inkább a mániáról kell 
beszélnünk, amely azonban éppúgy szabad a kóresetek okai és okozati összefüg-
géseitől, mint ahogy független a közvetlen társadalmi motivációtól. S őt egy má-
nia megszállottja Vizyné is, Édes Anna úrn ője. Az ok és okozat viszonyának 
felderítése helyett Kosztolányi Anna viselkedésével és a maga tárgyiasított kom-
mentárjával válaszol. S az ironikus műfajkritika az Édes Annából sem hiányzik. 
De célzottja itt már nem az öntelt racionalizmus hite az oksági törvényben, 
hanem éppen a lélektan. Ezért léphetett túl Kosztolányi a XIX. századi lélekta-
ni háttérábrázoláson ugyanúgy, mint a naturalizmusba csábító új lélektaniság 
mítoszán. Négy fő  művében nem a lélektani ábrázolást modernizálta, hanem 
megteremtette a modern magyar regényt. 

BODNÁR GYÖRGY 

IRÓNIA ÉS ÜNNEPÉLYESSÉG 

Tisztelt Kosztolányiról gondolkodó tanácskozás! 

Pomogáts Béla említette, hogy az új magyar próza, a posztmodernnek ne-
vezett magyar próza, jelent ős mértékben épít a Kosztolányi-hagyományokra. Ez 
vitathatatlan tény. Nemcsak irodalmi nyilatkozatokban, hanem az új magyar re-
gényben is kimutatható. Én a dolgozatomban megkíséreltem azt az egy-két jel-
lemző  vonását a prózában kiemelni, amely vonások szerintem valóban Koszto-
lányi prózájában lehet ővé tették azt a jelentós hatást, amit az új magyar próza-
írásra az ő  prózai beszédmódja, formáló elve tett. Dolgozatomnak a címe: Irónia 
és ünnepélyesség. 

Az iróniára Bodnár György már hivatkozott, és én éppen az iróniában lá-
tom azt a legközvetlenebbül megfigyelhető  hidat, ami Kosztolányi és az új ma-
gyar próza között kiépült. Az ünnepélyességre a dolgozatomnak az utolsó mon-
datában utalok csak, tehát mindvégig az iróniáról kívánok beszélni és nem csak 
Kosztolányi elbeszélésművésietében, hanem megkísérlek egy párhuzamot fel-
állítani Márai Sándor és Kosztolányi prózaírása között. Az iróniának két lehet-
séges értelmezését mutatom be tehát. Az iróniát, mint a világlátás egyik lehet-
séges változatát, majd az iróniát, mint az elbeszélés formateremt ő  elvét. 

A harmincas évek magyar elbeszélésirodalmában a metonimikus, a lineáris 
elbeszélésmód hagyományos elvárása, az ábrázolás kötelez ő  igénye visszatartó 
és fékező  tehertétel, bár nyilván indokolható. Az irónia mint formateremt ő  elv 
éppen a teher súlya alól szabadítja fel az elbeszélésirodalmat, és nyitja meg 
előtte az „epikai modernség" távlatait. Ennek igazoló példái Kosztolányi Dezs ő  
Esti Kornélja és Márai Sándor Egy polgár vallomásai című  regénye, de ide tarto-
zónak vélem Szentkuthy Miklós Prae című  művét, sőt a mostanában, nemrégi-
ben publikált és 1927-ben keletkezett Barokk Róbert című  regényét is. 

Márai Sándor az Egy polgár vallomásaiban „a szó jó értelmében finnyás, 
franciás" Frankfurt gazdag polgári világáról beszél és arról, hogy ez a világ a 
regény hősét hogyan fogadta be: „Palotákban elrejt őzve éltek itt emberek, góti- 
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kus és hindu gyűjtemények között, leveleztek a világ híres íróival, bankáraival, 
tudósaival és misztikusaival — s egy napon észrevettem, hogy teákra hívnak, ahol 
fehér strimflis lakájok vezetnek szalonokba, amilyeneket még sohase láttam, s 
emberekről, kiknek nevét soha nem hallottam, meg kellett tudnom, hogy ipari 
és szellemi országrészek felett uralkodnak." Ebbe az ismeretlen s a húszas évek-
ben szinte álomszerű  világba a regényhőst egy bizonyos Hans Erich vezeti be, 
akit a regényhős barátjának mond, s aki gazdag sziléziai gyáros fia. Spinozából 
készül doktorálni, valamint tagja a német szociáldemokrata pártnak és ezenkí-
vül „annak a másik nemzetközi szövetségnek, melyet valamilyen közös élmény, 
talán egy kultúra bűntudatos lelkiismerete tart Európa-szerte össze. A kultúra 
„bűntudatos lelkiismeretének" említése a húszas évek német nagyvárosaiban 
akár társadalmi diagnózisnak, a háború utáni világkép önismereti válságának, a 
polgári és ezen bélül az értelmiségi „rend" bírálatának is tekinthet ő . Olyan „ki-
tárulkozásnak", amelyb ől a „bevallás" pátosza sem hiányzik. S őt jól látható ben-
ne egy másik, egy „igazinak" mondható értékrend, amelyben a kultúrát nem 
gyötörhetné a bűntudat. Csakhogy mindezt a közlés kontextusa eltorzítja. A sza-
lonok, a strimflis lakájok, az országrészek felett uralkodó emberek világában 
nem lehetséges a „kultúra b űntudatos lelkiismeretének" pátosza, aminthogy 
nem lehetséges az önismeret válsága sem. A kontextus torzító hatása min ősíti a 
kultúra bűntudatára utaló mondatokat ironikus közlésnek. Olyan közlésnek, 
amely mentesít a felismerés következményeit ől. Attól, amit a „nemzetközi szö-
vetség", ha szövetségként működne, nyilván kötelezővé tenne. Attól, hogy ezt a 
lelkiismereti bűntudatos zavart a gótikus gy űjtemények, a strimflis lakájok, a 
teázások feloldásával lehetne — és kellene — feloldani, amire természetesen sem-
mi vállalkozási kedv, semmi esély. Ellenkezőleg. A palotákban elrejtőzött élet, 
még ha bele is tartozik ebbe a „nemzetközi szövetségbe", egy pillanatra sem 
kíván a helyzeten változtatni, amint az Egy polgár vallomásai hőse sem kíván 
semmin se változtatni, főként nem a kultúra bűntudatos lelkiismeretén, még 
akkor sem, ha ez válságként jelentkezik, legfeljebb annyit tesz, hogy eltekint 
felette, és tovább utazik. Önmaga lelkiismereti válságára, a kultúra b űntudatára 
az ironikus individuum néz őpontjáról tekint. 

Ez kétszeresen is a védekezés nézőpontja. Az ironikus individuum nem 
vállalja a helyrehozás, a javítás „feladatát". Ráhangolódik ugyan a szociálde-
mokráciára, de Spinózáról értekezik, és barátját bevezeti a föls őbb körökbe, 
ahol változatlanul otthon érzi magát, mert néz őpontja — az irónia — megvédi 
mindennemű  lelkesedéstől, a szenvedélyes önfelmutatás pátoszától és a nagy, 
látványos szenvedést ől. Teljes lényét nem viszi bele sem az érzéseibe, sem a 
felismeréseibe. Nem oldódik fel az ismeretekben, iróniával védi ki magát az 
érzelmek és a szenvedélyek, nem utolsósorban az „igazságtalanságok" felisme-
résének áradatában. Másodsorban az ironikus individuum magát a kultúrát vé-
delmezi ily módon. Esze ágában sincs múzeumokat felégetni és könyvtárakat 
lezárni csak azért, mert azokban a b űntudatot termő , a lelkiismereti válságot 
hozó kultúra tanyázik. Ki sem lép ennek a kultúrának a világából, el sem távo-
lodik tőle, bár felismerte benne a kórtüneteket. Azt teszi tehát Hans Erich-kel 
együtt Márai regényének h őse, hogy konstatálja a kultúra „romlását", de eltekint 
e romlás felett. Szemben áll vele, de ezzel együtt benne is él. 
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A profetikus etikai értelemben az „igaz" individuum. Az a gesztus, ahogyan 
a távolban meglátott új felé a valóságot elhagyva elindul, evidencia, végzetes 
lépés tehát, és ezért csak ítélni lehet felette, de interpretálni nem lehet. Vele 
szemben vagy vele ellentétben az ironikus nem a gesztusok evidenciáját, hanem 
a bennük rejlő  szimulációt mutatja meg, ezért rejtélyes és ambivalens. Gesztusai 
felett nem lehet ítélkezni, de gesztusait, például azt, ahogyan az Egy polgár val-
lomásai hőse otthonra talál Párizsban és sohasem érez nosztalgiát, vagy ahogyan 
Esti Kornél az új verséért aggódik, míg Pataki nev ű  barátja a kisfiáért, vagy 
ahogyan Esti Kornél — képzeletben — átéli az óriási örökségt ől való megszaba-
dulás vesződségeit, interpretálni lehet, hiszen adva van hozzá az irónia mint 
nézőpont. A profetikus individuum azért nem interpretálható, mert az újat mint 
látomást és jövendölést felmutatta, a felmutatás gesztusát pedig nem érheti szó, 
csak elfogadás vagy elutasítás, míg az ironikus egészében az interpretációban 
létezik, hiszen létéhez és lényegéhez egyformán hozzátartozik az a konstitutív 
körülmény, „hogy folytonosan kell még lennie mögötte". Az ironikus ezért nem 
tragikus, csak drámai hős, akinek a nyilatkozata mögött mindig van még valami, 
valami rejtélyes ítélet, valami titokzatos gondolat. Amikor Esti Kornél el őadja 
a nagy örökségen való túladás nehézségeit, s ezt olyan meggy őzően teszi, hogy 
az olvasóját is elcsábítja, még nem tudható, hogy mi rejlik a történet mögött, 
legfeljebb sejthető , hogy valaminek lennie kell még mögötte, és amikor kiderül, 
hogy Esti Kornél egyik soron következő  novelláját adta elő  csupán, amit kita-
lált, és nem valamilyen valóságos történetet, akkor kiderül, hogy az olvasó bele-
esett a csábítás csapdájába, mégpedig azért, mert megfeledkezett az ironikus 
nézőpontról, ami szimuláció, szabad lebegés, der űs szójáték. 

Az ambivalencia említésével máris el őtérbe került az irónia alapvet ő  for-
maelve. Az irónia, természete szerint, kett ősségre épülő  veszélymód. Amikor 
Szókratész gúnyolódó kérdéseit felteszi, amikor azt a látszatot kelti, mintha 
maga sem ismerné a választ, és ezért az önelégült mindentudó feleletének, a 
válaszolónak a síkjára lép, már tudja, mindig is tudta, hogy fondorlata mögött 
biztos ítélet van, a helyes válasz, amit viszont másképpen nem lehet kimondani, 
s lehet, hogy egyáltalán nem lehet kimondani, csak a gúnyolódó kérdésekre 
adott arcpirítóan ostoba válaszok közvetettségével. Ebben a szituációban is a 
kettősség uralkodik. A látszat és a látszat háta mögött álló ítélet. Szókratész 
még a hagyományos iróniát művelte: az ironikus közvetettség útján mindig 
elő lépett a helyes ítélet, még akkor is, ha ezáltal a megkérdezett és biztos önbi-
zalommal válaszoló megszégyenült. A romantikus irónia már nem mutatta föl a 
látszat mögöttit, csak annyit tett, hogy jelezte, a közlések mögött folytonosan 
van még valami, valami más, valami rejtélyes ismeretlen és homályba boruló. A 
modern irónia, hacsak nem szűkül le szatírává, hacsak nem szűkül a teljesség 
egyetlen aspektusává, az egész világot a közlések mögötti térségbe utalja. A 
láthatót azért mondja láthatónak, mert egészében szimuláció, míg a lényeg — a 
világ teljessége — mintha érintetlenül létezne a kimondhatatlan végtelenjében. 
A modern irónia nem Szókratész tógáját ölti magára, hanem a Szókratésznek 
válaszolókét, azokét, akik eleve a megszégyenülés útjára léptek. Amikor Márai 
Sándor regényhőse vallomásában azt közli, hogy „a német munkáskörökbe ta-
lán nehezebben jutottam be, mint a gótikus skulptúrával tömött polgárszalo- 
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nokba", akkor olyan ironikus szituációt fogalmaz meg, amely az egyik oldalt, az 
egyik társaságot — a munkáskörökét — vonzóbbá teszi, holott a másikát — a pol-
gárszalonokét — választja, tehát a b űntudatos lelkiismeretet, más szóval a meg-
szégyenülést, magát az evidens bűntudatot. S ezt azon nyomban ironizálja is, 
hiszen a „polgárszalonokat" „gótikus skulptúrával tömött"-nek mondja. 

Ez mutatja meg az Egy polgár vallomásai egészének szövegformáló beszéd-
helyzetét. A „vallomás" hagyományosan értelmezhet ő  beszédhelyzet. Akár mű-
faji kategóriának is vehető , ha a mű  egészére kiterjed, mint Márai regényében. 
Am a vallomásnak mint beszédmódnak vannak kikezdhetetlen meghatározói, 
legelsősorban, természetesen, az őszinteség, a mindent bevallás, a teljes igazság. 
S az ezzel együtt járó Összes következmény. Márai regényében az „egy polgár" 
vallomása viszont valami egészen más. Nem az őszinteség, hanem a taktika a 
meghatározója. Egészében a diskurzív taktika hatja át, nem a bevallás, hanem a 
rámutatás, nem a teljes igazság, hanem a b űntudat választása. A vallomás mű-
fajába eleve beépült az ambivalencia. Lényege ezért nem a megmutatás, hanem 
a rejtőzködés, az elrejtés. És a rejtjelek megfejtéséhez nincs kulcs. A kulcsot a 
szókratészi értelemben vett, a mögöttesben létez ő  ítélet adhatná meg, de ez az 
ítélet itt nem hangzik el. Ha nincs hozzá kulcs, akkor az ambivalencia megoldha-
tatlan. Semmiképpen sem lehet egyértelm űsíteni. A vallomás egész szerkezete 
ezért lebegővé válik, hullámzóvá. Ez a lebegő  szerkezet természetesen nem tart-
hatja be a regény — hagyományos — szabályait sem, azoktól is eltávolodik, nincs 
benne arányosság, nincs meg benne a tudatos megszerkesztettség jelrendszere. 
Csak a beszéd marad, maga a beszédhelyzet, amib ől a jelentés, az elvárt és el őírt 
jelentés valahová máshová ment, az értelemnek egy olyan vidékére, ahol örök 
homály uralkodik. 

De erre is van magyarázat az ironikus szituációban. A polgár, ha vallomást 
tesz, azért ölti fel a megszégyenülés tógáját, mert ezáltal mentesül a saját érzel-
meiben való elmerülés terhétől. Minthogy az érzelmekben való teljes elmerü-
lést banálisnak és patetikusnak veszi, ezért inkább választja a megszégyenülést. 
A vallomás helyett, a profetikus önfelmutatás helyett az öniróniát, s ő t ezt gyak-
ran öngúnyra szűkíti le. Ebben az ironikus szituációban els ősorban a szubjekti-
vitás jut kifejezésre, a szubjektivitás útján pedig nem a szükségszer űség, hanem 
a szellem szabadsága, amely nem ismeri többé az életrajz példaszer űségét, 
amiről a vallomás beszámolhatna, csak a beszédet ismeri, a beszéd útján történ ő  
világteremtést, amiben semmi sem történik törvényszer űen. A nyelvi benneállás 
drámájának vagyunk így nézői. 

Esti Kornél belépése a szövegbe ilyen drámai „megtörténés". Az els ő  feje-
zetben leplezi le és mutatja be Kosztolányi Esti Kornélt, a „könyv egyetlen 
hősét". Esti Kornél gyerekkori emlék és leküzdhetetlen nosztalgia. Ha nincs ott, 
akkor is jelen van. Ha megfeledkeznek róla, akkor is visszatér. Az író, negyvenen 
túl, amikor már nem léteznek illúziók, Esti keresésére indult. „Oroszországi 
hóvihar tombolt" körülötte, amikor „hajnali kett őkor" megtalálja Esti szállás-
helyét. „Egy üres ágyat láttam megvetve, gy űrt ágyneműkkel, meg egy pislákoló 
villanykörtét az éjjeliszekrényen. Azt hittem, kiszaladt valahova. Leültem a dí-
ványra, hogy megvárjam." Ez ideig Kosztolányi mindent megtesz, hogy pontos 
helyzetképet adjon. Megrajzolja portréját, amennyire lehet, követi az életútját, 
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panaszkodással mondja el, hogy milyen drágán fizette meg a barátságukat, mert 
minden barátságot drágán kell megfizetni. Mindent megtesz tehát, hogy a könyv 
első  fejezete „igazi" Kosztolányi-próza legyen. Aminek minden kis részletéb ől 
felismerhető , hogy nem más, éppen Kosztolányi-próza. Itt minden úgy van a 
helyén, ahogy ott a helyén lehet, ahogy a frankfurti polgárszalonokban a gótikus 
skulptúrák is a helyükön vannak. Ez Kosztolányi diskurzív taktikája. És akkor 
mintha lemondana a taktikáról, bevezeti a szövegbe az ambivalenciát: 

„ — Akkor vettem észre, hogy ott van velem szemben, a tükör el őtt ül. Föl-
ugrottam, Ő  is fölugrott. 

— Szervusz — mondtam. 
— Szervusz — mondta közvetlenül, mintha folytatni akarná ott, ahol abba-

hagytuk." 
Esti tehát nem szaladt ki sehová. Mindig is itt volt. Már akkor is, amikor az 

író megérkezett, ott volt a kopott hotelszobában, hiszen pislákolt az éjjeliszek-
rényen a villanykörte. S most is, amikor kiderül, hogy Esti itt van, nem az íróval, 
hanem a tükörrel szemben ül. A tükör felé fordul. A tükörben ugrik fel. De ki 
ugrik fel a tükörben? És ki ül a tükörrel szemben? Ennyi ambivalencia láttán, a 
kettősségek ilyen gyors sorozatában alakul ki, „történik meg", az ironikus be-
szédhelyzet és játszódik az a dráma, amit a nyelvi benneállás drámájának mond-
hatunk. Ez mindenképpen „igazán jelent őséges és döntő  fordulat', ahogyan 
Márai mondja. Egy olyan fordulat, amely az egész Esti Kornélt mintha kiemelné 
a Kosztolányi-próza világából, és áthelyezné az ironikus individuum világába. 
Már csak azért is, mert sohasem derül ki, hogy ki is ennek a könyvnek az „egyet-
len hőse". Akire rámondja az író, vagy e rámondás mögött van még valami, 
valami ismeretlen, titokzatos, valami elérhetetlen jelentés, amelyre ha fény de-
rülne — és miért ne derülhetne rá fény? —, az író is és Esti Kornél is alaposan 
megszégyenülne. 

Az ironikus tükröt nevezte meg itt Kosztolányi Dezs ő . A csodaországokba 
és a csodaországokból vezető  tükröt, amely a világot mindenképpen két részre 
osztja, a láthatóra és még egyre, amely ugyanúgy létezik és ugyanolyan törvények 
uralják, és mégis merőben más. De ez az ironikus tükör egyúttal az öniróniának 
is az eszköze. Aki belenéz, nem önmagát látja benne, hanem rémiszt ő  és nevet-
séges, ironikus mását. Az önirónia ilyenformán nem más, mint beleegyezés ab-
ba, hogy — Kosztolányi és Esti Kornél, akik oly szívélyesen üdvözölték egymást — a 
komédián belül maradnak, a nyelvi benneállás drámáján belül, tovább játsszák 
ezt a drámát és komédiát. Ennek a komédiának, az önirónia szerkezetének 
„társszerzői" vannak, mert „egy ember gyönge ahhoz, hogy egyszerre írjon is, 
éljen is". Az önironikus komédia működtető  elve az ambivalencia, az írás és az 
élet, az álom és a valóság, meg a tükör és a tükörkép kett őssége, amely ebben a 
játékban sohasem szűnik meg: „Csak magamról beszélhetek. Arról, ami történt 
velem. Mi is történt? Várj csak. Voltaképp semmi. A legtöbb emberrel alig 
történik valami. De sokat képzel ődtem. Ez is az életünkhöz tartozik. Nemcsak 
az az igazság, hogy megcsókoltunk egy n őt, hanem az is, hogy titokban vágya-
koztunk rá, s meg akartuk csókolni. Sokszor maga a n ő  a hazugság, és a vágy az 
igazság. Egy álom is valóság. Ha arról álmodom, hogy Egyiptomban jártam, 
útirajzot írhatok róla." Ezt mondja el Esti Kornél, aki a tükör el őtt ült, és akiről 
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nem lehet tudni, hogy mióta ült a tükör el őtt, és meddig ül még a tükör el őtt. 
Csak azt lehet tudni, amit elmond. Ami része a komédiának, a beszéd drámájá-
nak. Az elmondott nem útirajz, nem életrajz, és semmiképpen sem regény, leg-
alábbis Esti megítélése szerint nem az. Amit elhoz az írónak — „Egy esztendeig 
havonta összejöttünk egyszer-kétszer, és ő  mindig hozott valami úti élményt, 
vagy regényfejezetet az életéb ől" —, ennek az önironikus komédiának a része, az 
ironikus individuum negativitása. 

Ahogyan az Egy ember vallomásait egészében áthatja, minduntalan és so-
rozatosan átrendezi a „vallomás" m űfajának ambivalenciája, minek következté-
ben az elbeszélésszervező  középpont megállás nélkül utazik a szövegben, s eköz-
ben a negativitás felé vezet ő  utat teszi meg, ugyanúgy az Esti Kornélban kérdé-
sessé válik az útirajz, az életrajz, a regény m űfaja, problematizálódik az elbeszé-
lés, megkopik az az elvárás, hogy a történetnek legyen valamilyen legális fogó-
dzója és alapja, amelyre felépülhet, de ezzel távlatot nyit az irodalomnak a szo-
kásostól eltérő  értelmezése felé. 

Az a fordulat, ami Márai Sándor regényében és Kosztolányi prózájában 
megtörtént, a metonimikus elbeszélésből, az ironikus szerkezet közvetítésével, 
az epikai modernség felé vezet és nem mentes a nosztalgiától. Ezt a nosztalgiát 
— ez is a két mű  érintkezési pontja — Goethe jelenti, ez Esti szerint „dics ő  olim-
poszi szörnyeteg, akihez képest Mefisztofelész is csacska széplélek". Goethe az 
Egy polgár vallomásaiban is mérték, akihez csak később fordul a regényhős szel-
lemi táplálékért, és akkor sem egyértelm ű  ez a Goethéhez való odafordulás; a 
vallomástevő  polgárnak is, mint Estinek, „a hideg viszolyog" a hátán, ha rágon-
dol. Goethe így az ironikus individuum ellenpontja, de . nem profetikus indivi-
duum. Goethe mindkét mű  értelmezése szerint e világi realitás, amely mentes 
mind az ironikus, mind a profetikus attribútumaitól. Es ezért elérhetetlen. S 
minthogy elérhetetlen, mindkét m űben ironikus átvilágítást nyer, ugyanúgy, 
mint a modern irónia egyik alapművében, Thomas Mann regényében, a Lotte 
Weimarban lapjain. Az Esti Kornélban megfogalmazott és az Egy polgár vallomá-
saiban látható Goethe-kép, ha tartalmában nemis egyezik meg, de szellemében, 
az ironikus átvilágításnak köszönhetően, Thomas Mann Goethe-látomásával 
érintkezik. 

Hiába az erőteljes romantikus irónia, éppen a romantikától er ősödik fel a 
költő -próféta eszménye, mely a költ őt a kinyilatkoztatás szerepébe állítja, a 
megjövendölés, a jövőbe látás feladatával bízza meg. Vele szemben az ironikus 
a második vonalra szorul vissza, mert nem vállalja fel a kinyilatkozatás feladatát. 
Sőt visszautasítja a próféta eszményét. Ezért, a másödik vonalon, gyakran csak 
a humor területét tudhatja magáénak.- 

Baudelaire-től kezdődően azonban a költő  „nem »a dalnok« többé." Ha a 
költő  nem a próféta és nem „a dalnok" többé, hanem specialitása van, amit a 
zsáner fejez ki, akkor a regényíró sem maradhat meg a mindentudás és a törté-
nelem erőviszonyai felismerőjének szerepében, hanem, mint a költ ő , specializá-
lódik. Hogy ezzel elveszíti a közönségsikert, és kiváltja az olvasó türelmetlensé-
gét, ahogyan Szentkuthy például mindenképpen kiváltotta ezt a türelmetlensé-
get, egészen biztosan a specializálódásból következik, ami már nem ismeri el az 
elvárás fölényét, és semmiképpen sem fogadja el a m űfaj elhatároló vastörvényét. 
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Ennek a specializálódásnak egyik változata az irónia. Az irónia, amit többé 
nem lehet stílusnak tekintetni, hanem egy olyan nehezen meghatározó m űfaj-
nak kell venni, amelynek vannak tartalmi és formai megkülönböztet ő  jegyei, 
akármennyire homályosak, rejtettek és ellentmondásosak is. Ebben a m űfajban 
„dolgozott" Márai Sándor és Kosztolányi Dezs ő , ezt építette monumentálissá 
Szentkuthy, s ennek a műfajnak a jegyei tapinthatók ki a kés őbbi évtizedek 
magyar prózaírásán, leginkább minden bizonnyal Füst Milán Feleségem történe-
te, Ottlik Géza Iskola a határon című  regényében, Mándy Iván prózájában és az 
új magyar ún. posztmodern prózában. 

Azt hiszem, a modern prózaírásnak becsületére válik, „hogy az ironikus 
technika segítségével sikerült feljutnia a világos és szenvedélyes kifejezésmód-
hoz", még akkor is, ha nincs esélye a kultúra bűntudatának a feloldására, s arra, 
hogy valóban beletaláljon a világba. Az viszont bizonyos, hogy a regényíró és a 
„költő  iróniája az istenek nélküli korok negatív misztikája". Az irónia m űfajá-
nak körvonalazásával nyerhetünk betekintést ebbe az ambivalensen ünnepélyes 
misztikába. Köszönöm a figyelmüket. 

BÁNYAI JÁNOS 

AZ IHLETES TÖKÉLY 

Én nem fogok tulajdonképpen el őadást tartani, semmiképpen nem tudós 
élőadást, hiszen amikor ezelőtt két nappal megtudtam, hogy el őadást is várnak 
tőlem, akkor megtehettem volna, hogy régi szövegemet el ővegyem, amit vala-
mikor harminc évvel ezelőtt Kosztolányiról írtam, és megpróbáljam aktualizál-
ni, megpróbáljam, ahogy azt ma minden magára adó irodalomtörténésztől el-
várják, a posztmodern vonalába beállítani, vagy valahogy így magyarázni. Én ezt 
nem tudom most megtenni, nem is próbálok olyan színben felt űnni, hogy most 
itt irodalomtörténeti előadást fogok rögtönözni. De talán a véletlen úgy hozta, 
hogy valamennyire Kosztolányi-szer ű  lesz, bár sajnos nem az ő  szintjét közelít ő , 
nyelvileg sem, és szellemében sem. Egy eszmefuttatást próbálok meg . itt önök 
előtt előadni, ami kapcsolódik ahhoz a korábbi vágyamhoz, amit nagyon ritkán 
tudtam és nem rendszeresen megvalósítani, hogy Kosztolányit folyamatosan ol-
vasni kellene különféle munkáink közben, különféle m űfajok gyakorlása köz-
ben, hiszen tőle állandóan tanulni lehetne és tanulni kellene. 

Nos, az elmúlt napokban két hosszabb utazásomra vittem magammal a 
Színházi esték című  Kosztolányi-sorozatnak — Réz Pál-féle Kosztolányi-sorozat-
nak — az első  kötetét, és Bukarest és Kolozsvár között, majd most a Szeged és 
Szabadka közötti vicinálison, amíg ide vergődtem hosszú órák alatt, olvasgat-
tam ezt a kötetet, illetve olvastam újra bizonyos írásokat. Úgy gondolom, nem 
tudom ellenőrizni, nem volt alkalmam ellenőrizni, hogy az irodalomtörténet 
evvel mennyire nézett szembe, de úgy érzem, nagyon érdekes következtetések, 

A tanulmány nagyobb része megjelent a Híd 1992/5. számában. 
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vagy akár csak ötletek is adódnak Kosztolányi színházi írásainak az olvasásakor. 
Természetesen meg sem kísérlem azt, hogy valamelyes összefoglalást adjak, 
vagy rendszerbe próbáljam szedni ezeket a színházi írásokat, vagy azoknak egy 
részét is akár. Egy olyan részt választottam ki az újraolvasáshoz, amely hozzám 
különösen közel áll, hiszen a magyar színház, az állandó magyar színház évfor-
dulójára Pesten megjelent kötetemben, a Hamlet a bántott félhez tartozik című  
könyvemben, tanulmányomban az erdélyi Hamlet-el őadásokat, Hamlet-értel-
mezéseket, de elsősorban színházi vonatkozásokat próbáltam összefoglalni, és 
ott természetesen az Arany János-féle Hamlet-fordítás szükségszer űen közpon-
ti helyet kap, amellett, hogy más Hamlet-kísérletek —Hamlet-fordításkísérletek—
is születtek Erdélyben, amir ől nagyon kevesen tudnak, például hogy a híres nyel-
vész, Szabó T. Attila is nekilátott ennek a fordításnak (nem jelent meg ez soha), 
és ő , miután, legalábbis magyar vonatkozásban, de talán nem csak magyar vo-
natkozásban, mint finn-ugor nyelvész világhír ű  lett, ezt inkább le akarta volna 
tagadni, holott erre nem volt szüksége. 

Nos, én az Arany János-fordításhoz kapcsolódnék most, illetve a Kosztolá-
nyi színházi kritikáiból a Shakespeare-kritikákat és még közelebbr ől a Ham-
letről szóló kritikákat próbálnám valamelyest összevetni. Ugyanakkor egy futó 
összevetéssel, illetve kitekintéssel két magyar irodalmi m ű, illetve színpadi, drá-
mai művek kritikájával is, hiszen amikor az els ő  kritikáját megírja Kosztolányi 
az egyik Hamlet-előadásról 1909-ben, ugyanabban az évben ír Molnár Ferenc 
Liliomáról is. Rendkívül érdekes ezt így együtt végiggondolni és az olvasás benyo-
másait összevetni, különösen akkor, hogyha azt hozzáolvassuk egy jóval kés őbbi, 
talán egy 1924-es és nagyon rövid és inkább csak udvariasnak mondható kritiká-
ját Az ember tragédiájáról, Az ember tragédiájának előadásáról. Erről tulajdon-
képpen nincs igazán mondanivalója Kositolányinak, legalábbis az nem tartozik 
az ihletett írásai közé, amit Madách e m űvéről írt. A Molnár Ferenc Liliomáról 
viszont sokkal bensőségesebben és sokkal mélyebben tud szólni. Nagyon érde-
kes az, hogy ott is, amit az ember el is várna Kosztolányi színikritikáitól, vagy 
inkább mondhatnám azt, hogy színházi beszámolóitól, mindig az élettel szem-
besíti ezeket az írásokat. A Liliom értelmezésében is, nagyon magasra értékelve 
ezt a művet és Molnár Ferenc teljesítményét. Egyrészt a pestiségér ől beszél 
részletesen, másrészt rendkívül érdekes az, amit a Hamlet-kritikákban is látunk 
azután, a nyelvéről, Molnár Ferenc nyelvi leleményéről és arról a teljesít-
ményről mond, amit ő  egy valóságszelet tükrözésében nyelvileg megvalósított. 
A 31 szövegből, melyet Réz Pálnak ez a gyűjteménye a William Shakespeare 
címszó alá helyez, hat írás szól a Hamletről, Hamlet különböző  előadásairól 
1909-tő11929-ig, vagyis 21 évet fog át. A Magyar Színház, a Nemzeti Színház, a 
Renaissance Színház előadásairól, illetve a Nemzeti Színház felújításáról szól 
ezekben a kritikákban. Ami mindegyiket jellemzi, ami az alaphangját megadja 
ezeknek a kritikáknak, az a teljes tisztelet, a teljes csodálat általában a shakes-
peare-i mű  iránt, de különösen a Hamlet iránt. Mindjárt az első  írásában a pi-
masz nyegleséggel és a zsurnaliszta felületességgel szemben foglal állást, és azt t űzi 
maga elé, hogy ennek a mellőzésével kell a színielőadásról írni, hogyha a Ham-
letről beszél. Ugyanitt csodakölteménynek nevezi a Hamletet. Olyan vallomást 
is találunk azután az egyik írásában, amelyik a maga frappáns voltában tulajdon- 
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képpen mindent kifejez, és nagyon jellemz ő  a Kosztolányi-féle tömörségre, ami-
kor azt mondja, hogy a „Hamlet még mindig a legpazarabb szellemi lakoma. 
Tizenöt könyvtárért sem adnám oda az én Hamlet-példányomat". Ezt a Pesti 
Hírlapban írja 1923-ban. így oszlanak meg, — csak éppen jelzésképpen, hogy 
legyen valamilyen tudományos látszata is ennek a rövid olvasói beszámolónak: 
1909-ben két cikket is írt egymás utána Magyar Színház el őadásáról A Hétben, 
illetve az Életben, 11-ben a Világban ír a Hevesi-féle el őadásról, 17 márciusában 
a Pesti Naplóban, 25-ben a Pesti Hírlapban, majd 29-ben az Új Id őkben. Nem 
óhajtom én sorra venni a kritikákat, de rendkívül érdekes az, hogy míg egyszer 
— és azt hiszem, hogy ez nagyon jellemz ő  arra, amit néha Kosztolányi játékossá-
gának, néha, rosszabb időszakokban, mikor rosszabb idők jártak Kosztolányira, 
ezt másképp nevezték meg —, arról ír, hogy a Hamlet mennyire mai mű, követ-
kezésképpen a színpadnak, az el őadásnak szabad, sőt szükséges mainak lennie, 
teljes pompát megadnia a külsőségekben is, és ezzel tudja a közönséghez köze-
líteni a rendező  a Hamletet, két évvel később ennek pontosan az ellenkezőjét 
írja meg, ugyanolyan teljes meggy őződéssel és meggyőző  erővel. Az a jel-
lemzőbb azután a későbbi Hamlet-kritikákra, a Kosztolányi-féle Hamlet-kriti-
kákra, ahogy a nyelvi teljesítményt, a műfordítói teljesítményt elemzi, illetve a 
legszebb írásában, amib ől egy részt majd felolvasok (az angol szöveget és a ma-
gyar szöveget mindig párhuzamosan olvasta), ezt a nyelvi csodát értékeli és ér-
telmezi olyan szinten, ami önmagában is egy nagy prózai teljesítmény, mondhat-
nám prózaírói teljesítmény is, nem csak színikritikusi vagy publicista teljesít-
mény. Ennek előjelei már korábban, korábbi kritikákban megtalálhatók, de az 
1917-es sorozatban, a Shakespeare-sorozatban, a Shakespeare-el őadások soro-
zatáról írva lehet arról igazán, el őször igazán fogalmat alkotni, mit jelent Kosz-
tolányi számára Arany fordítása. Ezt az is jellemzi, hogy mind a három kritiká-
nak, amelyik a János királyról, a Szentivánéji álomról, illetve a Hamletről szól, 
azt az alcímet adja, hogy Arany-estély, tehát Arany ünnepét, Arany ünneplésének 
az alkalmát látja ezekben az egymást követ ő  magyar Shakespeare-előadások-
ban. Arany szövege valóságos nemzeti büszkeséggel tölti el, ezt többször is leírja 
és azt, büszkévé teszi, hogy Arany szövegét hallva a színpadról, vagy olvasva 
amiatt érzi büszkének magát, hogy ő  magyar, vagyis hogy ugyanazt a nyelvet 
mondhatja magáénak, amelyen ez a csoda, Arany János fordítása megszületett. 

Végezetül ebből a szövegből egy nagyon rövid, de rendkívül jellemző  és 
kiváló passzust olvasnék föl. A Nemzeti Színház-beli felújítás kapcsán írja töb-
bek között Kosztolányi: „Az angol szöveg egy nyelvet tár elém, mintegy a világ-
teremtés izzó rendetlenségében, amikor elemei még összevissza, szétszórtan 
hevernek, minden lehetőséget magukba zárva, dúsan és forrón, élett ől feszülve, 
hogy az alkotó költő  az akaratával, a legyen szavával szabjon ki nekik végleges 
törvényt. Még semmi sem merevedett meg, még semmi sincs lajstromozva, szó-
tározva. Mindazok a formák, melyeket kihányt magából a homályos középkor, 
és fölragyogtatott a megújhodás szaka, izgatottan várakoznak a nagy építésre. 
Bitang igék száguldanak kócosan, vörös fénycsóvával, üstökösök módjára, me-
lyekből majd a főnevek állócsillagai lesznek, vagy jelzők, vagy határozók, amint 
a véletlen kívánja, amint a játszi költ ői kedv parancsolja, s apró planéták, me-
lyek eddig szinte látatlanul keringtek, egyszerre kizökkennek ideiglenes pályá- 
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jukból és fölsustorognak, dörögnek, beleilleszkednek a hatalmas egyetembe. 
Ime egy világ in statu nascendi, egy óriási rendezés, egy kozmikus teremtés, 
melyet a szenvedély hoz létre." És tovább a következ ő  passzusban: „Ámulato-
mat, örömömet megsokszorozza a magyar szöveg, Arany János remekm űve, 
melynél nincs különb egyetlen nyelvben sem: maga a vakmer ő  pontosság ez, az 
ihletes tökély. Ha megkérdeznék t őlem, melyik eddig legnagyobb drámai alko-
tásunk, habozás nélkül azt felelném, hogy a Hamlet fordítása." 

Más írásaiban azután a m űfordítási kritikának is példáját adja, olyan finom-
ságokat figyel meg az Arany-fordításban, és ezzel azt mutatja, hogy milyen kivá-
lóan érti az angol szöveget is, hogy hogy találja meg Arany — egészen a szójáté-
kokig a hangalapot is megőrizve — a megfelelő  fordításokat. Számomra ez azért 
volt különös élmény, és ezzel be is fejezném, mert egynéhány évvel ezel őtt, 19S7-
ben Kolozsvárt született egy—véleményemszerint—kiváló Hamlet-előadás, Tom-
pa Gábor rendezésében, amely éppen azt kísérelte meg, hogy az Arany János 
szövegét megőrizve, bizonyos hiányait most már, amire az angol szövegnek a 
tüzetes olvasata ráébresztette a rendez őt és munkatársait, bizonyos dolgokat 
kiigazítsanak, az eredetihez igazítsák, mindenekel őtt például a két bohócnak a 
megnevezését, ami aztán az egész el őadásnak a tartópillére lett, de meg őrizve 
ugyanakkor az Arany János szövegét alapjaiban, és ez folytatódik. Ha már Ko-
lozsvárról utaztam ide egy egész éjszakán keresztül és most délel őtt folyamán, 
akkor még azt is szeretném elmondani, hogy annak külön nagyon örvendek — és 
némi büszkeséggel, mondhatnám talán lokálpatrióta büszkeséggel mondom —, 
hogy ez a Shakespeare-kultusz Erdélyben folytatódik, és folytatódik a fiatalok 
munkájában is. Néhány éve Kolozsvárt is van színművészeti képzés az egyetem 
keretében, és ott egészen kitűnő  munkát végeznek. Ezelőtt talán négy vagy öt 
nappal volt a Szabó Lőrinc-fordításnak, az Ahogy tetsziknek egy előadása. Ez is 
példázza, hogy ezek a nagy teljesítmények, akár az Arany Jánosé, akár a Szabó 
Lőrincé, amelyek valóban magyar művekké teszik a nagy Shakespeare-műveket, 
élnek és hatnak, és amíg ezek a színházak léteznek, addig én azt hiszem, hogy 
ott azért a magyar nyelvnek, a magyar kultúrának jöv ője van. 

KÁNTOR LAJOS 

KOSZTOLÁNYI, AZ OLVASÓ 

Néhány gondolata a könyvr ől: „a könyvet nem lehet megszerettetni, mint 
valami tárgyat, valami portékát. Csak tok ez, melybe valami be van zárva. A 
tartalmát kellene megszerettetnem, az éterrezgéseit, a szellemet, melyb ől a 
könyv létrejön. ... Az emberiség részegen és megb űvölten vágtat előre földön, 
vízen, levegőben, tudja, hogy még mindig nem érkezett el a végs ő  határokig... az 
iram még mindig szédületesebb lehet. Egyszer azonbanennekisvége szakad. Akkor 
az emberiség egy kicsit megdöbben. Ekkor majd magába száll, s t űnődik útjáról, ren-
deltetéséről. És választ is keres a kérdésre parlagon hagyott, elkérgesedett lelkében. 
De egyelőre nem talál. Erre felel majd a könyv. A könyv, melyet lenézett és sutba 
dobott. ... A könyv, ez az ékszertartó, melybe a legértékesebbek mentették bele 

54 



kincseiket. ... A könyv, melynek segítségével utódjainkkal érintkezünk és üze-
nünk a jövendőnek. ... A könyv, mely nemcsak a teret hódította meg, hanem 
béklyóba verte a térnél is nagyobb ellenségünket, az id őt. / Ennél nincsen na-
gyobb csoda. Mindig a legegyszer űbb dolgok a valódi csodák." (Kosztolányi: 
Levél a könyvr ől. In: Nyelv és lélek. Szépirodalmi, Bp.—Forum, Ujvidék, 1990. 
408, 409, 410.) 

Az íróról tudjuk, hogy ír — az olvasónak ír. De hogy hogyan vélekedett a 
könyvrő l, mit olvasott đ  — ennyi év távlatából nehéz lenne meghatározni ponto-
san. Vagy talán mégsem? Hiszen az író, Kosztolányi, gyakran utalt arra m űvei-
ben, hogy milyen könyveket olvasott, melyek voltak rá nagy hatással, melyekb ő l 
merített írásaihoz ihletet, gondolatot, tényanyagot. „S ki állítja, hogy olvasmá-
nyai nem leplezik le sok tekintetben az írót?" — tette fel a kérdést Németh László 
(Kiadatlan tanulmányok. 1. kötet. Bp., 1967. 257.) Ez a gondolat serkentett Kosz-
tolányi műveinek olvasására, hogy az írásaiban, a sorok közt felfedezzem az 
olvasót. Az írót, mint olvasót. 

Az alábbi dolgozat csak vázlat, a szerz ő  néhány művének egy lehetséges 
olvasata, amelynek alapján konkrét kérdésekre kerestük a választ. Ezek a kér-
dések az olvasásszociológiai vizsgálatok leggyakoribb kérdései: mikor kezdett 
olvasni, melyek voltak olvasmányélményei — vagyis a preferencia kérdése, hon-
nan vett tudomást a művekrő l, hogyan szerezte be a könyveket és hogyan olva-
sott? Feltehetnénk több kérdést is, de megelégszünk azzal, ha ezekre — a teljesség 
igénye nélkül — megadjuk a választ. 

Munkánk megírásához mindössze néhány m űvet vettünk alapul, amelyek-
ben választ reméltünk a fenti kérdésekre. Az elemzett könyvek: 

— Babits—Juhász—Kosztolányi levelezése. MTA, Bp., 1959. 
Kosztolányi Dezs ő : Negyvennégy levél. Életjel, Szabadka, 1972. 

— Kosztolányi Dezső : Napló 1933-1934. Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1985. 
Kosztolányi Dezs ő : Nyelv és lélek. Szépirodalmi, Bp., 1990. 

Kosztolányi szépírói alkotásait ezúttal nem elemeztük. Pontosabban azt a 
tényt, hogy olvasmányélményei hogyan tükröződtek műveiben. Ez másik dolgo-
zat témája lehetne. 

Mikor kezdett el olvasni? 
Kosztolányi aránylag későn kezdett olvasni. 1933-ban a Pesti Hírlapban 

közölt cikket Az olvasó nevelése címen, s itt olvashatjuk önvallomását: „Én 
tizenöt éves koromig — Petőfi összes költeményeit kivéve — úgyszólván semmit 
sem olvastam. Nem szeretném, ha ezt a kijelentésemet egy író hivalkodásának 
tartanák, aki vadvirág voltát hangsúlyozza. Nyomban bevallhatom azt is, hogy 
ezután annál többet és annál mohóbban olvastam. De abban a fogékony korban, 
amikor a többi gyermek az indiántörténeteket, Vernét és Jókait falja, engem 
minden úgynevezett olvasmány untatott, s ezért m űveltségemben mindmáig pó-
tolhatatlan hézagok mutatkoznak, mert ezeket az írókat csak kés őbb ismerhet-
tem meg. ... [a játékok] lefoglalták és kielégítették képzeletemet, nem volt szük-
ségem könyvekre. Néha kezembe akadt egy-egy. Kedvetlenül dobtam félre. Bet űket 
találtam itt, s ezek szürkék voltak azokhoz a színes, izgalmas jelenetekhez képest, 
amelyeket átéltem. ... Vajon mi lehet az oka annak, hogy az olvasmányt mint olvas-
mányt oly korán meggyűlöltették velem és annyi más gyermekkel? Azt hiszem, az, 
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hogy mást kaptam, mint amit vártam. A gyermek egyetlen vágya, hogy feln őttnek 
tekintsék és komolyan vegyék." (Nyelv és lélek, 427, 428) 

Ilyen kezdés után meglep ő , hogy egy váratlan fordulat miként hatott Kosz-
tolányira, s még furcsább, hogy melyik könyv gyújtotta lángra érzékeny lelkét és 
nyitotta meg értelmét, irányította figyelmét a könyvekben rejt őző  külön világra. 
Megtisztelve érezte magát, hogy szóba állt vele a szerz ő. Vele, a gyerekkel. „So-
hase felejtem el ezt a napot, mert el nem múló élményem, hogy fedeztem föl az 
irodalmat, azt a gyermekirodalmat, amely nekem való. Zivataros, sötét nyári 
délután volt. Unatkoztam és ásítottam. Amint édesapám könyvtárában kuta-
kodtam, egy vékony, feketébe kötött könyvet leltem, melynek ez volt a címe: Az 
élet semmiségeiről és gyötrelmeiről. Írta Schopenhauer Arthur. Fordította: Bá-
nóczi József. Lapozgatni kezdtem. Elolvastam egy mondatot, aztán egy másikat, 
leültem az ablak elé, a szöveg egyre beljebb-beljebb csalogatott, s föl se keltem 
mindaddig, míg az egész kötetet el nem olvastam. Aztán pirosra gyulladt füllel, 
izgatottan és boldogan sétálni mentem, egyedül. Fogalmam se volt, kicsoda az a 
Schopenhauer Arthur. Neve akkor nem sokkal többet mondott nekem, mint 
Sperber Artúré, a szemközti fűszeresünké. De éreztem, hogyvalami rendkívüli okos 
ember lehet... Második olvasmányom Mouret abbé vétke, Zola regénye. Ez a 
szerelem tündérvilágába vezetett. Harmadik olvasmányom: Iljics Iván halála, 
Tolsztoj elbeszélése, melyet egyik napilapunk közölt folytatásokban. Ezek a 
könyvek győztek meg arról, hogy érdemes olvasni, írni és élni, ezek ráztak föl 
közönyömből, s ösztönöztek, hogy megismerjek minden keserűt és édeset, amit 
az emberi szellem alkotott. ... Akkor kaptam kedvet az olvasáshoz, amikor Scho-
penhauer úr, Tolsztoj gróf úr önállónak nyilvánított, méltónak arra, hogy meg-
gyónja nekem legbensőbb titkait, bizalmasává fogadjon, s az olvasás lovagjává 
üssön." (Nyelv és lélek, 429, 430.) Mi lehetett ami a fiatal, szinte gyermek Kosz-
tolányi számára izgalmassá tette a mély bölcseleti m űveket, amelyeket ő  itt gyer-
mekirodalomnak minősített? Az, hogy ezek a m űvek nem homályosan, hanem 
egyszerűen, világosan vezették be a bölcselet szférájába, mert szerinte ami tar-
talmas, könnyebben felfogható, mint ami üres. 

A fiatal olvasónak, Kosztolányinak nem volt mindjárt kialakult ízlése, esz-
tétikai értékítélete. Gyakran változtatta véleményét. Amikor megszerette az ol-
vasást, megismerte a könyvek varázsát, szinte válogatás nélkül vette a kezébe a 
könyveket: Béranger, Bürger költeményeit, a Kárpáthy Zoltánt Jókai Mórtól, 
Heine verseit, Petőfit — akit a legnagyobb magyar költőnek tartott — és Szabolcs-
kát, akiről egyik vallomásában ezt írta ebben az id őben: „Olvasom Szabolcskát. 
Oh, mily szépek ennek dalai. Gyönyörű  közvetlenség s nagyszer ű  életfelfogás 
tükröződik vissza minden során; néhol még Petőfit is felülmúlja, vagy legalábbis 
utoléri." (Rónay László: Kosztolányi Dezs ő . Gondolat, Bp., 1977. 9.) A deka-
dens költőket hol elítélte, hol dicsérte. Babitsnak írt levelében 1904-ben így 
vallott: „A dekadensek ... azon embereim közé tartoznak, akiket lelkem mé-
lyéből gyűlölök." Dühös rájuk és részben megveti őket. Ide sorolja a nagy 
Baudelaire-t, akit költ őóriásnak, unikumnak tart egyébként, Jean Richepint, akit 
ez idő  tájt olvasott „— nem is beszélve az üres Mallarmér ől, s a nyavalyás Ver-
laine-ről. Pokolba velük! Elrontják az ember szép-érzékét, megfeketítik a világ-
nézetét egy francia rím miatt... Ezt a nézetváltozásomat azért közlöm Önnel, 
minthogy jórészt dekadens hajlamúnak ismert, s nem szeretném, ha kés őbb fél- 
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reértések merülnének fel közöttünk." (Szabadka, 1904. aug. 11.) (Babits-
Juhász—Kosztolányi levelezése. Bp., 1959. 25-26.) Meg kell említenünk, hogy az 
itt elmarasztalt francia költ őket később nagy odaadással, átéléssel fordította. De 
hát ez is az útkereséshez tartozott. 

Mit olvasott Kosztolányi? Szinte mindent. Verseket, amelyekb ől később 
sokat le is fordított. Regényeket, drámákat, bölcseleti m űveket. 

Saját szavaival így jellemezte olvasmányait idézett levelében: „A költemé-
nyeket melyeket mostanában olvasok, nagyon megválogatom. Jórészt latin és 
görög auktorokkal foglalkozom azóta, mióta Faust II. részét elolvastam, meg-
értettem. Ez a könyv életem legnagyobb szenzációja volt és azt hiszem az is 
marad. ... A szépirodalom mellett foglalkozom philosophiával is: újra... olvastam 
Schopenhauert s Spenzer Herberttel is megismerkedtem." Kés őbb a bölcseleti 
művek közül Plato kerül érdeklődésének fókuszába. Juhász Gyulának írta (Sza-
badka, 1905. jan. 2.): „Philosophiai extasisban élek a szó szoros értelmében. — 
Dobja el Nietzschét és vegye el ő  Platót!" (Levelezése, 73.) Ez is bizonyítja, hogy 
Nietzsche iránti érdekl ődése is időről időre változott. 

A drámaírók közül Ibsent olvasta és szerette. A Peer Gyntet a norvég Fa-
ustnak tartotta, ellentmondásosnak, titokzatosnak. Olvasta mellette Emil Reich 
Ibsenrő l szóló könyvét, sőt Bécsben Reich előadásait is hallgatta, ami azt bizo-
nyítja, hogy olvasmányélménye mély volt, gondolkodásra, tanulmányozásra 
késztette. Csehov drámái közül a Sirályt és a Három nővért olvasta (ez utóbbit 
le is fordította). A drámák olvasása után Csehovot sokkal nagyobb tisztelettel 
emlegette, mint előtte. (Juhász Gyulához írt levele, Szabadka, 1904., aug. 3. 
Levelezése, 23.) 

A szépírók közül kedvelte a nagy stílm űvészeket: La Bruyeret, akit „imádott", 
Heinét, akinek a hatását nem is akarta megtagadni és még sok szerz ő  művét. 

A Babits—Juhász—Kosztolányi levelezés kötetében legtöbb utalást olvasmá-
nyaira a kilencszázas évek elejér ől találunk, pontosabban 1904-1909-ből. 1904. 
ápr. 13-án jelezte Babitsnak, hogy Poe kötetét és Verlaine munkáit olvassa. 
Néhány hónappal későbbi levele már arra is kitér, hogy melyik m űveket kedvel-
te: „Pascal Pensées-jét forgatom. Byront nagyon szeretem s újra és újra Ibsent 
cultiválom. Ha modern költ őről lehet szó, csak őt említhetjük. Peer Gynt, Solness 
mester, Hedda Gabler, Nora. A Rouge et Noir-ba (Stendhal) most kezdek bele. 
Carlyle Sartor Resartusán (önéletrajzi érték ű  filozófiai regényén) csurognak a 
könnyeim s azt hiszem, ez a legtöbbet érő  dolga a »Hősökön« kívül. De mindezek 
az olvasmányok mellékesek Shakespeare mellett, kik most nem az ifjonc diák 
újságvágyával, de az érett ember határtalan becsülésével újra olvasok" (Szabad-
ka, 1904. aug. 24. Levelezése, 37.) 

1904-ben — ahogyan Kosztolányi mondta — a görög korszakát élte. „Olva-
som az isteni Aischylost, kivel Euphorion nevemnél fogva, óirodalmi kereszt-
apám és apám, több tekintetben közel rokonságba vagyok..." (Levele Babitshoz, 
1904. aug. 24. Levelezése, 35-36.) 

Amikor az egyedüllét gyötörte, vagy csalódás érte, a könyvekhez menekült. 
Bécsi stúdiumainak kezdetén elkeseredetten írta Babitsnak 1904. okt. 31-én: „A 
lelkivilág határán semmi újság: Emil Reich Ibsen könyvét olvasom s középszer ű  
előadásokat hallgatok'. (Levelezése, 49). Még november elején is azt panaszkodta, 
hogy még olvasni sem tud, lelki válságban van. (Levelezése, 50.) 
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Nemcsak az idegenbe szakadt, barátok nélküli író menekült a könyvhöz. Az 
első  világháború után, amikor csalódott az életben és magányosnak, elhagyott-
nak érezte magát, olvasmányaihoz menekült. Akkor írta egyik tárcájában: 
„Dosztojevszkij humora: szivárvány a reménytelen téli égen..."; Anatol France 
„bölcsebb volt, semhogy tanácsot adhatott volna, csak mosolyog, agyában a két-
séggel, szívében a szépséggel"; Maupassant m űveiből is erőt merített (Rónay: 
Kosztolányi, 125.) de megnyugvást most is, máskor is Shakespeare-nél talált 
mégis (uo. 190.). Politizálás helyett inkább Aranyhoz menekült (uo.). 1934 
nyarán, amikor betegsége már elhatalmasodott és rádiumkezelésre Stock-
holmba utazott, a besugárzások idején a felesége felolvasott neki. Legtöbb-
ször a Hamletet, angólul is, magyarul, de gyakran Arany Jánost, Reviczkyt, Ril-
két. Rónay László írta Kosztolányi-könyvében, hogy ha fájdalmait elviselhetet-
lennek érezte, Arany Jánosból olvastatott fel (i. m. 279.). 

Hogyan olvasott Kosztolányi? 
Lehetőség szerint mindent eredetiben. 1904 júliusában írta Juhász Gyulá-

nak: „... három, négy nyelven olvasok, írok és fordítok." (Levelezése, 15.) Nem 
sorolta fel, melyik nyelveken olvasott, de a Naplójába írt idézetek franciául, 
németül, angolul vannak bejegyezve. Azonkívül olvasott latinul és olaszul is. 
Juhász Gyulának írta 1907 augusztusában: „Olaszországban jártam, olasz köny-
vekben, ólasz versekben fürdöm s napról napra szorgalmas hangyaképpen gya- 
rapítom a műveltségemet." (Levelezése, 156.) Jóllehet elítélte azokat, akik „né-
met eredetiben" olvasták Dosztojevszkijt (Rónay: i. m. 233.), némi ellentmon-
dást találunk abban, hogy Csehovot ő  is németül olvasta, Fofanov orosz szim-
bolista költő  verseit ugyancsak németül, Horatiust, Ovidiust — franciául. 

Nem hagyhatjuk szó nélkül a tényt, hogy gyorsan olvasott. Sok mindenr ő l 
tudott, amirő l kortársai legfeljebb csak hallottak! Olvasottságát híven tükrözik 
művei. Például a Modern költők című  világirodalmi antológiája 1913-ban jelent 
meg. A28 éves Kosztolányi saját olvasmányélményeib ő l nyújtott át az olvasónak 
egy csokorra valót. Err ől a kötetről írta később Németh László, elismerve az 
antológia szerkeszt őjének, fordítójának tájékozottságát: „Mint nyolcadikos di-
ák, ebbő l tanultam meg nyolc-tíz európai nép költ őinek nevét, s bámultam a 
fordítót, aki számomra megközelíthetetlen világot kalandozott be." (Rónay: 
i. m. 67.) 

Honnan? 
Olvasmányait megosztotta a barátaival. Babitsnak, Juhász Gyulának köny-

veket küldött és könyveket kért t ő lük. Kölcsönzött a könyvtárakból és eseten--
ként megvásárolta őket. (Erről is számtalan levél, följegyzés tanúskodik: „Meg-
vettem Dorian Greyt Oskar Wildet ől. Ha kell ezt is küldöm a Goethevel..." (Babits 
Mihályhoz, Szabadka, 1906. márc. 25. Levelezése, 124.) Vagy Brenner József-
hez írt levele, amelyben kéri, hogy menjen e1 a Váci utcába Kilián Frigyes könyv-
kereskedésébe: „... s kérdezd meg Tack London könyve The Son of Wolf, melyet 
már két hete megrendeltem... megérkezett e..." (Negyvennégy levél, 89.) A 
költő társak természetesen egymás m űveit is olvasták, s a kortárs magyar iroda-
lom alkotásait is. Nehéz elhatárolni, kiknek a m űvét olvasta pusztán ér-
deklődésből és kiket olvasott azért, hogy írjon a könyvükr ől. Vagy éppen saját 
készülő  kötetéhez végzett el ő tanulmányokat. Tudjuk, írásait komoly anyaggy űj-
tés, olvasás előzte meg. Juhász Gyulához írt leveléb ől kiderül, hogy könyvek 
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egész sorát olvasta el egy drámához, melyet „... nagy ambícióval és szeretettel 
Julianus apostatáróP' írt. (Levelezése, 68.) 

Az olvasásról, kora olvasási szokásairól műveiben is találunk utalást: a kö-
zéposztály olvasmányairól a Pacsirtában, a regényről, a realista írásmódról az 
Esti Kornélban — és sorolhatnánk tovább, de nem tesszük, hiszen azokkal a m ű-
vekkel szemben lennénk igazságtalanok, amelyeket nem említettünk, nem ele-
meztünk. De nem szóltunk a Naplójában közölt idézeteiről sem, amelyek 
később valamelyik művébe beilleszkedtek. Ő  ugyan azt állította, hogy olvasás 
közben nemigen szokott jegyzetelni. Egyik hírlapi cikkében Tauler-idézeteket 
közölt, s megjegyezte: „... mikor ezeket a mondatokat elolvastam, s aztán nap-
lómba írtam, belső  kényszer hatása alatt cselekedtem: féltem, hogy elfelejtem 
őket, azt akartam, hogy mindig emlékezzem rájuk, amíg élek. Ma is oly becsesek 
számomra, mint annak idején. Közzé teszem, hogy mások is gyönyörködjenek 
bennük, és esetleg hasznukat lássák." (Johann Tauler német vallásos rajongóról 
írta. Napló, 105.) 

Az olvasásról egyszerűen úgy vélekedett, hogy nem sokat kell olvasni, jót 
kell olvasni. Kosztolányi sokat is olvasott. Jót is olvasott. És kamatoztatta is 
ismereteit, amelyeket olvasással szerzett. Azt hiszem, példamutató volt e tekin-
tetben számunkra is. Azzal, hogy nekünk nemcsak felhívta a figyelmünket arra, 
hogy mit érdemes elolvasni a magyar és a világirodalomból, hanem gazdagította 
is olvasmányaink címtárát a saját műveivel. 

CSÁKYS. PIROSKA 

Kasza József polgármester köszönti a tudományos tanácskozás résztvev őit 
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DÉR ZOLTÁN 

AZ „ÖNFELÁLDOZÁS HÜLYE KÉSZSÉGE" 
HOCK RUDOLF ÉS HERCEG JÁNOS LEVÉLVÁLTÁSA 
1983 OKTÓBERÉBEN 

Az egy évvel ezelőtt, 1995. január 13-án kilencvenéves korában elhunyt Hock 
Rudolf számomra több volt jó ismer ősnél, akivel életének utolsó nyolc évében, 
1987-től, amikor ismét Szabadkára költözött, gyakran találkoztunk és cserél-
tünk véleményt irodalomról és művészetekről, nyelvi kérdésekről és a világ fo-
lyásáról. Kapcsolatunk négy évtizeddel korábban kezd ődött, amikor érettségi 
után, tizenkilenc évesen a Szabadkán székel ő  Jugoszláviai Magyar Kultúrszö-
vetségbe kerültem mindenesnek, amelynek akkortájt a f őtitkári teendőit látta 
el. Sajnos nem sokáig, mert az egy évvel kés őbb bekövetkezett politikai esemé-
nyek mindkettőnket ama hírhedt szigetre sodortak, ahonnan ő  csak 1950-ben 
szabadult, jóllehet szenvedésekkel teli munkásmozgalmi múlt állt mögötte: 
1930-ban, miután Pécsett államtudományi doktorátust szerzett, idehaza illegá-
lis tevékenységéért ötévi börtönbüntetésre ítélték, amelyet Mitrovicán és Le-
poglaván töltött le Moša Pijade, Aleksandar Rankovi č, Ognjen Prica, Otokar 
Keršovani, Marko Oreškovi ć  és Oskar Davičo társaságában. A háború alatt is 
részt vett az ellenállási mozgalomban; hamis születési anyakönyvi kivonatokat 
és személyazonossági igazolványokat készített azok számára, akik új iratoktól 
remélték életben maradásukat. Kés őbb is felelős feladatok végzésével bízták 
meg: rövid ideig a tartományi belügyi osztály helyettes vezet ője, majd a 7 Nap 
fő - és felelős szerkesztője és a szabadkai Népszínház igazgatója volt. Ekkor tört 
ketté — sokakkal együtt — a karrierje. 

Aki egy kicsit is ismerte, ismeri a vajdasági magyar m űvelődési életet, az jól 
tudta, tudja, hogy legjobb barátja Herceg János író volt, aki ugyancsak Zombor-
ban született, akárcsak ő , s akitől útjai akkor sem váltak el, amikor az, a harmin-
cas évek második felében, Pesten próbált meg érvényesülni. Csakhamar azon-
ban mindketten hazajöttek, s közösen küzdöttek egy „emberséges világ eljöve-
teléért". Ebben a küzdelemben a nála négy évvel idősebb Muxi, ahogyan közeli 
ismerősei Hock Rudolfot nevezték, bizonyult következetesebbnek és állhatato-
sabbnak. Hogy ismét csak Herceg János szavaival éljek, „bátran vállalta a követ-
kezményeket, s megszenvedett értük", akárcsak el őbb, amikor — törékeny alkata 
ellenére — inkább hagyta magát félholtra veretni, mintsem hogy elárulja, kikkel 
osztogatta a röpcédulákat, akik között az akkor már egyre gyakrabban publikáló 
író barátja is ott volt. Herceg pedig, noha — meggy őződése szerint — a maga 
módján és a maga eszközeivel, „ahol lehetett, szembeszállt a népeket elnyomó 
rendszerrel", „súlyos erkölcsi tehertételként cipelte magával a b űntudatot, hogy 
1930-ban nem ment tovább" Hockkal és annak társaival. 

Az utóbbi idézetek abból a leveléb ől valók, amely e már-már legendás hír ű  
barátság újabb beszédes dokumentuma. 1983. október 10-én kelt Doroszlón, s 
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most jelenik meg első  ízben azzal a másik két levéllel együtt, amelyet Hock 
Rudolf írt Hercegnek, aki — amint azt nekrológjában (Magyar Szó, 1995. január 
15.) bevallotta — igyekezett őt követni „a még veszélyesebb vállalkozásban, a 
szocializmus világrendjének szolgálatában", amelynek során Hock további áldo-
zatot hozott, s „az életét oly könnyelműen elpazarolta a korszak világnézeti 
tévedésében". 

Látszólag összecseng ez azzal a mondatrésszel, amely miatt majdhogynem 
felbomlott kettőjük életre szóló barátsága. Az okot egy „réveteg hangulat szö-
vegéből" kiragadt „szerencsétlen jelző" adta, amely Herceg Sirályok című, a 
7 Nap 1983. szeptember 23-i számának mellékletében megjelent lírai írásában 
található. „Ami most kötötte le a figyelmét, a sirályok repülése volt. Ahogy 
nagyokat köröztek a lassú hullámverés fölött, miközben itt-ott egy-egy hajó je-
lent meg a távoli és ködös láthatáron, itt a parton meg monoton zsongással 
sétált fel s alá a kés ő  délutáni nép. Feltűnően öltözött roskatag öregek, mint ő , 
rózsaszín nadrágban és zöld csíkos trikóban, nem kevésbé kivénhedt hölgyek 
oldalán" — kezdi elbeszélését az író, akir ől voltaképpen a történet szól, amelynek 
vége felé a következő  olvasható: 

„— Vállalni kell a forradalmi tevékenység kockázatát! — állt meg el őtte hir-
telen dr. H: Rudolf és ebben nem volt semmi különös. Fehér apacsing volt rajta 
és nemsokára csakugyan elítélt lett Mitrovicán. — Mit ől félsz? 

— Persze, persze! — helyeselt ő  az önfeláldozásnak erre a hülye készségére, 
amely akkor a tiszta lelkiismeret tüzében égett és természetes értelmet adott a 
létezésnek az egyre sötéted ő  világban." 

Dr. H. Rudolfot annyira megdöbbentette az, amit barátja a forradalmi te-
vékenység kockázatáról vele kapcsolatban mondott, hogy levelet írt neki, de 
— mint ahogyan az kitetszik belőle — nem azért, hogy megrendítse meggy őződé-
sében, hanem hogy fejet hajtson a forradalmi önfeláldozás el őtt. Köztük olyan 
személy cselekedete előtt is, akitől évek múltán Töprengés a Vörös téren Leninről 
és magamról, miután elkövettem azt a marhaságot, hogy meglátogattam a hullát 
című  versében (Üzenet, 1995. január—március) egyebek között a következ őket 
kérdezte: „Mit tettél, / hogy vörös csodabogár, / üveg alá ítélt, / selyempárnád 
keresztjére feszített / szakadár lettél, / hogy nem temettek / eltemetett / eszméid 
mellé." Elismerte, hogy forradalmi kockázatvállalásai során nem egy esetben 
„hülye önfeláldozó készség" vezérelte, hiszen „sok tekintetben nem ilyen lovat 
akart", de ugyanakkor kifejtette meggy őződését, hogy „a világ nem volt és nem 
lehet meg forradalmak és forradalmárok nélkül", s hozzátartozik az önbecsülé-
séhez, hogy 1930-ban nem árulta el a rend őrségen. 

Herceget a levél alaposan felkavarta, mert a vádakat igazságtalanoknak 
tartotta. Mindenekel őtt azt, hogy az ominózus jelzőt kinagyította, megfosztotta 
„a sajnálat, a részvét, az elismerés meg a szeretet, s őt az indulat mellékzöngé-
jétől", nem kevésbé azt, hogy szövegéb ől pontosan az ellenkezőjét olvasta ki, 
mint amit mondani akart. Ezt annál inkább fájlalta, mert a szerencsétlen félre-
értésre akkor került sor, amikor mindketten igazán már csak az emlékeikb ől 
éltek, „amelyekben semmi sem választhatja el egymástól őket". 

Nem is választotta el, noha Hock Rudolf nem értett egyet érveléseivel. A 
„félremagyarázására" kapott magyarázat minden állításával kapcsolatban kifej- 

61 



tette ellenvéleményét, de levelét nem küldte el, nehogy véglegesen elhidegülje-
nek egymástól. Ehelyett — az előbbi kettővel együtt —1988. január 6-án átadta 
nekem azzal a kikötéssel, hogy kizárólag Herceg János halála után tehetem köz-
zé. Mivel két héttel az említett nekrológ megjelenését követ ően elhunyt, kéré-
sének haláluk egyéves évfordulóján teszek eleget. 

HOCK RUDOLF LEVELE HERCEG JÁNOSNAK 

1983. október 8. 

Kedves János! 

Bizonnyal meglepetéssel veszed tudomásul, hogy levelet kapsz t őlem. Nem 
szeretek és nem szoktam levelezni, és levélírásra csak kivételes esetben határo-
zom el magam. 

Nos, most is arról van szó, hogy a 7 Napban elolvastam a Sirályok cím ű  
írásodat. Én többé-kevésbé, és amennyire módomban van, figyelemmel kísérem 
írásaidat és őszintén örülök — de egyben irigyellek is —, hogy lankadatlanul foly-
tatod az egyetlen érdemes dolgot a világon: az alkotómunkát. Írásaidat az ún. h ű  
olvasó és nem a kritikus szemével olvasom (ami nem a kenyerem) és külön 
élmény a számomra, amikor írásaidban néha megeleveníted életútjaink egykori 
találkozásainak egy-két mozzanatát. 

Egy ilyen pillanatot evokálsz a Sirályokban is. Ezúttal azonban egy kicsit 
meghökkentett, amit ott velem kapcsolatban leírsz. Az „önfeláldozás hülye 
készségének" nevezed ugyanis annak az embernek az álláspontját, aki azt vallja, 
hogy „vállalni kell a forradalmi tevékenység kockázatát". Magyarán és egyértel-
műen szólva: hülye mindenki, aki forradalmi tevékenységgel foglalkozva vállalja 
e tevékenység kockázatát. Ezt a hülyeséget, szerinted, nem menti az sem, ha a 
forradalmi tevékenységért való kockázatvállalás „a tiszta lelkiismeret tüzében 
égett és természetes értelmet adott a létezésnek". 

Nem célom, és nem azért írok, hogy megrendítselek a fönti meggy őződé- 
sedben. Ha ugyanis a számodra nem példázza ennek ellenkez őjét a Spartacusok, 
Lutherek, Robespierek, Dózsák, Pet őfik, Leninek és még számtalan a „tiszta lelki- 
ismeret tüzében égett" ismert és ismeretlen forradalmár élete, harca, mártírom- 
sága és halála olyan forradalmi események során, amelyekben a világ „az önfel- 
áldozás hülye készsége" ellenére mégiscsak lépett egyet-kett őt előre — akkor én 
úgyis hiába érvelek. Amit mondani akarok, az inkább az, hogy őszintén csodá- 
lom (de nem csak én, hanem mások is) a nyíltságot, amellyel ezt az eddig intim 
nézetedet, mint egy olyan akadémia tagja, amelyet olyan emberek százezrei hoz- 
tak létre, akik „az önfeláldozás hülye készségével" vállalták a forradalmi tevé- 
kenység kockázatát és ebben „páran" bele is pusztultak — most írásban is adod. 

Egyetértenék veled, ha azt mondanád, hogy vannak a hülyeséggel felér ő  
forradalmi önfeláldozások is. Lehet, hogy Mayer Ottmár, Schwalb Miklós, Sin- 
ger Dóci és a többiek, vagy közülük valaki, amikor a hóhér a nyakába akasztotta 
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a kötelet, hülye önfeláldozásnak tartotta azt, amit tett, mert tettének közvetlen 
eredménye nem állt arányban felköttetésével. Vitathatatlan, hogy konkrét eset-
ben erről más is megalkothatja külön véleményét. De ugyanezt en général meg-
állapítani a forradalmi áldozatvállalásról, enyhén szólva már vitatható vélemény 
és magatartás. A forradalmi tettek súlya és következményei, akár kicsik, akár 
nagyok azok, nem mindig mérhetők le. Bizonyos, hogy pl. Mayer Ottmár és a 
többiek nem váltották meg a világot, és lehet, hogy tetteik következményei az 
események pozitív fejlődésében a hülyeségig jelentéktelenek voltak. De az is 
bizoyos, hogy Mayer Ottmárok nélkül nem lett volna Hitler-ellenes ún. népfel-
szabadító háború, amelyből te, bár eszed ágában sem volt Hitler ellen harcol-
nod, harcosnyugdíjjal kerültél ki — ami már lemérhet ő  valami (mégpedig dinár-
ban). Azt is elismerem, hogy az ember óvatos is lehet, szabad félnie is. Ez lelki 
alkat kérdése. Erre mindenkinek joga van. Én is megtehettem volna, hogy csön-
des szemlélője maradok a világ folyásának, mint ahogy azt ma teszem, és nem 
verekszem sem az én, sem mások igazáért. Bizonyos, hogy ez a mi mai világunk 
az én ötévi börtönöm nélkül nem volna semmivel sem jobb, sem rosszabb. A 
világtörténelem azonban azt bizonyítja, hogy mindenki nem állhat félre. Azok-
nak a millióknak a tudatában, akiknek útban volt a feudális társadalom rendje, 
a cári Oroszoszág önkénye vagy a fasizmus világképe, nem volt helye a félreál-
lásnak. Ezek számára a Bastille, a Téli palota és Hitler tankjainak a megroha-
mozása nem volt hülye önfeláldozási készség, hanem a társadalmi és a fizikai lét 
egyetlen lehető  módja. 

Ennyit a tömegek (hülye vagy nem hülye) önfeláldozó készségér ől. 
Vagy talán úgy gondoltad, hogy az „önfeláldozás hülye készsége" csak dr. 

H. Rudolfra vonatkozik? A szöveg ugyan nem így hangzik, mert mindenki, aki 
tudtommal olvasta, mind azt olvasta ki belőle, hogy az „önfeláldozás hülye kész-
sége" jellemez mindenkit, aki vállalja a forradalmi tevékenység kockázatát. Ha 
ugyanis ezért dr. H. Rudolf hülye, miért ne lenne hülye a többi is, aki ugyanezt 
vállalja. 

De tegyük fel, hogy a „hülye készséget" csak rám vonatkoztatod. Ez — ha 
bizonyíthatod — már megbocsátható b űn, és én sokban igazat is adok neked. 
Nyilvánvaló, hogy az életben való igazodás és magatartás terén én voltam a hü-
lye és nem te. [Képzelem milyen jót röhögtél a markodba, amikor „ezek" (ahogy 
te mondtad egyszer nekem) megválasztottak akadémikusnak.] Ma már belátom, 
hogy forradalmi kockázatvállalásom során volt sok hülye önfeláldozó készség. 
Ezek közül sokat bánok, de vannak olyanok is, amelyeket nem bánok még ma 
sem. A dolognak ez az oldala magánügy. De neked elmondhatom például, hogy 
a forradalmi kockázatvállalással járó hülye önfeláldozó készségemben elkövetett 
tetteim közül nem bánom azt, hogy amikor a rend őrségen, azért, hogy eláruljam . 
azokat, akik röpcédulákat osztogattak, jobban vertek, mint egy állatot, nem 
árultam el senkit. Téged se. Azt hiszem, hogy 1930-ban, legalábbis a te szemé-
lyedet illetőleg, te sem tartottad hülyeségnek, hogy vállalva a forradalmi tevé-
kenység kockázatát, nem köptem a rendőrségen. Ma, ötven év után te ezt a 
Sirályokban „hülye készségnek" nevezed. Lehet, hogy az volt, de én ma sem 
tartom annak. Hozzátartozik az önbecsülésemhez. Persze volt sok hülye önfel-
áldozásom is, mert én — jól tudod — sok tekintetben nem ilyen lovat akartam. 
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De ez megint csak magánügy, amely ma már senkit a világon nem érdekel, és 
amikor, ha egyszer találkozunk és lesz egy kis ráér ő  időnk, el is beszélgethetünk. 

Amikor a Sirályokból szóvá teszem ezt a pár sorodat, egy pillanatig se gon-
dolj arra, hogy érzékenykedem. Ért már engem ennél nagyobb csalódás is. Szar 
a világ, tök a tromf. Egyszer űen csak csodálkozom a fogalmazásodon, amely 
ebben a szőrszálhasogató és kákán is csomót találó világban sok magyarázko-
dásra szorulhat, vagy legalábbis nyomot hagyhat érzékenyebb emberek lelkén. 

És még valamit. Azt hiszem, ha már az a meggy őződésünk, hogy azok, akik 
vállalják a forradalmi tevékenység kockázatát, csak az „önfeláldozás hülye kész-
ségének" a bajnokai, akkor legalább ne hányjuk ezt a szemükre. Ne verjük még 
a 7 Nap igen kicsiny nagydobjára se ezt a mi nagy és bölcs felismerésünket. Ne 
rendítsünk meg egyetlen forradalmárt se az áldozatkészségében, mert a világ 
nem volt és nem lehet meg forradalmak és forradalmárok nélkül. Hagyjuk őket 
harcolni és meghalni Chilében, Nicaraguában, Dél-Afrikában és mindenütt más-
hol abban a szent (tév)hitben, hogy vannak még emberek, akik, ha kényelmes 
otthonukban ülve és jóllakottan bölcselkedve is, mint pl. én, legalább fejet haj-
tanak a forrradalmi önfeláldozás el őtt. 

Felejthetetlen „Sturm und Drang" korszakunk barátságának még él ő  em-
lékével 

sokszor üdvözöl 
Muxi 

HERCEG JÁNOS VÁLASZA 

Kedves Öregem, 

persze azonnal válaszolok leveledre. Nemcsak azért, mert felkavartál vele. 
Azért is, mert megbántottságodat érzem ki bel őle, holott igazán minden távo-
labb áll tő lem, mint az, hogy megbántsalak. Kinagyítottál egy szerencsétlen 
jelzőt egy réveteg hangulat szövegéb ől, s könyörtelenül ragaszkodsz annak pe-
joratív értelméhez. Megfosztva a sajnálat, a részvét, az elismerés meg a szeretet, 
ső t az indulat mellékzöngéjétől. Es teljesen elhanyagolva az utána következ ő  
mondatot, amikor azt írom, hogy ez adott természetes értelmet a létezésnek az 
egyre sötéted ő  világban. És feltételezed, s őt bizonyítva látod, hogy ez az én sze-
mély szerinti felfogásom eddig is intim nézetem volt, most azonban már írásban 
kiáltom el. Már ti. az , hogy hülyeség volt az önfeláldozás. Ha azt írom, hogy 
„őrült" önfeláldozás, talán tisztábban hallatszott volna ki bel őle mindaz, amit 
jelentenie kellett volna, de hát nem azt írtam, s így Te konokul ragaszkodsz a 
szó egyértelműen elmarasztaló és sért ő  jelentéséhez. 

És messzemenő  következtetést vonsz le, jellememet is megbirizgálva, az 
akadémiát is a fejemhez vágva, ahova pedig nem kéredzkedtem, soha nem is 
dicsekszem vele. Nem tudom, miféle indítékok játszottak közre a megválasztá-
somban, de abban biztos vagyok, hogy nagyon megnézték, nemcsak azt, hogy ki 
vagyok, de azt is, hogy ki voltam. Egyben arra is bizonyítékot találva, hogy a 
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magam helyén és a magam módján én is küzdöttem egy emberséges világ eljö-
veteléért, s ahol lehetett, szembeszálltam — megint csak a magam módján, s 
kérlek, ne nézz le nagyon ezért! — a népeket elnyomó rendszerrel. 

A magukat feláldozó forradalmárokról nem egyszer írtam. Rólad is. S ő t 
súlyos erkölcsi tehertételként cipeltem magammal a b űntudatot, hogy 1930-ban 
nem mentem tovább Veled, illetve Veletek. Nem egyszer visszaemlékezve arra 
a ma valóban hihetetlen szolidaritásra, hogy minden kínzásnak ellenállva nem 
árultál el. Írásban is hangoztatva, elismerésemet és hálámat is kifejezve. Te most 
mindennek az ellenkezőjét olvasod ki ezzel a jelz ővel. S amint mondod, nem-
csak Te, hanem mindenki, aki olvasta. Itt és most, 1983-ban! 

Hát komolyan mit gondolsz: tényleg valami cinikus marha lettem, akinek 
nincs más dolga, mint ilyesmivel kiállni a világ elé, s megtagadni önmagát? 

Nagyon-nagyon bánt, kedves öregem, hogy védekeznem kell Veled szem-
ben, kimagyarázkodnom, aki pedig — feltételezem — ismersz, ahogy én is ismer-
lek Téged. Persze írónál baj, ha meg kell valamit magyaráznia a szövegében. 
Különösen akkor, ha pont az ellenkezője olvasható belőle, mint amit mondani 
akart. Mégis bízom benne, hogy a félreértés nem általános. Ahogy az árgus 
szemmel dolgozó szerkesztők sem azt értették ki bel őle, amit Te, egyetlen szó-
hoz ragaszkodva, megtagadva t őle a többértelműséget. 

Mire hivatkozhatnék, hogy megértésre bírjalak, s legalább megbántva ne 
érezd magad? „Felejthetetlen Sturm und Drang korszakunk barátságának még 
élő  emlékére?" De hiszen folyton azt teszem, arra emlékezem, s fáj, hogyha azt 
hiszed, leköpöm, ami a legszebb volt az életemben. 

Hát akkor ne rontsuk el most, kedves öregem, a végén, amikor már igazán 
csak az emlékeinkből élünk, amelyekben semmi sem választhat el bennünket 
egymástól. Legalább Téged tőlem soha semmi. Még egy ilyen félremagyarázás 
sem. 

Béke velünk, mondom, és a régi szeretettel ölellek: 

Doroszló, 983. október 10. 	 János 

HOCK RUDOLF MÁSODIK (EL NEM KÜLDÖTT) LEVELE 

Kedves János, 

válaszomat válaszodra azzal kezdem, amivel te befejezted: Béke velünk! 
Ennek jegyében vettem tudomásul soraidat és ennek jegyében válaszolok azok-
ra. Vedd úgy, mintha egy fekete mellett beszélgetnénk egymással, amit már ré-
gen tettünk, és hallgasd meg, mit válaszolnék arra, amit válaszodban írtál. 

Lássuk sorjában a dolgokat. 
Nagyon jól tudom, hogy távol állt t őled a gondolat, hogy személyesen meg-

bántsál. De nemis bántódtam meg. Nekem ugyanis már sok okból és igen régóta 
mindegy, ki mit gondol rólam és tetteimről. De úgy találtam, hogy „a szerencsét-
len jelzővel" azokat bántottad meg, akik elhullottak mell őlünk. Hogy tettük és 

65 



magatartásuk az „önfeláldozás hülye készsége" volt, azt csak azoknak van joguk 
megállapítani, akik azt elkövették. A kívülállónak erre erkölcsi joga nincs. 

Nem értek veled egyet abban sem, hogy én azt a „szerencsétlen jelz őt" „ki-
nágyítottam". Én azt levelemben, hogy úgy mondjam, csak természetes életnagy-
ságában használtam és forgattam, nem téve ahhoz egy jottányit sem, és nem is 
használtam azt más szövegösszefüggésban, mint ahogy Te leírtad. A jelz őt nem 
én, hanem annak szerencsétlen tartalma nagyította ki és tette monstruózussá. 

Azt mondod, hogy könyörtelenül ragaszkodtam a jelz ő  pejoratív értelmé-
hez. Hát van más értelme is? Melyik az? Talán csak nem a „sajnálat, a részvét, 
az elismerés, meg a szeretet, s őt az indulat" mellékzöngékre gondoltál? Ezekb ől 
mennyivel kevésbé pejoratív a „sajnálat és a részvét"? Az „elismerés, a szeretet 
és az indulat" viszont már nehezen olvasható ki bel őle. 

Szerinted, ha azt írtad volna, hogy „ őrült" önfeláldozás, akkor tisztábban 
csengett volna ki belőle mindaz, amit jelentenie kellett volna. Lehet. De nem 
egészen tisztán. Mindenesetre más lett volna. Én azonban akkor is fennakadtam 
volna ezen, mondván magamban (de csak magamban): lám, János számára a 
forradalmi tevékenységért való kockázatvállalás még mindig „ őrült" dolog és 
nem normális emberek egyfajta normális reagálása. De mivel Te az „ őrült kész-
ség" helyett „hülye készséget" írtál, úgy éreztem, hogy van a kett őnk viszonyában 
még mindig valami, ami feljogosít arra, hogy ne csak magamban morfondíroz-
zak erről, hanem hogy fel is emeljem a szavam nálad e normális emberek védel-
mére, akikkel valaha egy sorban álltam. 

Azt is mondod, hogy nem vettem figyelembe a mondatnak a „tiszta lelkiis-
meretre" vonatkozó folytatását. Dehogynem. De ett ől az önfeláldozás, a folyta-
tás ellenére is, „hülye" készség marad, és nem javítja ki eredeti szándékodra. 

Azt sem gondolom, hogy „cinikus marha lettél, akinek nincs más dolga, 
mint ilyesmivel kiállni a világ elé". De úgy viselkedtél, mint akinek valóban nincs 
más dolga. Leírtál ugyanis valamit, amit ma már Te is „szerencsétlen jelz őnek" 
nevezel, ha pedig végiggondoljuk, hogy ha, például, valaki az ellenségeid közül 
firtatja ezt a szerencsétlen jelz őt, és nyílt levélben kérdezi meg Tőled (de az 
„árgus szemű" szerkesztőtől is), hogy a forradalmi áldozatvállalás miért „hülye 
készség", akkor nyilvánvaló, hogy nagy hülyeség volt ilyesmit leírnod. Ilyenkor 
sokszor nem segít sem a makulátlan múlt, sem a magyarázkodás, és a dolog a 
legjobb esetben is hercehurcával ér véget (lásd Konjovi ć  „túlélését"). 

Hát csak ennyit akartam a „félremagyarázásom" magyarázataként monda-
ni. Bizonyára nem lehet könnyű  akadémikusnak lenni a sok „tekintend őre" való 
tekintettel. A magamfajta nyugdíjasnak pedig, hidd el, nem kis örömére szolgál 
az, hogy nem kell többé tojástáncot járnia, s hogy meggy őződését már senki sem 
kéri számon. 
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ÉGTÁJ 

A HONFOGLALÁS 1100. ÉVFORDULÓJA 

BURÁNYNÁNDOR 

MAGYAR ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK A KÖZÉPKORI 
DÉLVIDÉKEN 
RÉSZLETEK*  

Magyarság, kereszténység, középkor, Délvidék... 
Most ezek a fogalmak határozzák meg írásunk tárgyát. 
Izgalmas téma, engem több mint 20 éve foglalkoztat; a kíváncsiság elvitt a 

régészeti ásatásokhoz, a messzi könyvtárakba, levéltárakba is. 
Valamit megtudtam, van köztük érdekes dolog is, de a titkok nagyobbik 

része még kutatókra vár. Hogy mi történt itt, hogy éltek ezen a tájon az embe-
rek 500 vagy 1000 évvel ezel őtt, arra vonatkozóan a legtöbb adatot, informáci-
ót majd csak ezután kellene felkutatni. 

Azt hiszem, ezeknek a most induló előadásoknak, beszélgetéseknek az is 
lehet egyik eredménye, hogy ha már most, a millecentenárium évében nem 
tudunk kiadni egy minden eddigi hasonló munkánál többet, újabbat mondó 
könyvet erről a témáról, hát nagy dolog lenne már az is, hogy megbeszéljük a 
tennivalókat, az utat, az eszközöket ennek a közös célnak az eléréséhez. 

Én ezt nagyon fontosnak tartom. 
Létfontosságúnak a számunkra. 
A továbbiakból talán kiderül, hogy miért. 
Ami a Délvidék történelmét illeti, nekem nagyon régen Bácsról voltak va-

lamilyen sejtéseim, de nem érdekelt különösebben, aztán az aracsi Puszta-
templom romjai tűntek fel a legendák ködéb ől, mint újságíró itt már ér-
deklődéssel faggattam Nagy Sándort ásatásai közben, de ami végérvényesen a 
magyar középkorhoz kötött, az elszakíthatatlan szál Kamancból indult ki. A 
XV. században itt európai hírű  borokat termeltek, s amit még tettek: el őször 
fordították le magyar nyelvre a Bibliát — az is európai mércével mérhet ő  tett 
volt (én legalábbis így gondoltam). 

Ahogy megpróbáltam felkutatni eme történelmi tett el őzményeit és kö-
rülményeit, a magyar államiság els ő  500 évének, vagyis a Mohács előtti magyar 
évszázadok történetének legizgalmasabb eseményei sejlettek fel, mindig újabb 
és újabb vizsgálódásra serkentve, újabb és újabb felfedezéseket ígérve az ér-
deklődőnek. 

* Elhangzott 1996. január 21 -én a Pax Romana szabadkai szervezetének összejövetelén. 
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BIZÁNCI TÉRÍTŐK 

Az idei évet a millecentenárium jegyében múlatjuk el. Ezerszáz évé vonul-
tak be őseink a Kárpát-medencébe, tavaly volt 1000 éve, hogy István király há-
zasságot kötött Gizella bajor királylánnyal. Ezzel kezdődött — mai szóhasználat-
tal — integrálódásunk a keresztény Európába, ami nem is volt olyan egyszer ű , 
mint sokáig hittük, vagyis hogy István király behívta a német püspököket, azok 
tanítványaikkal megkeresztelték a magyarokat... 

A latin és a bizánci civilizáció érintkezési területe a honfoglalás idején a 
Kárpát-medence volt, s a kutatások ma már bebizonyították, hogy nem az István 
király által behívott nyugati hittérít ők kezdték meg a magyarok megkeresztelé-
sét; a déli vidékeken, így a mi tájainkon is bizánci papok terjesztették a keresz-
ténységet már a hét törzs bejövetele előtt is. A kereszténység keleti változatát 
vette fel tehát Ajtony és Gyula vezérek udvara, s ezt az er ős bizánci hatást bizo-
nyítják a vidékünkön feltárt k őfaragványok is. Itt elsősorban a dombói kövekre 
gondolok. 

Géza fejedelem felesége, Sarolt, Gyula udvarából származott, aki az ország 
keleti részein uralkodott, ahol a bizánci kereszténység terjedt el. Így Géza udva-
rában is nyilván a bizánci papok kezdték el terjeszteni a keresztény hitet, érde-
kes, hogy a fejedelem Vajk nevű  fiának mégis a nyugati, bajor szomszédból vá-
laszt feleséget, ezzel megalapozza a nyugati, a német befolyást, s ennek er ősö-
dése aztán a keleti részekb ől is kiszorítja a bizánci kereszténység terjeszt őit. 
(Ricz Péter is ír erről a Bácsország 3. számában). 

Kalapis Zoltán (Történelem a föld alatt) a kérdéssel kapcsolatban idézi 
Györffy György egy érdekes feltételezését: A nagyszentmiklósi kincs néhány da-
rabja a bizánci kereszténység korai jelentkezésér ől tanúskodik. Néhány arany-
tálon ugyanis az ősi mintázat és a rovásírás mellett görög bet űkkel írt türk szöveg 
és egyenlő  szárú kereszt jelenik meg. Ez azt is igazolja, hogy a latin írásbeliség 
elterjedése előtt kísérlet történt a görög írásbeliség egy helyi változatának kiala-
kítására. Györffy György az István király és m űve című  könyvében ennek alapján 
még egy olyan következtetést is megkockáztatott, hogy „ha Hierotheosz görög 
püspök misszióját váratlan háborús események meg nem zavarják, Magyaror-
szágon olyanféle görög nagybet űkből álló írás honosodott volna meg, mint ami-
lyen a nagyszentmiklósi kincs több edényét díszíti, és az egyházi irodalom a X. 
század végétől bizonyára magyar nyelvű  lett volna". 

Nem így történt, most nem is az a dolgunk, hogy ennek okait vizsgáljuk; 
ennyit azonban előre el kellett mondani, hogy jobban megérthessük az elmúlt 
évszázadoknak azt a kőbe faragott üzenetét, amit a régészek ástak ki az ötszáz 
éves romok alól. 

Említsük meg még azt az állítást is (noha Ricz Péter említett írásában meg-
találhatjuk), miszerint István király nem beszélte, esetleg csak törte a magyarok 
nyelvét, anyanyelve török volt, akárcsak a honfoglalók el őkelő  családjának 
többségéé. A hét törzs szövetségéhez ugyanis nyolcadikként csatlakoztak a ka-
barok, akik — későbbi forrásokból tudjuk — Szerémségben, a Duna és a Száva 
között telepedtek le, s érdeklődésünk tárgya szempontjából talán nem mellékes, 
hogy bács szavunk is ótörök eredetű, törzsi méltóságot jelöl. 
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A későbbi törökök hódításaik során a magyarok leggazdagabb tartományá-
nak nevezték Szerémséget; az ötszáz éves tudatos épít őmunka eredménye, hogy 
a törökök (noha ismerjük túlzásaikat) a tartomány elfoglalásakor, az évtizedek 
óta tartó pusztító portyázások ellenére is rendkívülinek találták Szerémség gaz-
dagságát. Az is volt: a megerősített várak, várrá alakított kolostorok, települé-
sek száma, az ezekben található épületek nagysága, azok kivitelezése, a bennük 
rejlő  vagy inkább már csak felsejlő  gazdagság ámulatba ejtette a hódítókat. So-
rolhatnánk a helységneveket: Zalánkemén, Karom, Pétervárad, Kamanc, Szer-
lek, Dombó, Belcsa, Rednek, SzávaSzent-Demeter, Bánmonostora, Nagyolaszi, 
Szentgergely, Szentmárton... Aztán a nagy piacterek, tágas raktárhelyiségek, a 
sok boroshordó, a megművelt szántóföldek és sző lőskertek. A templomokból a 
papok elmenekültek, velük együtt a megrémült hív ők is, vitték, amit vihettek, 
de az évszázadok során felépített és szépített templomok álltak, mint az egykori 
gazdag élet árván maradt tanújelei. 

Ma már nem állnak. 
Azok, az Árpádok idején épültek már nem. De állnak a Fruška gora csodá-

latos völgyeiben ma is az újabbak, amiket mintegy 500 éve építettek, a háború 
ezeket is nemegyszer lerombolta már, de falaik, tornyaik újra csak kiemelkedtek 
a romok közül a pravoszláv kolostoroknak. Ma is folyik újjáépítésük, könyveket 
írnak róluk, csodálják szépségüket. Minden bizonnyal nem ok nélkül. Bámula-
tot érdemel az a kitartás is, amely nem hagyja pusztulni őket, amely megőrzé-
sükre nem sajnálja az áldozatot. 

Ezt látva még fokozódott bennem az érdekl ődés: mi volt itt azel őtt, a török 
előtti időkben, a magyar középkor évszázadaiban. Sokfelé szétszórtan rejt őző  
információt kell összegyűjteni, hogy kialakuljon egy kép a keresztény és magyar 
középkor egy olyan szelvényérő l, amely (Kalapis Zoltán könyvének címét hasz-
nálva) immár a föld alatt van, s amelyb ől már csak egy-egy faragott kőnek, a 
romok közül előkerült oszlopfőnek vagy valamelyik távoli levéltárban 
megőrzött korabeli levélnek a szépségében gyönyörködhetünk. 

A régészek, történészek a felkutatott adatok, leletek alapján megpróbálták 
megrajzolni ennek a régen let űnt világnak a körvonalait. Ezek újbóli számbavé-
tele segíthetne legsürgősebb tennivalóink meghatározásában. 

A RÉGI LEÍRÁSOK 

Sörös PongrácAz elenyészett bencés apátságok (1912) című  művében olvas-
hatjuk többek között: 

Szerém megyében, a kalocsai egyházmegyében Belus bán (1141-1157) a 
saját birtokán, Kőn Szent István első  vértanú tiszteletére bencés apátságot ala-
pított. Az alapítólevél Bánmonostorának nevezte az apátságot... 

Belus bán bőségesen gondoskodott monostoráról. Nemcsak kelyheket, ke= 
reszteket, egyházi felszereléseket adott neki, hanem még 400 márka pénzt is és 
annyi jószágot, hogy harminc szerzetes jól megélt benne, s még a szegényekre is 
lehetett gondjuk. 

Talán éppen a bőséges gazdagság volt az oka, hogy a bencések fegyelme 
annyira meglazult, hogy el kellett őket távolítani a monostorból. András kalo- 
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csai érsek idejében (1176-1186) már Szent Ábrahámról nevezett Hebron-völgyi 
szerzetes kanonokok voltak benne. Hamarosan ezek is reformra szorultak. 

Némileg másként írja le a kolostorral kapcsolatos eseményeket Rupp Ja-
kab (Magyarország helyrajzi története, fő  tekintettel az egyházi intézetekre, vagyis 
nevezetesebb városok, helységek s azokban létezett egyházi intézetek, 1876). Nála 
olvashatjuk: A Duna északi partján feküdt ott, ahol az dél felé kanyarodik, Bán-
monostora, a mostani Ilok és Pétervárad közt Szörénben levő  Banostor falu 
átellenében (?). Ezen Kő  vagy Kövinek ma már semmi nyoma többé. A tatárok 
felperzselték... 

... A kői monostor eleinte a bencéseké volt, de már II. Endre alatta hebroni 
völgyről nevezett sz. Ábrahám rend ű  kanonokok nyerték el, azon föltétel alatt, 
hogy arra nézve a szentszék jóváhagyását is kieszközöljék, mi azonban nem si-
került. Ennek dacára a nevezett kanonokok a bencéseket zárdájukból kiszorí-
tották, javaikat pedig erőszakkal elfoglalták. Élvezetében nem sokáig maradtak, 
mert rossz gazdálkodásuk s még rosszabb erkölcsük miatt a pápa rendeletére 
onnan elűzettek... 

Rupp Jakab hát nem Szerémségbe, hanem a Duna északi partján álló K ő  
helységbe helyezi Belus bán kolostorát, csak mid őn a tatárok ezt elpusztították, 
utána építették újjá a biztosabb védelmet ígér ő  Szerémségben; ugyancsak több 
részletességgel írja le a bencéseknek a kolostorból való kiszorítását. 

Az elenyészett bencés apátságok között tartja számon Sörös Pongrác a 
nagyolaszi (Franca villa) apátságot is (Mandelos), amit milánói menekültek né-
pesítette be II. Géza idejében. 

A Szent Gergely apátság (Grgurevci) Imre h ősi harcaihoz kapcsolódik, de 
ez is hamar hanyatlásnak indul, a törökök ismételt támadásai folytán a szerze-
tesei mind elhagyták. Jakab szerémi püspök III. Callixtus pápához írt levelében 
elmondja, hogy a kolostor a törökök pusztításának lévén kitéve, csak egyetlen-
egy szerzetes tartózkodik benne, az is inkább kóborol, így azután senki sem őrzi 
az apátság javait, pusztulnak, vesznek... A pápa kéri a csanádi püspököt, vizsgál-
ja ki a helyzetet. A jelentés ellenkezik az előbbi állítással. 

Sörös Pongrác azonban a dombói apátság történetét írja le legrészletesebben: 
A XVI. századi térképek Szerém megyébe, Kamanctól nyugatra a Duna 

partjára helyezik Dombót. Ezen a vidéken a Beo čintól keletnek eső  szomszédos 
völgyben Dumbovo patak folyik, fölötte azonos nev ű  hegy van. Itt emelkedett 
hajdan az a Szent György tiszteletére emelt, a kalocsai érsek joghatósága alá 
tartozó monostor, amelynek els ő  említése 1237-ben van, midőn IV. Béla király 
a tőle alapított bélakúti apátság javainak felsorolásakor a dombói monostort 
mint szomszédos birtokost említi. Tíz év múlva az itteni apát a pannonhalmi és 
pilisi apátok társaságában a kalocsai és pécsi egyházmegyék vitás határainak 
megállapításán fáradozott. 1253-ban pedig az apát megbízottja Assisziban a pá-
pánál tartózkodott. 

A XIV. század elején Miklós volt a dombói monostor feje. Bizonyára ő  az 
a dombói apát, akit 1309-ben mint jogban, peres, bonyolult ügyek megoldásá-
ban igen járatos férfiút említenek. A szerzetesi fegyelmet szeret ő, a rendi reform 
iránt érdeklődő  férfiú volt. Ez az érdeklődés vitte Kolozsmonostorra, hogy az 
apátság züllött viszonyait megjavítsa; majd egyik szerzetesét, Brodai Miklóst 
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küldte ide, hogy a fegyelmet fenntartsa. Miklós apát kiválóságának nem kevés 
bizonysága, hogy 1319-ben Pannonhalma választotta meg apátjának. Gergely 
apátról csak azt tudjuk, hogy 1332-1335-ben 5,5-15 márkás összegeket fizetett 
a pápai tizedszedőnek. Ez az apátság vagyonosságának bizonyossága... 

Aztán Ulrik, majd Pál következett... A XV. század elején János volt az apát. 
Kormányzása idejében értékes adományban részesült a monostor. 1406. július 
28-án Maróthi János macsói bán a bácsi káptalan el őtt kijelentette, hogy a Bács 
megyei Szent Márton vámját a maga és ősei üdvösségére a dombói apátságnak 
adományozza, de ennek fejében kötelességévé teszi a monostor tagjainak, hogy 
a napi zsolozsmát Szent György tiszteletére végezzék... 1416-ban Péter fia, 
György apát szerepelt azon magyar urak közt, kik török fogságba esett társaik 
kiváltására pénzsegítség szerzésér ő l gondoskodtak. 

A következő  évtizedek kedvezőtlenek voltak a monostorra. Foglalók kezd-
ték a javait háborgatni. A monostor vagyoni viszonyai is okai lehettek, hogy 
András apát az esztergomi székesegyház restaurálása költségeihez 1449-ben 
hozzá nem járulhatott. Hamarosan arra szorult az apátság, hogy a maga bizto-
sítására a pápa védelmét kérje. II. Pál pápa teljesítette a monostor kérését s 
1467. augusztus 14-én tízévi id őre a szent trinitási és murakeresztúri apátokat 
nevezte ki Dombó védő ivé, conservatoraivá. 

A védelem nem sokat használt. Alig néhány év múlva Dombó, a szerémi 
püspök asztaltartásához volt csatolva. Alighanem ez volt az állapot már 1473-
ban, mivel az akkor Csörögön hatalmaskodó dombói várnagyok a szerémi püs-
pök emberei. Az összekapcsolásról nyílt bizonyosság VIII. Ince pápa 1490. feb-
ruár 26-i bullája, mellyel a szerémi püspökséget Fodor Istvánnak adta. Ebben 
fölemlítvén, hogy a szentgergelyi apátság kánonilag a püspöki asztaltartáshoz 
van csatolva, egyben életfogytiglan a dombói apátságot is a püspöknek adomá-
nyozta. A püspök hamarosan le is fizette az apátság adományozásáért járó díja-
kat a kamarának... 

Mint Szent Gergely esetében, Dombó kapcsán is érdemes egymás mellé 
állítani Sörös Pongrác és Rupp Jakab leírását: 

A Szent Györgyről nevezett bencés apátság Valpó megyében, a mai Ver őcében, 
a Dráva mentén feküdt, s a kalocsai érsekség szörémi f őesperességéhez tartozott. 

(Némelyek szerint B. szűzről vagy Szent Jakabról nevezték. De nem valószín ű.) 
Dombó hajdan a Zochud és Philpe vagy Phile családoké, továbbá Maróthy 

János macsói báné s a Mikolai és Garai családoké volt. 1318-ban Egyed és And-
rás, Dombói Miklós fiai, jogaikat Zochud György apai unokatestvérükkel a 
boszniai káptalan előtt megosztották; nevezett Egyed pedig 1319-ben a maga 
részét rokonára Philpe Miklósra ruházta át, melynek örökbe vallása 1323-ban 
ez utóbbinak Péter nevű  testvére s örökösei számára is királyi meger ősítést 
nyert. Birtokos volt Dombón még, mint már említettük, Maróthy János macsói 
bán is, ki a maga részét 1319-en szintén fentebb említett Philpének adta át. 

Zochud Márton halála után I. Lajos király 1354-ben Dombót L őrincnek, 
Phile László fiának és Mikolai Phile Péter István nev ű  fiának s örököseinek 
adományozta... 

1406-ban az említett Maróthy János bán, a bácsi káptalan el ő tt tett beval-
lása által a szentmártoni adót, melyet (Martinci) Tamás egri püspök h ű tlensége 
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folytán a Bács megyei Várfalva adójával együtt Zsigmond királytól kapott, lelke 
örök nyugalmára János dombói apátnak adományozta azon kikötés mellett, 
hogy Szent György tiszteletére naponként istentiszteletet tartsanak. 1438-ban 
Mikolai Mihály hűtlensége miatt Mikola várának felerészben való birtokába s 
egyéb javakba, melyekhez tartozott Dombó is, Albert király beiktatási parancsá-
ra egy királyi kiküldött s a boszniai káptalan megbízottja el őtt, néhai Garai 
Miklós nevű  fia lett behelyezve... • 

Érdekes, hogy a szerző  nem sokat időzik a monostor egyházi tevékenységé-
nek leírásánál, megnevezi ugyanaz apátokat (György -1342, Pál -1369, János -
1406, János -1515), de sokkal részletesebben foglalkozik a birtokviszonyokkal, 
sokkal többet tudunk meg leírásából a monostor egykori urairól, a f őúri csalá-
dokról, örökösödési ügyeikr ől, mint magáról a monostor életéről. Igaz is, Rupp 
Jakab Magyarország helyrajzi történetét írta meg, míg Sörös Pongrácz könyvé-
nek egyháztörténet a témája. 

FELVIRÁGZÁS, POMPA 

Az mindenképpen egyértelmű, hogy alapításukkor a monostorok anyagi-
akban nem szenvedtek, s hogy a felvirágzást követ ő  hanyatlást sem a szegénység 
idézte elő . Az is bizonyos, hogy a vidék felvirágzása a XIV. századra és a XV. 
század elejére esik, arra az időszakra, amit Juhász Kálmán így jellemez: 

Szent István király óta egy király sem tett annyit a Délvidék politikai, tör-
vénykezési, közigazgatási, egyházi és közm űvelődési, kereskedelmi, ipari, gaz-
dasági és társadalmi érdekeinek el őmozdítására, mint Károly Róbert, kit Délvi-
dék méltán nevezhet a maga királyának. Nemcsak a nemesség vagyonosodását 
és tekintélyét emelte, de megadta a lehet őséget a jobbágynak és szolgának is, 
hogy sorsán javítson. Benépesítette az egyházmegye területét szorgalmas mun-
kaerővel és alapját vetette meg a városi élet fejl ődésének. (A csanádi püspökség 
története, 1946) 

Anélkül, hogy kétségbe vonnánk Juhász Kálmán megállapítását, idézzük 
Györffy Györgyöt, aki Bács megye XI. és XII. századáról, annak fejlettségér ől írja: 

... Megyéje mára XI. században szerepel, s így vára I. István óta megyeszék-
helynek tekinthető . 1158-ban II. Géza király itt töltötte a húsvétot. Aváros XII. 
századi leírását Idrisi tollából bírjuk: „Ariniától Bács a Duna mentén 60 mér-
földnyire van déli irányban. Bács ismert város és a régi nagy városok között 
említik. Vannak benne piacok és vásárok, iparosok és görög tudósok. Vannak meg-
művelt földjeik és népes vidékeik. Az árak benne mindig alacsonyak a náluk lev ő  
gabona sokasága miatt. (Az Árpád-koriMagyarország Történeti Földrajza, 1963) 

Tehát anélkül, hogy kétségbe vonnánk Róbert Károlynak a Délvidék fej-
lesztése érdekében kifejtett er őfeszítéseit, tudnunk kell, hogy ez a vidék - mint 
Bács példája mutatja - már 100-200 évvel el őtte is gazdag tartománynak számí-
tott, s nemcsak piacairól, vásárairól és olcsó gabonájáról volt híres, hanem gö-
rög tudósairól is. Persze Károly király törekvései eredményeként tovább gyara-
podott a népesség is, a gazdagság is. Hogy milyen művészi értékeket hozott létre 
ez a folyamat, azt néhány töredék és leírás alapján sejthetjük csupán. 
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A XV. század vége felé Szerércség már jócskán elnéptelenedett, az apátok, 
püspökök nem győznek panaszkodni a török veszedelem okozta károk miatt, 
Bácskában, a Szerémségtől nem messze fekvő  Bácsban azonban valóságos virág-
korát éli a művészet és a tudomány. Váradi Péter érsek tevékenységér ől, az 
érseki udvarban folyó korszakalkotó munkáról olvashatjuk Dercsényi Dezs ő  
könyvében: 

A királyi székhelytől távolabb, Bácson Váradi Péter építkezett az új stílus-
ban. Várából néhány töredék került elő , közöttük egy címerével ékesített ba-
luszter, amely ismét a budai emlékekhez kapcsolódik. A bácsi töredékek azon-
ban nemcsak a budai udvar nagy hatásáról tanúskodnak. Egynéhányon már új 
művészi tényező, a helyi hagyományok irányító, módosító hatása tükröződik. 
Ilyenek az égetett agyagból készült nagy rozetták, amelyek archivoltok belsejét 
vagy esetleg mennyezetek kazettáit díszíthették. Az Alföldön a gótikus stílus ide-
jén ezzel a technikával készítették a hálóboltozatok bordáit. Most ezt a régi 
technikát és régi szokást a helyi mesterek ügyesen alakítják az új stílus motívu-
maihoz. (A magyarországi m űvészet története, 1964) Az új stílus, a fény, a pom-
pa jelentősége megnövekszik: külföldi mesterek képei, szobrai díszítik a temp-
lomokat, díszes öltözetek, gyertyák sokasága, aranyozott gyertyatartók, keresz-
tek, kelyhek, drágakövekkel kivert misekönyvek. Tobzódó pompa s a bencések 
aszketikus ideálja. Azt mondják, a kettő  nincs ellentétben egymással. Nincs, 
mert a nagy fényesség nem az egyén, hanem Isten dics őségét szolgálja, s erőseb-
bé, tartósabbá teszi azt a hatást, amit az imádság a hívekben kivált. 

Európai gyakorlatról volt szó, hát itt, az őseink is megpróbálták követni. S 
ez nem is lett volna baj. Ez az igény valódi m űalkotásokat teremtett. A baj 
ott kezdődött, hogy ez a küls ő  ragyogás mintha elvakította volna őket, s a belső , 
az elme ragyogásával már kevésbé törődtek. Amikor Európában már az egyete-
mek hálózata működött, nálunk megdöbbentően alacsony volt a kolostorokban 
a tudás szintje. A XIV. század végén a főesperesek között is alig van kánonjogi 
doktor, s a kanonokkal szemben is kevés a követelmény. „Mint IX. Bonifác 
1389. évi utasításából kitűnik, elég volt, ha tudtak olvasni, énekelni, latinul be-
szélni és fogalmazni, ha pedig ismereteik nem kielégít őek, elég esküvel megfo-
gadniuk a prépostnak, hogy egy év alatt pótolják a hiányokat..." S ez már hala-
dást jelent, mert a század elején az írás még nem tartozott a követelmények 
közé. 

Ebből egyértelműen következik, hogy a monostorok — melyek virágkorukat 
a tatárjárás előtt élték — a XIV. század közepén már reformra, küls ő  segítségre 
szorultak. Nagy Lajos királya ciszterci nagykáptalanhoz fordul, innen vizitátort 
küldenek ki, aki 1356-ban, sorra járva a magyarországi cisztercita monostorokat, 
jelentést készít a királynak. Ebb ől tudhatjuk például, hogy a péterváradi apát-
ságnak 1340 forint volt az évi jövedelme, amib ől szerinte 12 szerzetes helyett 24 
is megélhetett volna. Az összes felsorolt monostor közül éppen a péterváradi-
nak volt legnagyobb jövedelme. Ugyanekkor megállapítja a vizitátor, hogy Pilis 
teljesen tönkrement, s új apátot nevezett ki Pásztón az apát mellett csak két 
szerzetes volt, az évi jövedelem pedig 140 forint. (Megdöbbent ő  s szinte hihe-
tetlen, hogy a péterváradi apátságot ily nagy gazdagsága mellett is alig említik, 
legtöbbször elhallgatják a cisztercita monostorok méltatásakor. Nemrég olvas- 
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hattuk a Magyarok Világlapjában a pásztói apátságról írt riportban Prohászka 
püspök elmélkedését: „A szeretetben fölcsendült keresztény érzés avatta a Pi-
list, a Bakonyt s a Mátrát szent ered őkké. Itt emelkedtek tűzhelyei annak a 
hevítő  s lelket átalakító szeretetnek, mely a XII. század misztikájában ülte újra 
Európában a maga epifániáját." A szerémségi, a délvidéki cisztercita monosto-
rok mintha említést sem érdemelnének.) 

Az történt, hogy a monostorok nem gondoskodtak az utánpótlásról, elha-
nyagolták a fiatal generáció felnevelését, amib ő l következtethetünk arra is, 
hogy hiányoztak a kolostori iskolák, mégpedig azért — állítják a kutatók —, mert 
így akarták megtakarítani az iskolák fenntartásának költségeit abban remény-
kedve, hogy majd máshol felnő tt szerzeteseket fogadnak be. Ez a gyakorlat csak 
a csődbe vezethetett, s Mátyás királynak nem maradt más, mint hogy külföldi 
segítséget kérjen. A nagykáptalan 1478-ban örömmel fogadta a kérést, s a né-
metországi apátságok felajánlották, hogy hét apátságot betelepítenek (78 szer-
zetes). 

Nincs okunk kételkedni benne, hogy ilyen volt a helyzet a XV. században 
erre Délvidéken is, de akadt nem egy, amely méltán vált ki csodálkozást. Noha a 
levelek, oklevelek sokasága bizonyítja, hogy az igencsak kusza birtokviszonyok 
megnehezítették a péterváradi cisztercita monostor m űködését, amikor igazán 
hivatását szerető  fő  került az egyházmegye élére, a gazdagság nemcsak a küls ő  
pompában jutott kifejezésre. 

A RAGYOGÓ KIVÉTELEK 

Tudjuk, Vitéz János több tehetséges fiatal külföldi taníttatásáról gondos-
kodott, neki köszönhető , hogy Itáliában fejleszthette ki tehetségét Váradi Péter, 
a XV. század utolsó évtizedeinek bács-kalocsai érseke, aki maga is gondosko-
dott a tehetségek iskoláztatásáról, nemcsak fiatalokat küldött az itáliai egyete-
mekre, de nem egy értékes könyvet s m űtárgyat hozatott a gondos szorgalommal 
csinosított bácsi érseki palotába. 

Íme, hogy fogalmazta ezt meg Fraknói Vilmos: 
„Bizonyára, hogy az olvasó-kanonok irányában járt el ilyen kíméletlen 

eréllyel, annak különös oka is volt. A Frangepánhoz írt levélben hangsúlyozza, 
hogy az olvasó-kanonoksággal kiválóan fontos kötelességek vannak összekap-
csolva, többi között a káptalani iskola igazgatása. Nem lehet kétség aziránt, 
habár a fönnmaradt emlékek nem szólanak róla, hogy a magas műveltségű, tu-
dománypártoló főpap a kalocsai és bácsi székesegyházak mellett fönnálló iskolákat 
virágzó állapotba hozta, jeles tanárokkal látta el. De egyszersmind arról is gon-
doskodott, hogy az egyházi pályára jelölt kiválóbb tehetség ű  ifjak az olaszorszá-
gi főiskolákon magasabb tudományos kiképzést nyerhessenek. Többeket Bolog-
nába küldött, hol a hírneves Beroald Fülöp vezetésére bízta őket. A mester 
kalocsai és bácsi növendékei között a legkiválóbbnak Keser ű  Mihályt, az alná-
dor fiát tartotta, aki hazájába visszatérve csakhamar a boszniai püspökséget 
nyeri el, és mint Isokrates beszédeinek latinra fordítója is a hozzá csatolt remé-
nyeket igazolta. Beroald növendékeiről abban a levélben szól, mellyel Apuleius 
egyik munkájához írt commentárjait Péter érseknek ajánlja. Magasztalásokkal 
halmozta el az egyház és hazája ügyében szerzett érdemeit. Egyúttal őt a tudo- 
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mány avatott művelője és a tudósok bőkezű  pártfogója gyanánt mutatja be... A 
tudósokat — írja folytatólag — adományokkal kötelezi le; úgy, hogy Olaszország-
ban alig van hírneves tudós, akinek barátságával nem dicsekedik; és s űrűn keresi 
fel azokat leveleivel, amelyek az irály ékessége által kit űnnek." (Egyháznagyok 
a magyar középkorból) Habár fönnmaradt emlékek nem szólanak róla — írja 
Fraknói —, nem lehet kétség aziránt, hogy a főpap az iskoláit virágzó állapotba 
hozta. Örömmel kellene ezt elfogadnunk, nem szabadna kétkednünk ebben az 
állításban, hiszen a tudományt és művészetet pártoló főpap, aki nem sajnálta a 
pénzt a tehetséges fiatalok itáliai taníttatására, nyilván gondoskodott arról is, 
megérezte ennek fontosságát, hogy a monostorok mellett m űködő  iskolákban a 
környék fiataljainak mind nagyobb része megszerezte legalább az alsóbb fokú 
ismereteket. De elgondolkodtató és kétségeket ébreszt ő , hogy az előkerült le-
velekben, oklevelekben nem maradtak fenn erre vonatkozó, a kétségeket elosz-
lató adatok. A különféle más feljegyzésekben fellelhet ő  utalásokból azonban 
következtethetünk az iskolák m űködésére. Békefi Remig A káptalan iskolák 
története Magyarországon című  művében is találhatunk ilyen részleteket. Szent-
györgyi Benedekről például tudjuk, hogy bácsegyházmegyei tanuló volt, és 1493-
ban, január 7-én felmentését kérte a szabálytalanság alól. Ebbe már jóval azel őtt 
úgy esett bele, hogy egy ízben, midőn a seregélyeket a sz őlőből parittyájával el 
akarta űzni, háta mögött álló társát úgy megütötte, hogy ez belehalt. Ez nyomja 
most az ő  lelkét, midőn az egyházi rendek fölvétele el őtt áll. Iváncsi János, 
ugyancsak bácsegyházmegyei tanuló gyermekkorában játék közben késsel vélet-
lenül megszúrta Lukács társát, aki rá három hónapra meghalt. Ő  is 1493 janu-
árjában, de egy nappal kés őbb, 8-án kéri a felmentést. 

Az előkerült iratokban többször találkozunk a bácsi olvasókanonokok nevé-
vel, az ő  dolguk volt az iskola vezetése, az el őkerült okmányokban azonban inkább 
más ügyekkel foglalkoztak. Így Szegedi Imre bácsi olvasókanonok 1449-ben hozzá-
járult ahhoz, hogy fekete Szabó János szegedi polgár Mizsér János segítségével a 
Szegeden lévő  Szent Erzsébet kápolnát és hozzá tartozó házat úgy rendbe hozta, 
hogy a szegények befogadására alkalmas legyen. Tudnunk kell azonban, hogy ez a 
Buondelmonte János érsekségét követ ő  (1424-1447) esztendőkben történt, a kö-
vetkező  érsek, Szekcsői Hercegh Ráfael megválasztása el őtt, mikor is az olvasóka-
nonok az érseki helynök tisztét töltötte be. 

1475-ben Aranyándi István volt olvasókanonok... 
Nagyon sok még a tennivaló, a levéltárak, a rómaiak és a bizánciak is sok 

izgalmas titkot rejtenek, de az egyik legfontosabb éppen a kolostori iskoláinkra 
vonatkozó megannyi kérd őjel és ismeretlen megválaszolása lenne. 

(Folytatjuk) 
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KONRÁD GYÖRGY 

KEVESEBB FEGYVERT - TÖBB ÁRAMLÁST! 

Kedves hölgyeim és uraim! 

Köszönöm a kedves szavakat, amelyeket mondtál rólam, kedves Vajda Gá-
bor, és köszönöm a két fiatal el őadóművésznek a felolvasásukat, amelybe bele-
tartozik a válogatásuk is. Ez a könyv 1991-ben jelent meg, vagy 1990-ben talán, 
és az 1989-90. évi fordulatnak a hangulatát viseli magán. Nagyon érdekesnek 
találtam a montázst, amelyet önök szerkesztettek. Igazában nehéz dolgom van, 
mert egy kicsit megfogalmazottabban, tehát pontosabban szólaltak meg ezek a 
szövegek, mint ahogy én most itt tudok él őszóban önök elő tt. Azt mondanám, 
hogy ha a vágyódásainknak valamiféle közös elemet tulajdoníthatnánk, az vala-
mi olyasmi lenne, hogy kevesebb fegyvert és több áramlást. Most, hogy idejöt-
tem ma, emberek hoztak mindenféle hatalmas szatyrokat, vászonszatyrokat, 
rendkívüli módon kitömve, gurítgatták a lépcs őn, és aztán különféle fegyvere-
sek részben a magyar határon, részben ezen a határon leszedegették egyiket-má-
sikat, hogy melyiket miért, nem igazán lehetett felfogni. Aztán ahogy átértünk, 
nagyon sok különféle színű  egyenruhás férfi jött, ér ősek, vállasak voltak, mind-
egyiknél különféle fegyver volt, és azt kell mondanom, hogy nem voltak nagyon 
udvariasak; nem mondom, hogy kifejezetten udvariatlanok voltak, de semmi 
erőfeszítést nem tettek arra, hogy udvariasak legyenek. 

Nos hát, az életnek az egyik pólusa az, ahol a civil ember ugye mégiscsak 
valami feszélyezettséget érez, mert túl sok körülötte a fegyver, és ahol sok a 
fegyver, a fegyver az csábít, az kísért, olyan viselkedésre kísért, amely packázás-
sal jár együtt, és nem tudni, miért kell ennek a vonatnak itt Szabadkán a peron 
egyik részén hosszan-hosszan várakoznia, míg aztán a peron másik részére be-
gördül és az ember leszállhat. Ezek olyanfajta kezelésmódjai az egyes polgár — 
mondhatnék emelkedett szavakat, például — méltóságának, de mondanék egy 
egyszerűbbet: kényelmének. Hogy azt gondolja az ember, hogy ez a fegyverek 
poézise, ez a kezelésmód és ez a rendtartás meg ez a keresgélés. Normálisan 
ezek a javak közlekedhetnének, és nem lenne ez az egész pompája a fegyveres 
felvonulásnak, amit voltaképpen groteszknek is nevezhetünk. Visszatekintve: 
azt, amit a magyar határ őrizeti szervek — vámosok, miegyebek — csináltak annak 
idején, amikor az ember Hegyeshalomnál átjött, cirkusz jelleg űnek éreztem ak-
kor és nehezen fogtam föl, hogy ezek a katonás cirkuszok miért választanak el 
falvakat, amelyek tulajdonképpen nem sokban különböznek egymástól, de hát 
ezzel telt el az élet. Ezzel telt ez az élet, és úgy veszem észre, hogy önöket tovább 
kíséri az életnek ez a katonai szertartása, bár önök nyilván mind civil emberek. 

Tehát Vajda Gábor kérésére, hogy valamit beszéljek a békér ől, mert hát 
ötven éve vége, elmúlt a háború, és itt ugye nem lehetetlen, hogy a közelben 

Elhangzott Szabadkán 1995. november 8-án az Életjel Az újjászületés melankóliája 
című  estjén. 

76 



talán megint valami fegyveres összeütközés lesz Szlavóniában, amilyen eddig zaj-
lott a régi Jugoszláviában. Ötven éve elmúlt és nem múlt el, mert itt van, és ugye 
az életünk normalitásai közé tartozik, hogy olyan híreket olvasunk, hogy Jelcin 
elnök ugyanúgy viszi magával azt a kis koffert, amiben a nyomógomb van, mint 
ahogy Clintonnál ott van, és engem nem olyan rettenetesen nyugtat meg, hogy 
egy embernél ott van egy nyomógomb. Tehát van egy nyomógomb, egy beteg 
ember, és ott van nála egy nyomógomb, amivel a világ pusztulását el őidézhetné. 
Ugyanúgy a másik oldalon is megvan ez, tehát mindaddig, amíg katonáknak 
ilyen őrületes és tulajdonképpen ésszel vagy képzelettel is felfoghatatlan telj-
hatalma van az emberiség fölött különféle politikai ideológiák, vallási ideológi-
ák támogatásával, addig mondhatjuk, hogy hát túléljük napjainkat, szerencse, 
hogy élünk, szerencse, hogy nagyobb katasztrófák nem érnek, de addig az embe-
riség nem igazán mondható civilizáltnak, mert talán nem volna szükség a békés 
összeféréshez ilyenfajta fenyegetés-árnyékokra. De hát hogy is van az, hogy 
tulajdonképpen egy olyan Európára vagyunk ugye büsikék, amelyben rendkívül 
könnyű  volt még a középkor és az újkor századaiban meghalni a legkülönfélébb 
esetleges okok folytán, és ez az életbiztonság ugye lassan-lassan, mondjuk a 
múlt század végére, a század legelejére valamelyest megállapodott, megnyugo-
dott már, már-már úgy látszott, hogy az embernek az életét nem fenyegetik 
külső  hatalmak, de jött az els ő  világháború és vele ez a század, amelynek a nor-
mális alaphelyzete volt az a bizonyos irodalmi kezdet, a Kafka Perének az első  
oldala, hogy Josef K. egy reggel arra ébred, hogy ketten állnak az ágya mellett és 
letartóztatják, azt mondják neki, hogy le van tartóztatva. 

Hát ilyen volt ez a század, elég felel ő tlen század volt, de azért mondhat-
nánk, hogy mégiscsak épülgettek benne szigetei olyan társadalmaknak, melyek-
ben aránylag nagy biztonsága van az embernek és amelyekben mondjuk a fé-
lelemhez más okokat kell keresni, de mondjuk a fegyveres szférától, vagy az 
ilyen hatóságoktól nem nagyon kell félni. 

Egyszer, 1986-ban Csoórit meg engem meghívtak New Yorkba egy Pen-
kongresszusra. Úgynevezett tiszteletbeli vendégek voltunk, de Magyarországon 
erről egy szó sem jelenhetett meg. A címe ennek a Pen-kongresszusnak az volt, 
hogy Az állam képzelete. Az állam és a képzelet és az állam képzelete, és hogy 
mit jelent az állam különböz ő  országokból jövő  íróknak. Engem egy cseppet 
bosszantott az, amit John Updike mondott, noha nagyon méltányoltam, és 
később különösképpen megéltem ezt, azt mondta, hogy őneki az állam a posta-
ládát jelenti, mert hát, ugye ez az egyetlen ilyen állami szerv vagy intézmény, 
aminek az ő  életében bármiféle szerepe van. Na most a postaláda, és ez még egy 
ironikus megjegyzés is volt, mert Amerikában a posta a legrosszabb intézmény, 
a leglassúbb, a legzagyvább, a levélösszeszed ők néha hagyják, hogy a szél kifújja 
táskájukból a leveleket, de mindenféle más eszköz van használatban, és a posta 
az állami ugye? És ott mi ezt nem mondhattuk akkor még, és még jó darabig 
Kelet-Európa nem mondhatja. Nem mondhatja mindaddig, amíg valamilyen 
módon az állami szféra ilyen túlsúlyos, olyannyira túlsúlyos, hogy túl sok gon-
dolatunkat foglalkoztatja, hogy túl sok dologban várunk t őle valamit, vagy aka-
dályoz bennünket, hogy nem egy olyan mellérendelt viszonyban élünk vele, nem 
úgy élünk vele, mint mondjuk normális időben villanyszolgáltatással, vagy más 
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valamivel, amit adottnak tekintünk, megvan és nincs vele különösebb gondunk. 
Ez lenne az ideális viszony, tehát hogy egy szolgáltatást kapunk a pénzükért, az 
adónkért. Ennyivel els ősorban a biztonságunkat kell hogy garantálja, ezért fize-
tik. Ha megijeszt, vagy fenyeget, vagy beavatkozik a magánviszonyainkba, vagy a 
leginkább megánterületre, a gondolkodásmódunkba, akkor túllép az illetékességi 
körén. Ezért is adtam azt a címet egy könyvemnek 1982-ben, hogy Antipolitika. 

De menjünk egy cseppet tovább. Vajda Gábor azt kérte, hogy az irodalom 
és ennek a szférának a viszonyáról beszéljünk. Err ől már beszéltem. Az iroda-
lom ennek annyiban a poláris ellentéte, amennyiben a legmesszebbmenően 
egyéniesít, nincs két vers, ami a valódi vers, valami közös lényegre lenne felf űz-
hető  vagy redukálható. Két tökéletesen egész individuum, két vers néha ugyan-
annak a költőnek a munkásságában is. Amikor olvasunk és különösen ha iro-
dalmat olvasunk, akkor ugye nem is kívánjuk azt, amit a tudományban joggal 
megkívánhatunk, hogy ellenőrizzük az igazságát a műnek, verifikáljuk. Nem 
szoktuk egy regénynek vagy egy versnek a valóságtartalmát vagy valamilyen igaz-
ságnak való megfelelését kontrollálni, hat ránk és át tudjuk • magunkat adni neki 
vagy nem, bennünk van, vagy nincs. Tehát ez — a befogadás, az olvasás állapota — 
egy olyan, voltaképpen nemes állapota a léleknek, amikor elfogadjuk, hogy van 
egy világ, ami olyan öntörvény ű, amilyen ott abban a könyvben, hogy olyan 
hősök és szörnyetegek vannak benne, amelyekbe mi most bebújunk és nem azt 
várjuk, hogy pont ugyanolyanok legyenek, mint mi vagyunk, hanem éppenséggel 
jónak tartjuk, hogy mások, mint mi vagyunk, és így veszünk magunkhoz többet 
a világból. De hát ilyen módon átadjuk magunkat a m ű  individualitásának, s a 
művek tulajdonképpen azzal a bölcsességükkel vagy étoszukkal szoktak tartós 
útitársainkká válni, hogy megadják a méltóságát minden életnek. Valamilyen 
titkos rangját megadják minden életnek, amelyhez hozzáérnek, emberekhez, 
állatokhoz. 

Ugye szokták mondani, a nagy orosz irodalmat dicsérték úgy, hogy a sötét-
ben is felcsillan az a kis fényszikra. Ez a nemes többértelm űség tulajdonképpen 
minden nagy műben megvan. Ez azt jelenti, hogy az a gondolkodásmód, amely 
a barát és ellenség kategóriájában gondolkodik, nem jellemz ő  mondjuk a jó 
irodalomra, nem jellemző  a világirodalomra. Carl Schmitt német politikai filo-
zófus mondta, hogy a politika tulajdonképpen annak a tudománya, hogy megál-
lapítsuk, ki a barát, ki az ellenség. Hozzáteszem, hogy bizonyos értelemben a 
Harmadik Birodalomnak is volt szellemi tekintélye, de egy túlél ő  konzervatív, 
nagy jelentőségű  politikai gondolkodóról is el lehet mondani, hogy a politikus 
ember kénytelen valamilyen módon a harcos mintájára élni, mert valamit el 
akar érni, valamire rá akar beszélni másokat is, harcolnia kell azért, hogy a 
pártjának több szavazója és több miniszteri pozíciója legyen, ha benne van a 
kormányban és így tovább. Na most azt hiszem, hogy ez a harci magatartás 
ugyanúgy lehet jellemz ője íróknak, mint politikusoknak, de a műveiknek nem . 

lehet a jellemzője, mert éppenséggel nem az a fajta egyszer ű  manicheus elv, 
barát—ellenség reláció, amelyben egy tisztán látó író az emberi valóságot fel-
fogja. Ha így tesz, akkor valamiféle ideológiai elhomályosulásban szenved. Ezek 
az elhomályosulások mindig más retorikát vesznek fel, vagy a lélek más érzelmi 
tartományait mozgatják meg. Ezek lehetnek olyan társadalmi ideológiák, mint 
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a kommunizmus volt, lehetnek nemzeti ideológiák, lehetnek vallási ideológiák, 
amelyek mind fundamentalizmusok: iszlám, zsidó, keresztény fundamentaliz-
mus is van, amely Amerikában nagyon radikális, akár ölni is tud az abortusz 
ügyében, azonkívül mindenféle egyéb vallási közösség is van, amely egymással 
szemben a népirtásig tud elmenni, lásd például az afrikai tömeges népirtásokat. 
Tehát valamilyen módon a kollektív agressziónak kellenek szövegek, amelyek a 
kegyetlenséget igazolják. És minden kor másfajta szövegekre fogékony, hogy a 
saját agresszív tartalmainak nem csupán mentséget, hanem eszmei fennköltsé-
get szerezzen, morális értékességet tulajdonítson. Úgy látom, hogy Nyugat-
Európának most nincs ilyen, ha tetszik, mondhatnám, őrülete. Közép-Európában, 
ebben a bizonyos visegrádi társaságban, Szlovákiát most tegyük zárójelbe, úgy 
veszem észre, hogy ez a fajta őrület nem nagyon van meg. A Balkánon most dúlt. 
Románia egy nagyon ingatag lelki helyzetben van, hogy melyik hatásnak enged. 
Oroszország teljes bizonytalanságban van. A közép-ázsiai országok a legnormá-
lisabbak, mert valahogy felfedezték a saját, régi valóságukat, s a családi életfor-
májuk olyan, mint 500 éven át volt, de a társadalmi struktúrák nem olvadtak úgy 
szét ott, mint például Oroszországban, ahol normális emberekb ő l, bűnözők let-
tek anélkül, hogy igazában értenénk, hogyan történt ez. Ez az átcsúszás minden 
háborús helyzetben nagyon könnyen bekövetkezik. 

Tehát az irodalom egy poláris ellentét. Egy poláris ellentét, ami azonban 
nem csak egy ilyen gyenge pisla fény, mert az irodalom nem csak írókból áll, 
hanem olvasókból is, az olvasókból, akik más m űveknek és szellemi alkotások-
nak a létrehozói, akik viszonyokat létesítenek egymás között. Valamilyen ellen-
hatalom, legalábbis a megértés ellenhatalmának a médiuma. Ahol a megértés 
nincs olyan rossz b őrben, ahol a megértés nem csúfszó, ott tulajdonképpen 
nincs is baj az irodalommal; lehet, hogy ott az irodalom panaszkodik azért, hogy 
nincs ügy, nincs döntés. Hát ez az élet egyik nagy dilemmája, hogy amikor nem 
kell félni, akkor az ember más félnivalókat teremt magának. 

Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek és rendelkezésükre állok. Ha bármit 
kérdeznek, igyekezem erőm szerint válaszolni. 

VAJDA GÁBOR: Értékválságban nyögdécselünk mindannyian, a szavak 
jelentése megváltozott. Közhely ez, de mégis úgy kell mondanom, hogy kiürül-
tek. Nemzet, közép-európaiság, nemzetköziség mást jelent ma, mint néhány 
évvel ezelőtt. Konrád Györgynek a prózája csodálatos és eredeti szintézist alkot 
ezekből a fogalmakból, de jó mindenről racionálisan, a mindennapoknak a nyel-
vén elbeszélgetni. Annál is inkább, mert Konrád Györgyöt a kritika, a világirodalmi 
kritika közép-európai írónak tartja. Még egyszer és világosabban: nemzet, nemzet-
köziség, közép-európaiság. Lehet őleg minél konkrétabban kérnénk a választ, ho-
gyan kapcsolódnak egymáshoz, hogyan egészítik ki egymást ezek a fogalmak? 

KONRÁD GYÖRGY: Koncentrikus körök gyanánt. Képzeljünk el egy 
fiatalembert, aki beül egyetemi vagy kutatóintézeti szobájába, bekapcsolja a 
komputert és benne van az Internetben, a nemzetközi hálózatában az elektronikus 
postának, amelyben olyan kérdéseket is feltesz, ki tudna arra válaszolni, hogy 
ennek és ennek az iráni-perzsa szónak mi az etimológiája. És akkor lehet, hogy 
jelentkezni fog valaki Japánból, valaki Dél-Amerikából és így létrejönnek kap-
csolatok. Több olyan fiatal tudóssal beszéltem, akik mentek találkozni azzal az 
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emberrel, akivel már eddig így jól beszélgettek, mert kérdeztek valamit és ezen 
a postán át válaszoltak, de még nem látták egymást. Ebben az értelemben a világ 
már ugye egy. És aztán ez a fiatalember hazamegy, akkor szabadkai, vagy veszp-
rémi, vagy hódmezővásárhelyi, vagy budapesti, aztán tagja egy államnak, tagja 
egy nemzetközi kulturális nyelvi közösségnek, tagja lehet esetleg egy politikai 
nemzetnek, amely több nemzeti vagy nyelvi kulturális közösségb ől áll. Tagja 
lehet vallási közösségeknek, amelyeknek esetleg csak abban az egy helyiségben 
van a határa. (Ismerek olyan protestáns közösségeket, amelyek nevükben is ben-
ne hordják az egyetemes szót: katolikus). Tagja lehet szakmai közösségeknek, 
amelyek igen meghatározóak sok emberre, identitása lehet neme által is, kora 
által is, amely elképzelhető , hogy a világ idős embereit bizonyos közösségbe f űzi; 
identitása lehet különféle többletei és hiányai révén, többletei valamilyen tehet-
sége, valamilyen kutatási területe, valamilyen kalandos vagy üzleti vállalkozásai 
vagy kísérletei révén, vagy mert eszperantóul tanul, valamilyen nyelvet tud, vagy 
valamilyen hobbija van, de károsodásai révén is (a vakok nemzetközi érintke-
zése, a különféle fogyatékosoknak az egymásra utaltsága). Tehát az embernek 
tulajdonképpen, ha jobban meggondolja, sok nagy identitása van, és ezek arti-
kulálódnak részekre, s ő t még azon belül is. Ennekem például van egy ilyen há-
zam Veszprém megyében, Hegymagas faluban — 250 lelkes falu, mellette van egy 
másik kis falu, Raposka — 150 lelkes falu. A raposkaiak azt mondják, hogy a 
hegymagasi ember az „olyan", a hegymagasiak azt mondják, a raposkai ember az 
„olyan", és mindegyikben van valami igazság (ezt most nem részletezem, nem 
merülök el ennek a pszichológiájában), mert minden közösség önmagát valami-
lyen módon definiálja. Na már most, ahogyan a személyek önérzetér ől, ugyanúgy 
a közösségek — a legkülönfélébb egymást átereszt ő  közösségek — önérzetérő l is 
beszélhetünk. Ez az önérzet normális, mert mindannyiunknak van személyként 
is és csoportként is önérzete, minden iskolaosztálynak van önérzete, mindenütt 
van egy „mi". A kérdés az, hogy vagyunk-e annyira tisztánlátóak, hogy ezeket a 
különböző  „mi" fogalmakat valamilyen mozgékony rendben tartsuk önmagunk-
ban és megadjuk mindegyiknek, ami neki jár, de ne engedjük, hogy egyik vagy 
másik felfalja a többit. Ha felfalja, akkor nagy baj van, mert ezek az „én"-ek, az 
„én" egyáltalán individuális „én" is, de a kollektív is énbennem néha rákos ter-
jeszkedésre, vagy sejtburjánzásra hajlamos. Talán éppen akkor, a valamilyen 
kisebbségtudatban szenved, ha éppen valami frusztrációja van, ha frusztrációra 
hajlamos. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz, de nem lehetetlen arányos vi-
szonyban lennünk mindazzal a kapcsolódással, ami emberi, az emberen túli, az 
emberen inneni, közeli és a távoli, az itt és a szomszédomhoz köt, de elismerem, 
hogy ha valamelyik identitásom sérül, akkor az meggy űlik, akkor oda koncent-
rálódnak erő im. Ha tehát valaki kisebbségi létében megsérül, akkor oda tolulnak 
a lelki energiák, és minden kisebbség tulajdonképpen egy jelent ős vigasz-rend-
szerrel is kárpótolja magát, mert miközben itt kisebbség, amott többség, vala-
milyen többségre hivatkozhat, valamilyen más csoportra hivatkozhat, amely er őt 
ad és akár föllelkesít. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy vannak tökéletes vesz-
tesek, és tökéletes nyertesek az identitásoknak ebben a játszmájában. Azt azon-
ban mondhatjuk, hogy azok a tartós nyertesek, akik a saját ilyen-olyan min ősé-
güket nem szégyellték, védelmezték, a méltóságukért kiálltak, mások ugyan-
ilyenjét nem fumigálták, nem bántották meg, tehát a legegyszer űbb erkölcsi 
alapelvek szerint éltek. 
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VAJDA GÁBOR: Úgy gondolom, hogy ez a kérdés, illetve a kérdésre várható 
válasz mindenkit érdekel. Azt mondják, hogy az igazán modern és hiteles író nem 
politizál, viszont Konrád Györgynél, ha az opus egészét nézzük, akkor legalábbis 
búvópatakként jelen van a politikum. Hogyan magyarázza ezt, mi itta lényeg? 

KONRÁD GYÖRGY: Nem tudom, hogy mit mondanak és mit nem mon-
danak, és nem is olyan nagyon respektálom, hogy mit mondanak. Azt gondolom, 
hogy életünk valóságait nem meglátni, eltökélten nem meglátni, mondjuk dik-
tatúrában csak az énekesmadarakról beszélni, nem az igazi irodalom. Az éle-
tünkkel szemben számtalan elképzelhető  kihívás adódik, a másik ember kihívá-
sa, a szerelem kihívásai, de hogy kortársaink tudnak őszintén, apolitikusan gon-
dolkozni, azt én kétlem, mert úgy gondolom, hogy akinek sikerül ez, az nagyon 
is rajta tartja a szemét azon, mit szabad, mit nem, és aggályosan kerüli, hogy azt, 
amit nem szabad, megérintse. Nagyon is politikus az, akinek sikerül apolitikus-
nak lennie, és aki azt, ami neki nem tetszik itt, elmondta, valamilyen módon 
elmondta, megjelenítette, láttatta, megérttette, az akkor arról nyugodtan meg-
feledkezhet és ott valami másról gondolkozhat, de nincs úgy igazában megkö-
tözve attól, hogy mit szabad, mit nem mondjuk egy igazi írónak gondolnia. Egy 
igazi írónak mindenről szabad gondolkoznia, ami az életében van, amivel talál-
kozik. Úgyhogy a kiinduló tézissel én nem olyan nagyon értek egyet, de más dolog 
a politikai irodalom és más dologa politika, mint az életnek egy tája, valósága. Néha 
brutális valósága, ami mondjuk bejön a lakásunkba. Vagy mint a hatalom szenve-
délye, amely nem kevésbé elementáris, minta többi szenvedély, a pénz szenvedélye, 
a szerelem szenvedélye, mi másról szólna az irodalom, mint ilyen-olyan módon 
kezelt szenvedélyeinkről? Ahogy a szerelem átmegy a féltékenységen a gyűlölkö-
désbe, úgy csúsznak egymásba az indulatok és fordítva is. 

Azt hiszem, hölgyeim és uraim, hogy önöket elég jól próbára tettem, hiszen 
két óra hosszat itt üldögéltek. Köszönöm a kedves figyelmüket. 

Ezúttal is sokan voltak kíváncsiak a beszámolókra 

81 



KALAPIS ZOLTÁN 

ÉLETRAJZI KALAUZ 

TŐKE ISTVÁN 
(Topolya, 1921. január 1. - Zenta, 1983. február 2.) 

A Krivaja partjáról indult 75 évvel ezel őtt, s a Tisza mentén fejezte be 
pályáját, Vajdaság egyik legismertebb pedagógusaként. „Szeptember tájt - írta 
a kezdetekről egy készülő  olvasmánygyűjteményhez - valahányszor szegény sza-
gú kültelki vagy tanyai kisdiákot vet osztályomba a sorsa, mindig hajdanvolt 
magamat látom benne. Ilyen lehettem én is valamikor, ilyen ágrólszakadt és 
ijedt kis vidéki, amikor tizenhárom-tizennégy éves koromban el őször tévedtem 
be a szabadkai gimnázium szárnyas vaskapuján. A Szőlősorról indultam el, To-
polya egyik szegénynegyedéből, hogy - mint a mesék legkisebb hőse - én is 
elnyerjem a királykisasszony kezét, azaz diplomát szerezzek. Mindegy, hogy mi-
lyet, csak diploma legyen; csak hogy ne ragadjak a sz őlősori sárba, honnan a ma-
gamfajta szegény ivadék jobbadán csak cselédnek, ritkán inasnak szeg ődhetett." 

A faluszél, a csordajárás, az alvég öröksége, a gyermekkor emléke egy éle-
ten át elkísérte. 

A hőn óhajtott diplomához elég körülményesen jutott hozzá. A szabadkai 
iskolaévek után 1938-ban beiratkozott a belgrádi magyar tanítóképzőbe. Ott 
fejezte be az els ő  három osztályt, a két utolsót pedig -1941-43 között - már 
Ujvidéken, ahová a preparandia átköltözött a háború miatt. Els ő  kinevezése is 
Újvidékre szólt, majd Topolyán is tanítóskodott. 1946-ban, az újvidéki tanár-
képző  főiskola befejezése után, a zentai gimnázium magyartanára lett. Született 
pedagógus volt, igazi népét szolgáló „népi származék". Diákjai csüngtek rajta, 
szerették, kezei közül az évtizedek során orvosok, gyógyszerészek, vezet ő  tiszt-
viselők, pedagógusok, újságírók, egyetemi tanárok, mérnökök kerültek ki, 
mintegy igazolva, hogy munkáját, a többi tanárral együtt, jól végezte. 

Leginkább az szomorította el, ha diákjainál az intellektuális kíváncsiság 
hiányát látta meg. „A szellemi éhség megjelenése nincs id őhöz kötve, de akinél 
még 14-15 éves korban sem jelentkezett, azt a fiatalt kár beer őszakolni közép-
iskolába." Legnagyobb öröme viszont az volt, amikor „egy-egy addig szürkén, 
érdektelenül fénylő  szempár felcsillant az órán, mert a határozók kergetése vagy 
az olvasmány megtárgyalása során már ő  is be tudott kapcsolódni, egy sodrásba 
tudott kerülni a többiekkel, akik őt eleddig utcahosszal megel őzték". 

Pedagógiai tapasztalatát a Magyar Szó hasábjain tette közkincsé. Nem szá-
raz szakcikkek voltak ezek, hanem beszélgetések a szül őkkel a nevelésről, val-
lomások a hivatásról, a társadalmilag alig elismert szakma keser űségeiről és 
értelméről. 

A pedagógus és a közíró Tőke István mellett a gyűjtő  is figyelmet érdemel: 
egy életen át jegyezgette, majd kévébe is kötötte Zentának és környékének (Ada, 
Mohol, Péterréve, Kanizsa, Martonos, Adorján, Oromhegyes, Tornyos, Kevi, 
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Bogaras, Felsőhegy, Kispiac, Csóka, Jázova, Szentmiklós) anekdotakincsét. 
Ezeknek java részében a béresek, a részes aratók szolgáltatnak maguknak igaz-
ságot: pirítanak rá, állítják falhoz, teszik nevetségessé az őket megrövidíteni 
akaró nagygazdákat. 

Tőke István rendkívül gazdag gyűjteményének nagy részét a Magyar Szó 
Tiszavidék című  heti mellékletében jelentette meg, de helyet kapott a folyóira-
tok hasábjain is (Híd, 1970/1., Üzenet, 1972. 11., Létünk, 1975/3-4. szám). Leg-
végül, de már csak halála után, könyv alakban is az olvasók elé került (Mosolygó 
Tisza mente. Zentai, Zenta környéki élcek, népi anekdoták. Újvidék, 1983). 
Szeli István szerint Tőke István könyve „valóságos tárháza a rendkívül jellemző  
mozdulatokkal, tettekkel, kiszólásokkal felvillantott és rögzített alakoknak. 
Emberileg, szociológiailag, történetileg hiteles anyagból megformált mintái egy 
világnak, amelynek valóságát, ízeit, napi realitásait e minták gyakran érzékel-
hetőbbé teszik, mint sok nagy apparátussal megírt szociográfiai tanulmány". S e 
népi adomák még egy másik fontos hozadékára is felhívta a figyelmet: ,,...a »ti-
szai beszéd« oly gazdag televényét tárják fel, amire íróink közül csak Móra 
István vagy Csépe Imre szolgáltatott példát." 

ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT 
(Kiissza, Horvátország, 1242. január 27. — Margitsziget, 1270. január 18.) 

Margit Áprád-házi hercegnő  magzatként tette meg az utat Budától az Ad-
riai-tengerig a tatárjárás idején. A menekül ő  uralkodói család — IV. Béla király, 
Mária királyné és népes kísérete — az országra zúduló bajt istencsapásként fo-
gadta, mint büntetést élte át, s az Úr kiengesztelésének reményében a még meg 
nem született gyermeküket felajánlották neki. A Szent Margit-legenda leírása 
szerint „fogadást tőnek, hogy az Úristen őnekik leánymagzatot adna, a szent 
apáca szüzek kezére adnák azt, mivel a szent sz űzön kívül soha a magyar kirá-
lyok nemzetéből senki apáca nem lett vala". 

Margit a dalmáciai Kiissza várában — a földönfutó királyi família körülbás-
tyázott menhelyén — jött a világra, amely Spalatto (Split) és Trau (Trogir) között 
egy sziklacsúcson emelkedett, a szürke porfelh őket öntő  mai spliti cementgyár 
közelében. 

Amilyen kíméletlen hevességgel törtek a tatárok az országra, oly váratlan 
gyorsasággal el is hagyták azt, miután céljukat elérték: a meghódításra kiszemelt 
államot megsanyargatták, minden zegét-zugát kikémlelték, mintegy el őkészítve 
a véglegesnek szánt hódítás számára, amely a szerencsés körülmények közreját-
szása folytán azonban nem következett be. 

A királyi pár az alig hároméves leánygyermeket, fogadalmához híven, Szá-
vaszentdemeteren — a régi Sirmiumban, a mai Sremska Mitrovicán — átadta az 
ottani, a királyi vár mellett megbúvó görög kolostornak. Melléje a nemrégen 
megözvegyült, s ugyancsak kolostorba készülő  Olimpiadisz asszonyt rendelték, 
aki az anyja helyett gondját viselte, s „ őrizé, nevelé, mint tulajdon maga lányát". 
Mária királyné kis-ázsiai görög hercegn ő  volt, így talán érthet ő, hogy leányát egy 
görög kolostorba vonuló görög származású nemesasszony gondjaira bízta, s ta-
lán az sem a véletlen műve, hogy következő  állomáshelyük a Veszprém-völgyi 
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monostor lett, amely szintén görög alapítású volt, görög nyelv ű  adománylevele 
a legkorábbi hazai származású szórványemlékünk. 

Bizonyára politikai döntésként is felfogható, hogy IV. Béla király. a Nyulak 
szigetén (a mai Margitszigeten) 1247-ben egy latinos Domonkos-rendi apácako-
lostor építését rendelte el, s leányát, tizenhét apácával együtt, oda átköltöztette 
(Ady írta később: „Királyi atyja klastromba veté / Legendák szűzét, fehér Mar-
gitot.") A domonkos apácák fekete fátylát egyébként az esztergomi érsek helyezte 
a 19 éves Margit fejére 1261. június 14-én, a váci és nyitrai püspök segédletével. 

A magyar középkor egyetlen alakjáról sincsenek olyan részletesen tájékoz-
tató források, mint Arpád-házi Margitról. Latin nyelv ű  életrajzát — a Margit-le-
gendát — föltehetőleg Marcellus, a fiatal apáca gyóntató papja írta közvetlenül 
halála után, majd az elkövetkez ő  években kiegészítette, kerek egésszé tette. 
Első  magyar fordítása 1300-1320 között készülhetett, az 1360-1409 közötti 
években pedig kibővíthették, módosíthatták. A magyar irodalmi m űveltség kez- 
detének a fontos forrása 1510-ben nyerte el végleges, ma ismert alakját Ráskai N 
Lea kódexmásoló apáca keze nyomán. O már az írástudó, könyvolvasó apáca- 
nemzedékhez tartozott, ellentétben Margittal, aki az aszkézis, a vezeklés meg-
testesítője volt, azok közé tartozott, akik Gárdonyi regényének címe szerint 
Isten rabjai voltak, önsanyargatással, a világi élet el őnyeinek tagadásával próbál-
tak üdvözülni, mások bűneit magukra vállalni. 

Nem sokkal halála után — 725 évvel ezel őtt, 29 éves korában hunyta le a 
szemét — bátyja, V. István szentté avatását kérte a pápától. A nevéhez f űződő  
csodákat a szentté avatási per jegyzőkönyvében foglalták össze, amely id ővel a 
Margit-legenda szerves részévé vált. Az egyház boldoggá avatta, de a szentek 
közé nem iktatta, jóllehet az évszázadok során ügyét többször felvetették. Erre 
majd csak 1943-ban került sor, talán hogy er őt öntsenek az akkor már újabb 
katasztrófa előtt álló nemzetbe. De az is lehet, a késedelem csak azt igazolja, 
hogy isten malmai lassan őrölnek... 

COTHMANN ANTAL 
(Bécs, 1721. január 30. — Pest, 1785 ?) 

Egy császári főtisztviselő  — udvari hadbiztos — családjában jött a világra 275 
évvel ezelőtt. Elsőrendű  nevelést kapott, tehetségével is kit űnt, úgyhogy már 
fiatalon kamarai titkár, majd tanácsos lett, az állami gazdaságpolitika egyik be-
folyásos megfogalmazója. Ahhoz a nemzedékhez tartozott, amely a merkantiliz-
mus lelkes híve volt, a fiatal közgazdászok és m űszaki értelmiségiek csoportjá-
hoz (ide tartozott Kempelen Farkas is), akikre Mária Terézia a XVIII. század 
derekától egyre jobban támaszkodott, háttérbe szorítva a feudalizmust pártoló, 
jogászokból álló régi vezetői gárdát. 

Idővel Cothmann Antal a Mária Terézia korabeli nagy állami telepítések 
egyik főembere lett, az általa javasolt és a császárn ő  kézjegyével szentesített 
politika gyakorlati végrehajtója. Ilyen min őségben nagy érdemeket szerzett a 
Délvidék újratelepítésében. 1763-1771 között a Bánságban 9572, a Bácskában 
2252 család talált új otthonra. 1764-ben 800 f őből álló, négy században szerve- 



zett kiszolgált katonát irányított a pancsovai kerületbe. A németek letelepítését 
szorgalmazta, ahogy azt az akkori állami politika megkívánta. 

Bácska előbb szabadult fel a török alól, mint Bánát, ezért itt a gyarmatosí-
tás előrehaladottabb állapotban volt. Amikor 1763-ban hiteli megbízásból be-
járta ezt a vidéket, sok virágzó falvat talált. Az volt a feladata, hogy az az évi 
telepítést személyesen irányítsa, s készítse el ő  az elkövetkező  évek telepítését. 
Útjáról egy könyvnyi terjedelmű  jelentésben számolt be a Pozsonyban székel ő  
Magyar Királyi Kamarának, amely alapul szolgált az uralkodón őnek, hogy kije-
lölje a népíttetés, azaz a benépesítés irányvonalát. A munka jelent őségére az 
itteni történészek már a múlt században felfigyeltek, s a latin nyelv ű  szöveget, 
Iványi István fordításában közzé is tették (Cothmann Antal... jelentése a bács-ke-
rületi kamarai puszták állapotáról. Szabadka, 1888). 

A naplószerűen vezetett, vaskos jelentés lapjairól egy rátermett, szorgal-
mas és lelkiismeretes császári tisztviselő  alakja rajzolódik ki. 1763-ban tavaszá-
tól őszig tartózkodott Apatinban, ahová hajóval érkeztek a letelepülők rajai, s 
innen járta be az alig néhány esztendővel korábban újratelepített bácskai s rész-
ben bánsági falvakat. Apatinban ekkor már több mint 500 ház állt, Bezdánban 
400, Küllődön (Kolut) 200, Veprődön (Kruščić  pedig 130. 

Éjt nappallá téve járta a vidéket („Napfelkeltével Doroszlóról elindultam...", 
„Ebédre Filipovára — Szentfülöpra, a mai Ba čki Gračacra — siettem", „Kés őn 
este értem Apatinba", „Még az éjjel Apatinba siettem vissza..."), rendelkezésére 
egy marhabőrrel fedett kocsi állt, váltott lovakról pedig a kincstári tiszttartók 
gondoskodtak. 

Egyik állomáshelyéről, Doroszlóról írja, hogy a Mosztonga közelsége foly-
tán „jó vízzel és termékeny földdel bír ugyan, sokan azonban nem ezek művelé-
sével, hanem inkább a csíknak nevezett halak fogásával foglalkoznak". Sztapár-
ról viszont azt állapítja meg, hogy „az egész bácsi kerületben nincs több ilyen 
szép rác falu". 

A frissen érkezetteket ő  irányítja az általa kijelölt új telephelyekre, gondo-
san ügyelve arra, hogy a németek a német, a magyarok a magyar, a szerbek pedig 
a szerb helységekbe kerüljenek, hogy elejét vegye az esetleges perlekedésnek. 
Mindegyiküket azonban kivétel nélkül önellátásra serkent, hogy a „következ ő  
nyáron már saját termésüket arassák". Amikor felfigyelt arra, hogy „némelyek 
nem látták el magukat szénával, mind a rétre parancsoltam őket... — írja, —, s 
személyes jelenlétemben hozzá is fogtak a munkához". De ellátta őket vasszer-
számokkal, pénzzel is „mérsékelten", ellátásukra sütőkemencéket építtetett, 
mészárszéket és kovácsműhelyt nyitott, gondoskodott a házépítéshez szükséges 
faanyagról („amennyi ácsot csak kaphattam, mind munkára kirendeltem'), 
erdők telepítését kezdeményezte, n ősülési jutalmakat osztott ki a házasulók-
nak, céhbeli szabadalomlevelet kért a bezdáni takácsoknak. 

Egyik legfontosabb dolga a kamarai birtokok felmérése volt — ezt Kovács 
János mérnök végezte el utasításai alapján —, ennek ismeretében jelölte ki az új 
telephelyeket, így született meg a döntés Bajmok, Ludas, Moravica, Pacsér, Te-
lecska, Gajdobra, Kishegyes és még sok más falu újratelepítésér ől. 

A német szármavasú Cothmann Antalt Mária Terézia magyar bárói címmel 
tüntette ki 1765-ben. Haláláig a Magyar Királyi Kamara vezet ő  tisztségviselője volt. 
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SPLÉNYI LÁSZLÓ 
(Zemplénmátyás, azaz Ondravské Matiašovice, Szlovákia, 1671 ? — 

Nyirmihálydi, Szabolcs megye, 1730 ?) 

Az osztrák császárt szolgáló magyar huszártisztek népes táborába tartozott, 
de nem a legismertebbek közé. Valójában, a maga idejében, a tábornoki kar 
középrétegébe tartozott, ennek folytán nem volt olyan híresség, mint korábban 
Koháry István vagy. Bercsényi Miklós, kortársai közül Ebergényi László vagy 
Pálffy János, vagy a későbbiek közül Hadik András tábornagy, a bécsi Udvari 
Haditanács elnöke vagy Bercsényi László marsall (az előbbi Bercsényinek a fia), 
a francia könnyű  lovasság megteremtője és parancsnoka. Így aztán emléke kifa-
kult, amit életrajzírója, Takáts Sándor (Régi magyar kapitányok és generálisok, 
1923), neheztelve szóvá is tesz: „Nálunk édeskeveset emlékeznek meg azokról, 
kik egykoron a vitézlő  rendek bálványai voltak." 

Splényi László származásáról, ifjú korának életrajzi adatairól vajmi keveset 
tudunk, születésének és halálának dátuma is ismeretlen (325 évvel ezel őtt jött a 
világra). Még alig töltötte be a 16. életévét, amikor kitüntette magát Budavár 
ostrománál: vakmerően megmászta falait, kitüntetésképpen hadnaggyá léptet-
ték elő . Felfigyelt rá Savoyai Jenő  herceg is, aki miután maga is idővel a főpa-
rancsnoki tisztre avanzsált, szárnyai alá vette, s ett ől kezdve pályája felfelé ívelt. 

Ezt megelőzően Splényi alezredesként még az olaszországi és a franciaor-
szági háborúkban is öregbítette hírnevét, nem egy huszárbravúr f űződött nevé-
hez. Egy ízben 200 huszárjával, mélyen az utánpótlási vonalak mögött, megle-
pett . egy abrakszállító francia csapatot, foglyul ejtett 150 tisztet és közkatonát, 
több mint 80 szekeret zsákmányolt 183 lóval együtt. Egy másik alkalommal 50 
emberével az éj leple alatt nagy ribilliót csapott a francia tábor f őhadiszállásán, 
s huszárcsínyét több vezet ő  tiszt foglyul ejtésével, azaz nyelvfogással koronázta. 
A franciák vérdíjat tűztek ki fejére, nem egyszer csapdát is állítottak neki, de ő  
a leglehetetlenebb helyzetekb ől is kivágta magát. 

Nagy tekintélyt szerzett magának, úgyhogy nem egy főnemes bízta rá fiát, 
unokáját, így Károlyi Sándor, a kuruc hadak egykori f őparancsnoka is. Splényi 
megtiszteltetésnek vette a bizalmat, „Isten adván nekem egy darab kenyeret, 
pecsenyét és egy ital bort, abban mindenkoron az úrfi is részesül bel őle" — írja 
Károlyinak. Levelezésük a kor hadieseményeinek fontos dokumentuma. 

Splényi László, most már mint tábornok — generális f ősztrázsamesterként — 
1716-ban, Savoyai Jenő  fővezérsége alatt, részt vett Szerémség és Temesköz felszaba-
dításában. A péterváradi csatában két lovasezredet vezényelt, részt vett Temesvár ost-
romában és bevételében, majd Bánát védelmére kapott megbízatást. A pancsovai 
táborból írta Károlyinak: „Pancsova és Palánk (ma: Banatska Palanka) lóvés nélkül 
feladta magát. A becskereki és a pancsovai districtus kommandóm alá adatott öt ma-
gyar lovasezreddel." Valamivel kés őbb Belgrád ostrománál találjuk, később roham-
mal bevette Orsovát, majd öt ezredével a Morava mentén cserkészik, s szemmel tartja 
a törököt. Károlyinak Jagodinából jelentkezett 1717 novemberében. 

A telet, a beosztás szerint, Palánkon kellett volna töltenie, de mivel a há-
ború miatt sem élelem, sem abrak nem volt, Debrecenbe irányították, azzal, 
hogy az egész ország területén „libere regrutálhatott és remondázhatott." 
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A következő  évben, 1718-ban visszatért a Délvidékre, de a háború nemso-
kára befejeződött. Idejét most már nyársardói (Raynany, Szlovákia) uradalmán 
töltötte, meg hát a bécsi udvar fényét növelte panyókás, zsinóros, díszegyenru-
hájában. III. Károly 1722-ben bárói rangra emelte, s újabb birtokokat adomá-
nyozott neki Szabolcs, Szolnok és Zemplén megyében. Három felesége volt, de 
csak a másodiktól maradt meg egyetlen fia, aki szintén . katonai pályára lépett — 
lovassági tábornokságig vitte —, s gondoskodott arról, hogy a családfa kilombo-
sodjon: utódai az elkövetkező  kétszáz évben hűségesen szolgálták a Habsburgokat. 

RANICH ISTVÁN 
(Szabadka, 1746. február 28. — Baja, 1808. ?) 

A szegedi ferencesek a török uralom idején nemcsak a város határain belül 
látták el a lelkipásztori feladatokat az elmenekült papság helyett, hanem azon 
túl is — Felső-Bácskában, Észak-Bánátban —, dacolva a tilalmakkal és üldözteté-
sekkel. Az oszmánliak ugyanis csak a koldulást engedélyezték . számukra, de ők 
ennél sokkal többet nyújtottak, s ezért közülük többen is „az igaz hitért vérükkel 
festették a szögedi mezőket s határokat". 1687-t ő l, mintegy leányegyházat ala-
pítva, ők látták el a letelepedő  bunyevácság — az akkori nyelvhasználat szerint a 
„dalmaták", a „katolikus rácság" — lelki gondozását is. 

1699 után, amikor a karlócai békével Bácska is I. Lipót uralma alá került, 
megindult az egyházmegye újjászervezése, de a szabadkai plébánia még sokáig 
— részben „szerzett jogként", részben a kalocsai érsekség engedélyével — a feren-
ceseké maradt. 

Az első  világi papot csak 1773-ban nevezték ki Ranich István (Stipan Ra-
nić) személyében. Előbb is megtörténhetett volna, de a ferencesek nem szívesen 
engedték ki kezükből az egyre több jövedelmet hajtó egyházközséget. 

Ranich István a helyi bunyevácságból emelkedett fel — 250 évvel ezel őtt 
született — , a kalocsai papnevelde elvégzése után több Duna-Tisza közi faluban 
és mezővárosban káplánkodott, majd a kalocsai érsek, leküzdve a szabadkai 
ferencesek évtizedes ellenállását, őt nevezte ki a szabadkai plébánia élére, s négy 
káplánt rendelt alá. 

Mivel továbbra is sok borsot törtek az orra alá, Ranich módszeresen hoz-
záfogott, hogy a ferenceseket a zárda négy fala közé szorítsa, s őt betiltásukért is 
sikraszállt, amikor Mária Terézia 1773-ban kihirdette a jezsuita rend felszámo-
lásáról szóló pápai bullát. Erre azonban csak II. József idején került sor, amikor 
a „kalapos király" 1782 januárjában rendeletet hozott, mely szerint 1786-ig fel 
kell oszlatni a szerzetesrendeket, így a franciskánusokét is. Ranich ezt személyes 
győzelmének is tekintette, de az öröm nem sokáig tartott, mert a királya halálos 
ágyán sok egyéb határozatával együtt ezt az utasítását is visszavonta. 

Ranich lelkes jozefinista volt, ugyanolyan türelmetlen is, mint maga a csá-
szár. II. Józsefnek szinte minden intézkedését támogatta, így az önkormányzati 
jogok megnyirbálását is, amivel nézeteltérésbe került a városi tanáccsal. Össze-
férhetetlen emberként legjobb barátjával is szembekerült, mert az biliárddal 
ellátott kávéházat nyitott 1787-ben, az els őt a városban. Ranich szerint ezzel 
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elvonta a hívőket a templomtól, s ezért betiltását követelte, de az elöljáróság 
nem tett eleget kérésének. 

A hivatalos elismerés azonban nem maradt el. Kinevezték apáttá, apostoli 
protonótáriussá. Ő  nyitotta meg Újvidéken az els ő  teljes vajdasági katolikus 
középiskolát, a királyi gimnáziumot. Latin nyelv ű  megnyitó beszéde füzetként 
meg is jelent, amelynek címe magyar fordításban így hangzik: Beszéd a királyi 
gimnázium ünnepi felavatásán, amely Ujvidék szabad királyi városban hangzott el 
1789. szeptember 1-én. 

-1790-től, II. József halála után helyzete teljesen megingott, megsz űnt az a 
politikai háttér, amelylehetővé tette oktalan akarnokoskodását. 1793-ban való-
sággal elűzték Szabadkáról. Távozásának az egyház azonban hivatalos keretet 
adott: helyet cserélt a bajai Lukics János plébánossal. 

Az irodalmi est szerepl ői: 
Lajkó Félíc Tass Éva, Jónás Gabriella, Szalma Ildikó és Némedi Imre 
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ALKOTÓM ŰHELY 

KONTRA FERENC 

AZ IHLET 
A MAI MAGYAR PRÓZA NÉHÁNY JELLEGZETES VONÁSÁRÓL (5.) 

Tavaly jelent meg a budapesti Eötvös és Balassi Kiadó gondozásában Vilcsek 
Béla könyve. Az irodalomtudomány „provokációja". Amikor elkezdtem olvasni, 
nem gondoltam volna, hogy lesz egy fejezete, amelyhez folyton visszatérek, még 
akkor is, amikor a könyv vége felé járok, mert a szerző  maga is többször visszatér 
kiindulási pontjához, olyan kérdéseket görget magával, amelyek újabbnál újabb 
válaszokat vonzanak magukhoz, ahogyan a lavina egyre duzzad, így duzzadt szá-
momra A m űalkotás születése című  fejezet. Ráadásul „véletlenül" számos 
olyan témájú írás került a kezembe a különféle lapokból, melyek egy-egy ada-
lékkal, újabb nézőponttal ehhez a kérdéshez kapcsolódtak. Mi is volna ez a 
konkrét kérdés, melyre a lehetséges válaszok adhatók? A m űalkotás születésé-
nek első  lépcsője, amit ihletnek nevez az irodalomtudomány. Vilcsek Béla (Jó-
zsef Attila szabadelőadásaiból kiindulva) az egyik lehetséges definíciót így fo-
galmazza meg: „A műalkotás úgy születik, hogy a művész (az ihletett ember) 
művészetben megnyilvánuló egzisztenciális tevékenységével (ihletével) külön-
böző  valóságelemeket kiválaszt, míg másokat nem. (...) Ihlet nélkül a m űalko-
tással kapcsolatban legfeljebb az alak vagy az eszme ragyogásáról beszélhetünk, 
művészetről nem." Használunk egy olyan (tudományos!) folgalmat, amin min-
denki mást ért. A fogalomhasználat ellentmondásosságára utal maga Vilcsek 
Béla is, amikor első  alfejezetének címéül ezt adja: Ihlettel vagy ihlet nélkül. Kény-
telen leszek gondolatmenetének megkerülhetetlen részeit részben idézni, rész-
ben pedig átmesélni, mert ehhez társítom közben a magam észrevételeit és to-
vábbi megérősítő  példáit is. 

Bár a tárgyalandó kérdés az ihlet, mindjárt az els ő  oldalon ott találjuk azt 
a kitételt, hogy „az elkövetkez őkben hangsúlyozottan... a megcsinálás hogyan-
jának és gyakorlati alkalmazásának kérdései kerülnek el őtérbe", és teszem hoz-
zá én, hogy értelmezésem szerint ennek els ő  állomása az ihlettel való foglalko-
zás. Elsőként jeles írók álláspontjait ismerteti a szerz ő , melyekből az derül ki,' 
hogy nincsen olyan író, aki ne foglalkozott volna valamilyen megfogalmazásban 
az ihlet kérdésével. Edgar Allan Poe költ őként nyilatkozik meg A m űalkotás 
filozófiájában, véleménye szerint az alkotók fáradságos, izzadságos munkájuk 
eredményét „eksztatikus intuíció gyümölcsének" próbálják beállítani. Majd sa-
ját hollójának példáját hozza, melynek esetét matematikai hidegvérrel vezette 
végig 108 soron keresztül. Ezzel — mintegy párhuzamba állítva — hangzik el Sa-
muel Taylor Coleridge példája, aki Kubla kán című  művét ópiummámorban 
alkotta meg. Itt jön az első  véletlen, amire fentebb hivatkoztam: az Elet és Iro-
dalom 1996. januári 26-i számát olvasva Budai Katalin kritikáján akadt meg a 
tekintetem, aki a Bartók rádióban elhangzott, A tiszta szesz kritikája című  mű- 
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sorról írt: „A téma a következ ő  volt: irodalom és alkoholizmus. Nagy, szép, 
gazdag, jószerivel kimeríthetetlen összefüggés ez, melyet akár az ihlet (a kieme-
lés eredeti!) művészetpszichológiai címszó alá is be lehetne sorolni. Ráadásul 
alakváltozatai is b őségesek, rohadt alma szagolgatásától a szintetikus drogokig 
terjedhet a lista, bár ki tudja, mit nyalogatott a lascaux-i ősember, mielőtt hoz-
zákezdett egy barlangrajzhoz. Két, illetve három szakért ő  fejtegette e bonyolult 
és sokágú kapcsolatot. Ficsku Pál és Péterfy Gergely író urak, őket pedig Nagy 
Atilla Kristóf kérdezgette, egyik témában sem avatatlanul. Két dolog vált vilá-
gossá: „írni csak ittasan tud Ficsku — írni csak tiszta fejjel, már kijózanodva tud 
Péterfy." A probléma tehát permanensen újratermeli önmagát: felesleges tehát 
azon évődni, hogy a dolog „nem ellen őrizhető", és hogy „csupán kivételnek te-
kinthető" a hatás alatt álló író, ahogyan Vilcsek Béla fogalmaz. A legmeglep őbb 
az, hogy ezek után mégis egy olyan mondatot idéz (számomra a szövegösszefüg-
gésbő l kideríthetetlen módon), amely a legtömörebben definiálja azt a valamit, 
amiről azt gondolom, hogy a legtöbben ihletnek tartjuk: „m űalkotásra alkalmas 
kedélyállapot", ami teljesen mindegy, hogy mit ő l van. (És persze Weöres Sándor-
ral szólva: „nem a réveteg tekintett ől, a bortól vagy a drogtól lesz valaki zseni.') 

Sokan ezt a kedélyállapotot persze misztifikálják. Vilcsek Balázs Béla Ha-
lálesztétikájából kiemeli azt a vélekedést, amely szerint a m űvészetet metafizikai 
ösztön megnyilatkozásának és transzcendens jelleg űnek tekinti. Úgy vélem, 
hogy ennek az irányzatnak Goethe volt az .egyik legismertebb szószólója, aki 
szerint semmiféle felsőbbrendű  alkotás nem függ az embert ől, hanem minden 
földi hatalom fölött áll, a démonival rokon, amely szabadon rendelkezik vele, 
ahogyan neki tetszik, miközben azt hisszük, hogy magunktól cselekszünk. Ilyen-
kor úgy kell tekintenünk az embert, mint edényt, amely „méltónak találtatott 
az isteni befogadásra". Azt hiszem, hogy ezt a nézetet nemcsak az ateisták vetik 
el. A Horvátországi Magyarság 1996. januári számában Holti Mária így vall az 
ihletről: „Nem ihletkérdés az írás. Egy véletlen gondolat a novella magva, és 
sok-sok esemény gyűlik köréje." 

Az igazságot véleményem szerint Vilcsek Béla rendkívül találóan és egysze-
rűen fogalmazza meg, amikor azt mondja, hogy „az alkotói tevékenység miként-
je és megítélése írónként és művenként meglehet ősen eltérő". Ehhez egy továb-
bi idézet kívánkozik, szintén t őle, de már a következ ő  alfejezetből, amelynek 
címe: Ihlet — élmény — kialakulás — kidolgozás, jelezve azt, hogy az ihlet a maga 
sokféle megközelítésével a hozzá kapcsolódó alkotói körülmények sokféleségét 
görgeti magával: „Az élmény fogalma körül ugyanúgy sok a félreértés. Weöres 
maga is bevallja, bármily lehangoló is ez az olvasó számára, hogy legtöbb verse 
puszta olvasmányélmény hatására született. Ráadásul magának az élménynek a 
szerepe is, megint csak a közhittel ellentétesen, összetett. Míg ugyanis az ihlet 
befelé, addig az élmény kifelé irányul." Több dolog is eszembe jutott az idézett 
rész kapcsán. Kezdem a végén: az utolsó mondatnak igaz lehet az ellenkez ője is, 
ha az élményt olyannak képzelem, hogy részese voltam egy konkrét esemény-
nek, amit aztán megfogalmaztam valamilyen szépirodalmi m űfajban, vagyis: ha 
az én felől nézem az élmény tényét, akkor bizony a külvilágból indult befelé 
hódító útjára. És hogyan irányulhatna az ihlet kívülr ő l befelé? Ha az említett 
goethe-i isteni sugallatot leszámítjuk, akkor csak az emberi kényszer marad, 
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mondjuk úgy, hogy bezárnak egy szobába, és megparancsolják, hogy írjak egy 
szerelmi vagy egy csatajelenetet. Kénytelen vagyok Szerdahelyi Istvánt idézni, aki 
szerint az ihlet a művészi alkotás egészét vagy egyes szakaszait kísér ő  lelkiállapot, 
amelynek fő  jellemvonása az, hogy a megoldások nagyobb része intuitív úton merül 
fel az alkotó tudatában, aki minden figyelmét az alkotásra összpontosítja. Mindez-
zel csupán azt próbáltam igazolni, ha ihletről beszélek, azt csak úgy tudom elkép-
zelni, hogy belülről irányul kifelé, mondjuk a papír felé, amelyre ezt a szöveget 
írom, hiszen ami az egyén lelkiállapotából adódik, az csakis belülről fakadhat! 

A fenti idézet és a fejezet alcíme számomra egy további kérdést vet fel, 
amelyre sehol sem találom a választ. Ha már els ő  lépcsőként az ihletről beszé-
lünk, másodikként, közvetlenül utána az élményr ől, akkor nekem az a kérdé-
sem, hogy hol a kettő  között a határ, melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Az 
élményt sokkal tisztább és körülhatároltabb fogalomnak tartom, mint az ihletet. 
Az ihlet előttem folyton egybemosódik valami mással, aminek egy másik foga-
lom felel meg. Olyan kérdéseket vet fel pl., hogy mennyi az ihlet id ő tartama: 
mint magáé a műé, ha az alkotás folyamatának alkotóeleme? Ezzel szemben 
gyakrabban találkozunk azzal a megfogalmazással, amely arról szól, hogy az 
ihlet pillanatnyi: egy tévében látott híradójelenet elindított egy novellát, vagy 
valamivel hosszabb: Marilyn Monroe ihlette Andy Warhol képsorozatát és 
Arthur Miller A bűnbeesés után című  drámáját. Az is közismert, hogy Jókai és 
Mikszáth egyik-másik regényét újsághír ihlette. Vagy az ihlet az volt, amikor a 
téma felfedezésének örömmámorában els ő  vázlataikat papírra vetették? George 
Orwellt és Arthur Koestlert regényírásra ihlette a szovjet totalitarizmus? És ez 
akkor kívülről jött nekik vagy belülről? Voltak élményeik is, közvetettek vagy 
közvetlenek? A legtöbb kérdésnél inkább a szóhasználat dönti el, hogy ihletet 
mondok-e, vagy valami mást. Egy rádiós hír esetleg ötletet/ihletet adhat egy 
érdekes fordulathoz a történetben, amit éppen megfogalmazok. Marilyn kétség-
telenül főszereplője az említett műveknek, fellengzősebb megfogalmazásban 
ihlető  múzsája. Csupa olyan példát említettem, amikor az ihlet kívülr ől jön. A 
kívülrő l — belülről kettősségének oka a hétköznapi szóhasználatban rejlik, elég 
csak felütni a Magyar értelmez ő  kéziszótárt, amely az ihlet esetében kétféle 
jelentést különít el: igeként alkotásra serkent valakit, főnévként pedig alkotásra 
ösztönző  lelkiállapotot jelent. Úgy t űnik, hogy az irodalomtudomány inkább az 
ihlet főnévi értelmével foglalkozik elsősorban, tehát a „kifelével". Tetézi az el-
lentmondásosságot, hogy a fentiekben említett példákat élményként is értel-
mezhetem. X megírta Y-nal kapcsolatos élményeit, esetleg Y maga volt az él-
mény, ami a mű  témája, még pongyolább megfogalmazásban azt mondhatnánk, 
hogy „arról szól". Ebben az esetben pedig végképp nem lehet eldönteni, hogy az 
a bizonyos két lépcsőfok egymáshoz képest lejjebb vagy feljebb van-e. 

De maradjunk még mindig idézetünknél, amelyben Weöres bevallja, hogy 
versei olvasmányélmények hatására születtek. Vilcsek megfogalmazása nagyon 
tanulságos, ugyanis megkerüli azt a problémát, hogy a költ őt ihlették az olvas-
mányai valamire, vagy olvasmányai olyan élményt nyújtottak számára, melyek 
„hatására születtek" versei, vagyis kialakulásukhoz vezettek. Szerintem egyálta-
lán nem „lehangoló" ez az olvasó számára, a posztmodern óta még csak nem is 
újdonság, hogy művek műveket ihletnek az irodalomban is, a mai magyar pró- 
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zában is. Kertész Imre Jegyzőkönyvét Esterházy Péter Élet és irodalom címmel 
folytatta, vagy az előbbi ihlette az utóbbit, vagy csupán hasonló élményeit írta 
meg, melyek hasonló körülmények között játszódtak le. (Egy kötetben jelentet-
te meg a Magvető  és a Századvég Budapesten, 1993-ben.) De meg lehet toldani 
az ihlet ihletét még egy lépéssel, ami már az ízlés és az irodalmi érték nem 
kevésbé vitás területe felé gravitálja a kérdéskört: a folytatásokról Umberto Eco 
pamfletet írt, amelyben elmondja, hogy 1991-ben Laura Grimaldi írt egy Mon-
sieur Bovary című  könyvet, amelyből kiderül, mi lett Charles-lel Emma halála 
után, egy bizonyos Ripley kisasszony (alkalmasint Patricia Highsmith képzele-
tének szülötte) pedig Scarlett-tel, vagyis az Elfújta a szél folytatásával aratott 
diadalt. Ez az eljárás ráadásul fölöttébb nemes hagyományokra tekinthet vissza: 
az Oidipusz Kolónoszban-tól el egészen a Húsz év múlva ötletéig, rengeteg mű  
született így. Eco a Bábeli beszélgetés című  „Minimálnaplójában", melyet a buda-
pesti Európa jelentetett meg 1994-ben, maga is el őáll idézett pamfletjében néhány 
ismert mű  folytatásával. Természetesen ez már ecói játék az irodalommal. 

Nem véletlenül foglalkoznak sokkal többet az irodalomelméletekben az 
ihlettel a költészet esetében (József Attila szerint egy költemény egyetlen ihlet). 
Sokkal inkább tetten érhet ő  az ihlet főnévi és igei jelentése. De mi van a prózá-
val? Erre Vilcsek egy szép idézetet hoz Ottlik Gézától: „El őször lendületből 
kell írni, mert a lényeges dolgokat, ugye, isteni kegyelem, ihlet vagy arkangyal 
súgja az embernek: munka közben a legfontosabb, legdöntőbb dolgok belefut-
nak az ember tollába vagy írógépébe — ezt lendületb ől kell megírni. Igen ám, 
csakhogy ez még csak az első  verzió, s miután megírtam, leteszem, otthagyom, 
és pár hónap múlva vagy fél év múlva előveszem. Ilyenkor tudja csak meg az író, 
hogy tulajdonképpen mit akart írni." Kapóra jött az Ottlik-idézet, hogy azt a 
bizonyos időkérdést újra feltegyem. Pontosabban többféle id őről kellene be-
szélnem, attól függően, hogyan teszem fel a kérdést, vagyis mire kérdezek rá az 
ihletből kiindulva. A költészet esetében a közfelfogás hajlamos az ihlet idejét a 
vers megírásának idejével azonosítani: tehát akkor írta a költő  a versét, amikor 
az ihlet megszállta, és pontosan addig írta, amíg futotta az ihletéb ől, a prózánál 
viszont csak elmosódott id őhatárok és cetlik vannak. Err ől írja Andrej Belij 
Hogyan írunk? című  esszéjében, melyet a Szépliteratúrai Ajándék folyóirat 
1996/1. száma közöl: „a kívülről meglátott s magamban meghallgatott monda-
tok, szavak, szituációk, jellemzések leírásának folyamata lehetetlen ceruza nél-
kül, de a rögzítés: nem pillanat, hanem egy engedetlen mondat kidörmögése, 
verssorhoz hasonló megkomponálása több órás sétákon, halántékszúrásig — 
mérhető  ez a lejegyzés aktusához? Dörmögök nappal és éjszaka, sétákon, ebéd 
alatt, visszatérő  álmatlanságom idején, egész éjjel; s végül — a kimorgott részlet 
kurtább a malac farkánál — lejegyzési ideje negyed óra." Abban persze író és 
elméletíró többnyire egyetért, hogy ez még nem kész m ű, de az alapok az ihletek 
által jól le vannak rakva. A költészet esetében még a publikálás is többnyire 
behatárolható időzónába esik. Tételezzük fel, hogy az ihlet a prózában is hason-
lóan működik. Vajon egy regény esetében hol kezdődik, és meddig tart az ih-
let? Egyetlen ihlet szülhet egy haikut, de szülhet egy történelmi regényt is? Sán-
dor Iván mindenesetre a következőket írja az Átváltozások kertje című, önélet-
rajzi vonatkozású regényének fülszövegében: „Többször jártam a Szent Péter 
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bazilikában. Néhány éve, egy kés ő  délután, zárás előtt talán öten álltunk a főha-
jóban. A rám zuhanó csendben a pillanat tört része alatt tárult fel el őttem ennek 
a regénynek az alaprajza." (A pécsi Jelenkor Kiadónál jelent meg 1995-ben.) Az 
ihlettől a megjelenésig terjedő  időszaknak szakmai szempontból vannak egé-
szen szélsőséges esetei is, ilyen pl. a szándékosan posztumusszá eltolt regény. 
Ottlik esetében ilyen a Buda, Roger Martin du Gard esetében pedig ilyen a 
Maumort alezredes. Martin du Gard tisztában volt vele, hogy olyasmire vállal-
kozott, amit soha életében nem tud befejezni, ezért egy olyan befejezést írt a 
kézirathoz, mintegy záradékként Maumort halála címmel, amely bármikor min-
den további nélkül hozzátoldható az addig elkészült kézirathoz, ha netán várat-
lanul eltávozna az élők sorából, megírta maga a kiadó jegyzetét is: „Ez a befeje-
zetlen levél Maumort ezredes utolsó írása. Úgy tűnik, az öreg Maumort előre 
megérezte halálát. Egy nappal azután, hogy a sorokat papírra vetette, inasa, 
amikor benyitott szobájába, holtan találta ágyában. Álmában érte a halálos ro-
ham. Körülötte teljes rend volt. A jelek szerint nem szenvedett." Nyilván az ihlet 
része az is, hogy a soha be nem fejeződő  „nagy" regény (a budapesti, 1994-bes 
Európa kiadásában 1122 oldalas!) utolsónak szánt bekezdését id őben valami-
kor a szöveg közepe táján vetette papírra a szerz ő . Regényének vannak kifeje-
zetten ihletett (megint egyvitás fogalom) részei, míg másokból mintha hiányozna 
az ihlet, könyvének második fele száraz és darabos, akár a fűrészpor. Ebből 
mindjárt az is kitűnik, hogy az ihlet pozitív előjelű  fogalmaink közé tartozik. 
Létezik egyáltalán jó műalkotás ihlet nélkül? Ki dönti el, hogy volt-e ihlet, az 
író, a kritikus vagy az egyszerű  olvasó? 

Mindkét író esetében beszélhetnénk jó és rossz ihletr ől, mert posztumusz 
regényeikben vannak olyan kitűnő  részek, melyek legjobb műveikkel veteksze-
nek. De csak részleteikben kiválóak, egészében messze elmaradnak leghíresebb 
regényeik mögött. 

A kegyeletsértés határán van az a megállapítás is, hogy a posztumusz mun-
kák jobbára egyenetlenek. Részben igaz ez az asztalfióknak íródott szövegekre 
is. Talán a visszajelzés lehetetlensége miatt? És vajon biztos volt az író ebben a 
lehetetlenségben, amikor éppen megszállta az ihlet? Vilcsek Béla az els ő  alfe-
jezetben így teszi fel a kérdést: „Hogyan és mi célból jön létre a m űalkotás? 
Válasz erre a kérdésre legfeljebb részlegesen adható." Próbálok alternatívákat 
kínálni az ihlet mellé: íródtak jelent ős művek tematikus felkérésre, pl. József 
AttilaA Dunánál című  verse. Vagy említek egy újabb példát: éppen Nádas Péter 
két filmnovelláját olvasom, melyet Vonulás címmel 1995-ben a pécsi Jelenkor 
adott ki, a fülszöveg arról tájékoztat, hogy: „Ez a kötet Nádas Péter két filmno-
velláját tartalmazza. Az els ő  1973-ban Kézdi Kovács Zsolt, a második 1992-ben 
Monory M. András felkérésére készült, és egyikb ől sem lett film mostanáig." 
Szintén a Jelenkor adta ki tavaly Mészöly Miklós Hamisregényét, amelyet tulaj-
donképpen az író egy francia nyelv ű  kiadáshoz készített alapszövegként, a mű  
pedig nem más, mint a már klasszikusnak számító novelláinak egymás mellé 
illesztése, néhol egy-egy átvezet ő  bekezdés beiktatásával, ihletetten melankoli-
kus alcímet adott a könyvnek: Változatok a szép reménytelenségre. Bodor Ádám 
a Holmi folyóirat novellapályázatát nyerte meg, melynek kötöttségét a szöveg 
első, illetve utolsó sora adta. A Kortárs pedig tavaly olyan novellapályázatot 
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hirdetett, ahol valamely klasszikus magyar novellista b őrébe/stílusába kellett 
bújni. A véletlenszerűen kiválasztott körülmények a fentiekben csak arról szól-
nak, hogy az ihletnek (illetve a mű  születésének, illetve a műfaji átmeneteknek) 
miféle további tér- és időbeli korlátai lehetnek. 

Az időbeli korlátok a legkegyetlenebbek, itt folytatom a fentebb már meg-
kezdett Ottlik-idézetet: „Az írás szerkezetét, a küls ő  vázat, a mesét, a nem tu-
dom, micsodát, a látható mondanivalót el őre el lehet dönteni, de hogy mi lesz a 
lényeges, azt csak ebb ől a lendületből megírt, nem kiadandó vázlatból lehet 
megtudni. S akkor szépen újra meg kell írni az egészet." Számomra az ihlet 
fogalma éppúgy képlékeny, megítélés kérdése, mint az, hogy mennyire azonos a 
„kiadandó vázlatból" feltámadó író. Ha már nem él, tiltakozni sem tud egyetlen 
sora ellen sem, a gyanú árnyéka rávet ődik minden posztumusz sorra, hogy való-
ban mindegyik azonos-e önmagával, az író szándékával. A szándékot szokta 
figyelmen kívül hagyni az utókor. Ezt a törvényszer űséget fogalmazta meg Kar-
dos László 1946-ben, amikor a következ őket írta: „Utókornak és irodalomtudo-
mánynak megvannak a maga kegyetlen igényei és embertelen jogai, s a 
költőnek, ha valamit valóban meg akar semmisíteni kéziratai közül, azt saját 
kezével kell összetépnie, t űzbe dobnia..." (Babits Mihály száz esztendeje, szerk. 
Pók Lajos, 1983) Ezzel kapcsolatban is kétféle vélekedés jut eszembe: azoknak 
is igazuk van, akik szerint egy nagy író tekintélye aligha szenved attól csorbát, 
ha holta után néhány gyönge sora is el őkerül az éjjeliszekrényéb ől; a másik 
vélekedés szerint a nagy íróktól túlzás volna elvárni, hogy lefekvés el őtt naponta 
tépjék szét minden jegyzetüket, mert akkor mib ől dolgoznának másnap, ha 
mégis megérik a holnapot. Sarkítva így is fogalmazhatnék: a fenti idézet azzal 
gyanúsítja a mindenkori írót, hogy minden fecnijét az örökkévalóságnak szánta, 
hiszen nem semmisítette meg. Ha mondjuk ebben egy autóbaleset akadályozta 
meg, akkor már végképp nem lehet eldönteni, hogy mit akart meg őrizni. Ha 
elismerjük az ihletnek a jelenvalóságát, akkor azt egy szekrénnyi papírdarab-
ként is el tudjuk képzelni, melyek között remekm ű  éppúgy akadhat, mint selejt. 
A kettő t csakis az írói szándék hidalhatja át. Ha van ihlet, akkor Ottlik szavaival 
élve, az leginkább a vázlatokban rejtőzik. Ebben a megközelítésben az ihlet a 
legintimebb műhelytitok. Sorsáról pedig — Füst Milán szavaival élve — az iroda-
lomtörténet hierarchiája dönt: „ha nagy név lettél, — akkor meg őrzik minden 
kézj egyed". 

Vilcsek Béla a műalkotás születéséről szóló fejezetet az ismertetett „véle-
kedések" után a kérdés nyitva hagyásával zárja. Tapintatosan tudatosítja, hogy 
vannak elméletek, iskolák, de nem foglal állást, egyiket sem egyedül üdvö-
zítőként tárgyalja, hanem irodalomtudományos távolságtartással. A végszó te-
hát nemis hangozhatna másként: „A felsorakoztatott írói és tudósi vélekedések, 
mint előre sejthető  volt, egyenként és együttesen sem képesek az alkotói tevé-
kenység titkának megfejtésére. A személyes tapasztalatok és az elméleti követ-
keztetések hasznos adalékul szolgálnak, és továbbgondolásra serkentenek." 
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BARÁCIUS ZOLTÁN 

SZEGÉNY ÉHENKÓRÁSZOK DALOLÁSA 
LEVÉL A NÉZŐTÉRRŐL 

Lepusztult, összezsugorított életterünkben már nem érdekes, hogy egy-egy 
bemutató előadásnak a hőse a rendező, a szereplőgárda vagy a darab szerzője. 
A színház egyre élénkebben, színesebben, tarkább ruházatban „mutogatja" 
magát — néha rongyokban —, s ha volna verklis emberünk, akkor neki muzsi-
káltatnánk, talán megérdemel egy valcert vagy egy sramlit. Megérdemli a 
színház azt, hogy neki szóljon az örömóda egy hangversenyen. Nem visznek, 
nem vihetnek — ehhez se színész, se pénz — színre a társulatok Shakespeare-t 
vagy Moliére-t, Ibsent vagy Madáchtól Az ember tragédiáját, csillogó-villogó 
musicalt vagy nagyoperettet, nem. A mindennapos harcban gyötr ődő  színhá-
zak szerényebben tervezgetnek, ezért most nem volna emberséges, ha a re-
cenzens a színházakon edzené a gúnyolódását és cinizmusát. Szegény éhenkó-
rászok dalolnak az alagútban, az „éjjeli menedékhelyek"-en. „Fölkel a nap s 
lehanyatlik / S börtönöm sötét marad..." Igen, ilyen a dal szövege, de egyre 
magabiztosabban szól, habár a nemzeti sorsfelismerés és vállalás „áriáját" 
még nem éneklik mindenütt. 

Újabb bemutató előadások voltak Szabadkán és Újvidéken, alkalmi társu-
latok alakulnak, s ha nem is lesz szerencsénk látni művelődéstörténeti megala-
pozottságú produkciókat gyakrabban, lesz részünk vígságban, ünnepben 1996-
ban, mint a múltban, a mi sanyarú, színháztalan múltunkban. 

A színészhiány azonban aggasztó. 
Az újra életre hívott szabadkai Népszínház els ő  évadjában a magyar társu-

lat mindössze két színészre zsugorodott. 1985-ben, amikor a színház fennállásá-
nak 40. és a színházépület 130. évfordulóját „ünnepeltük", a műsorplakáton még 
18-20 színész neve szerepelt, de már elvesztettük Kerekes Valériát, Póka Évát, 
Földi Lászlót és másokat, az együttes már akkor a téli hadjáratából hazaván-
szorgó napóleoni hadseregre hasonlított. Az elmen ők — milyen sokan lettek 
gyorsan hűtlenek Szabadkához! — még azt sem tapasztalták meg, hogy miért 
érdemes és miért nem érdemes élni, színházat csinálni ezen az átokverte vidé-
ken. Koszlott egy színház volt a szabadkai — az ma is, sajnos. Most új csodát, de 
valódit várnak, várunk. A színház most „hatalmában gyengébb, lelkében 
erősebb", mondják sokan, tudván azt, hogy már nem lehetünk azok, akik vol-
tunk. Lehetünk másmilyenek: merészebbek, agresszívebbek, megszállottabbak 
azokkal, akik hazatérnek (Vencel Valentin, Bakota Arpád, Törköly Levente, 
Szántó Valéria, Rövid Eleonóra és még sokan-sokan mások). De hazatérnek-e 
majd egyáltalán? 

2000-ig rendeződhet a szénánk. 
De leszünk-e még 2000-ben? 
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ÚJVIDÉKI SIRALOMHÁZ 

Huszonhárom évvel ezelőtt alakult meg az Újvidéki Színház. Egyszerre jó 
és baljós csillagzat alatt. A nem túlságosan nagy társadalmi-politikai lépésváltás 
éveiben működött tovább — igen sikeresen. A színház büszkén vallotta magáról, 
hogy élni akar s a kiváló előadások — Mockinpott úr kínjai és szenvedései, Play 
Strindberg, a Harag György által színpadra állított produkciók — meghatározó 
ajánlóleveleknek bizonyultak. 

A színház ma vegetál. 
Az a színház, amely a tartomány Number One-ja volt, amely rövid id ő  alatt 

számos sikert könyvelhetett el, akárcsak a brit luxushajó, a Lusitania, elmerül-
het a habokban. Mintha átok ülne rajta: tavaly megvált a társulattól a munkáját 
áldozatkészen, megbízhatóan végz ő  Faragó Árpád és a dramaturg, Franyó Zsu-
zsanna. Igen, mintha átok ülne ezen a színházon. Amíg nem volt, nagy harc folyt 
azért, hogy megszülessen, amikor meglett — nem becsültük meg eléggé. Az 
„aranykor" — úgy látszik — már régen lezárult, s a nagy színészegyéniségek is vagy 
elhunytak, vagy visszavonultak. 

Erdemes elgondolkozni azon, hogy vajon mi akadályozza a zavartalan, fo-
lyamatos művészi munkát az Újvidéki Színházban? A vezetők —nincsenek irigy-
lésre méltó helyzetben — az anyagiak hiányára panaszkodnak. (Mint a világon 
mindenütt.) A színház már az évadnyitó el őadáshoz, A felfuvalkodott tökfejhez 
sem kapta meg a kellő  pénzbeli támogatást. Miből csinálható meg a Nagy Mű? 
Arra is hivatkoznak a színházban, hogy a társadalom különböz ő  rétegeit intéz-
ményünkbe nehéz visszacsalogatni. Ha egy színház teljes bizonytalanságban 
kezdi az évadját, akkor ne várjunk t őle országra-világra szóló eredményeket. 

Ez a színház — mint az ország valamennyi színháza — az elmúlt évek során 
számtalan válságot átvészelt. Újvidékr ől is „elmentek" a karizmatikus színész-
egyéniségek s a színház megmaradt. Miért éppen most ne kapna a színház esélyt 
az újjászületéshez? De az is igaz, hogy sok minden hiányzik egy színvonalas, 
igazi színházhoz. Először is épület, színpad, amely méltó a társulat céljához, és 
hiányoznak az olyan színészek, akikre fel lehet nézni, akik Romhányi Ibihez, 
Rövid Eleonórához, Fejes Györgyhöz, Nagygellért Jánoshoz hasonlóan a leg-
jobb folytatóivá válhatnak a szép hagyományoknak. 

Újvidéken is 2000-ig várnak? 

SZABADKAI MASZKOK 

Az ún. alternatív színház tudatosan fölvállalja a min őségi másság jellegét s 
ennek szellemében hozza létre — mostanság egyre ritkábban, mert a divatok 
múlnak, elrohannak mellettünk — az el őadásokat. Egy picinykét talán azon is 
fáradoznak, hogy városunkban bővüljön a műsorkínálat, hogy a néző  választhas-
son, s ha egy színház csak az el őadásaival képes igazolni létének, megmaradásá-
nak értelmét, akkor senkinek sem szúrhat szemet egy másik, ebben az esetben a 
ristići színház működése a Jadran moziban. Mert szeretnénk hinni, hogy a 
KPGT-gyülekezetnek ars poeticája s nem ars politikája van. A dolgok végre a 
helyükre kerültek Szabadkán. A Népszínház megkezdte tevékenységét a régi 
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épületében, a KPGT-társulat — a tényleges szabadkai alternatív színház — behur-
colkodott a moziterembe. Az alternatív színház tehát létezik, s mivel az ember 
— Sartre szerint — nem képes nem választani, valószín űleg továbbra is elboldogul 
a műsorával egy olyan közegben, amelyben nem mindenki lelkesedik azért a 
bizonyos „másság"-ért. 

De a KPGT-ben most nagy a csönd. 
Merre moccan majd a színház 1996-ban, nem tudhatjuk. Egyik oka, amiért 

a község önkormányzata megvonta ettől a társulattól az anyagi támogatást, az 
volt, hogy a vezetők egyszerűen nem engedtek bepillantást az intézmény — néha 
problematikus — munkájába. Majdhogynem teljes titoktartásban dolgoztak, né-
ha még az előadás napján sem lehetett tudni, hogy tulajdonképpen kinek a m ű-
vét — és kikkel — viszi színre a trupp. Esetenként esztétikai blöfföket is láttunk. 
Lesznek-e mélytüzű  produkciók 1996-ban, majd elválik. Lesznek-e új manírok 
vagy csak a művészetet lefokozó, a „modern színházakat megszégyenít ő  új tö-
rekvések"? Sűrű  homályban semmit sem látni, semmit sem lehet megjósolni. 

Hát majd lesz valahogy. 
„Végszóként" leírom a gondolatot: „Az a fajta színház, amelyre a KPGT-

társulat esküszik, csak úgy lehet igazán alternatív, ha igazán autentikus..." 

A SIRÁLY SZÁRNYCSAPÁSA 

A nemrég megalakult — további sorsáról semmit sem tudunk — Kosztolányi 
Stúdió, a Kosztolányi Dezs ő  Színház „jogutódja" is a másság varázsával akart, 
akar hatni. A szerepl ők 1995. december 23-án bemutatták a szabadkai Népszín-
ház kamaratermében Richard Bach Sirály című  regényének színpadi adaptáci-
óját, a Jonathan Livingstont. 

A semmiből bukkant elénk az előadás. Lett valamiből s lett valami hasznos. 
A másságra nagy szükség van ahhoz, hogy a paletta színesedjen, gazdagodjon, 
hogy a választék b ővüljön. 

Stúdiószínház született határozott elképzelésekkel. Aműsorfüzetben olvasha-
tó „üzenet", miszerint „unalmas az a színház, amelynek színpadán színészeket és 
nem embereket látni", sántít, nem érthetünk vele egyet, mert „az a színház is unal-
massá válhat, amely nem színészeket, hanem embereket mutat be': 

Üdvözöljük a Kosztolányi Stúdiót, létét, megszületését, s reméljük, hogy 
a társulat — amely majd valószínűleg tettrekész fiatal alkotókból verbuváló-
dik — megkísérli a lehetetlent is. Mert minden új színházban az alkotónak ez a 
titkos vágya. Vagyis a színház a lehetetlent is lehetővé teheti. Ha nem ez a 
szándéka, akkor működése hiábavaló. De biztosra veszem, hogy a stúdió stábja 
meggyőző  alternatíva lesz az egydimenziós létezéssel szemben, s egy szuveré-
nebb világ bemutatásával válik majd elfogadhatóvá. 

Richard Bach: Jonathan Livingston. Kosztolányi Stúdió, Szabadka. Bemutató: 1995. 
december 23. Szereplők: Erdélyi Hermina (Anna), Káló Béla (Peter). Rendez ő: Ro-
bert Kolar. Dramaturg: Bakos Árpád. Jelmeztervező: Jasna BadnjareviE. Közreműkö-
dött a szabadkai Captured együttes (Miroslav Jovan čié, Szabó Róbert, Zoran Dukić  ). 
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VÉGJÁTÉK UTÁN 

A szabadkai Népszínház fennállásának 51. évében — mínusz a tízévnyi ris-
tići diktatúra — „színt vallott'. Ismertette programját, m űvészi célkitűzéseit. 
Egy maroknyi csoport, az ún. multimediális modellt választotta, h ű  maradt 
urához és parancsolójához, őfelsége Lj. R.-hez, vagyis a KPGT-társulatba tö-
mörült, mások viszont maradtak a „nosztalgia hullámhosszán", a Népszínházat 
választották. Végre mindenkiben tudatosult, hogy a színház ma — az volt-e 
mindig? — „véresen komoly dolog, s a movus vivendit mindenki maga választ-
hatja meg hite és meggyőződése szerint. 

A Népszínház nyert és vesztett. Elment a régi házból Péter Ferenc, Pletl 
Zoltán és Ana Kosztovszka, összesen nyolc kiváló színész. Távozott továbbá 
néhány műszaki, s megcsappant a létszám az általános osztályon is. De a szín-
ház első  embere, Erdudac Zsuzsanna nem csügged. 

— A Népszínházban lehet élni és dolgozni — mondta —, de nem érdemes. 
Ebben a színházban nem lehet élni és dolgozni, de érdemes. 

A szerbhorvát társulat élére Radoslav Lazi ć  újvidéki tanárt és teatroló-
gust választották, a magyar együttest. Jónás Gabriella vezeti. 1996-ban mindkét 
tagozat hat-hat bemutatót tart. Az el őbbi tagjai színre vitték Kosta Trifkovi č  
Ljubavno pismo (Szerelmes levél) című  művét, Jean Anouilh Ženski orkestar 
című  darabját és Bertolt Brecht két egyfelvonásosát (Dansen, Pošto je gvožde). 
A magyar társulat ebben az évben magyar szerz ők műveinek a műsorra tűzését 
szorgalmazza. 

A színházi vonatszerelvény tehát — zaja még nem túl er ős — elindult a szí-
nészekkel, de nem a nemlétbe. Sokra vállalkoznak az alkotók. Egészséges, a 
helyhez, az időhöz és helyzethez adaptált m űsortervet állítanak majd össze a 
műsorfelelősek — reméljük —, szponzorokat verbuválnak, hogy aztán mindenki 
betekinthessen az új-régi színház munkamenetébe. Létezik egy amerikai pró-
fécia: „... a magánboldogságra való törekvés egy id ő  után unalmassá válik, és 
ezért az unatkozó polgár a köz szolgálata felé fordul". 

A Kosztolányi Dezső  Színház valószínűleg beolvad a Népszínházba. Az — 
nevezzük annak — „alkalmi" színház az átmenet éveiben hasznosan és sikerrel 
működött. Íme a részletes visszatekint ő, amely kellőképpen igazolja a színház 
létét és értelmét. 

Kosta Trifković : Ljubavno pismo (Szerelmes levél), Narodno pozorište — Népszínház, 
Szabadka (szerb társulat). Bemutató: 1996. január 18-án. Szerepl ők: Zoran Bučevac 
(Vasa), Marija Vidić  (Marija), Suzana Vukovi ć  (Evica), Nebojša Colié (Laza Draži ć), 
Ljiljana Jakšić  (Sofija), Pleti Zoltán, Búbos András (Milan), Svetislav Đordević  (Jova). 
Rendező: Dejan Krstovi ć. Díszletkép: Hupkó István. Jelmeztervez ő: Milanka Berbe-
rovié. Zenei válogatás: Dejan Krstovi ć. Songok: Nenad Cveti čanin. Koreográfia: Ana 
Marija Vukelić . 
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A SZÍNHÁZ ELŐADÁSAI 

1994. október 7. — Boris Vian: Birodalomépítók, avagy a Schmürz. Összesen 
8 előadás: 4 Szabadkán, 4 vendégszereplés, 1235 néz ő : 655 Szabadkán, 580 vidéken. 

1994. november 12.— Dér Zoltán—Barácius Zoltán: Fecskelány. Összesen 
7 előadás: 5 Szabadkán, 2 vidéken, 1560 néz ő : 1300 Szabadkán, 260 vidéken. 

1995. március 27. Tisztelgés a Színházi Világnap előtt. Összesen 1 előadás 
Szabadkán, 120 néző . 

1995. június 16. — Carlo Goldoni: Tengerparti csetepaté. Összesen 2 előadás: 
1 Palicson, 1 Zsámbékon (Magyarország). 1190 néz ő : 930 Palicson, 260 Zsám-
békon. 

1995. november 11. — Neil Simon: Furcsa pár. Összesen 10 előadás: 5 Sza-
badkán, 5 vidéken (a néz őszám nincs meg). 

Összesen 27 előadás: 16 Szabadkán, 11 vidéken, 6391 néz ő : Szabadkán 
3701, 2690 vidéken. 

VENDÉGJÁTÉKOK 

1994. december 14. és 15.: Kaláka együttes (Magyarország). 
1995. március 23.: Temesvári Állami Csiky Gergely Színház (Pinocchio, 

Illyés Gyula: Tűvétev ők). 
PALICSI NYÁRI SZÍNHÁZI ESTEK: 1995. június 16: — augusztus 19. — 

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház — Kishont Ferenc: A házasságlevél. Újvidéki 
Szerb Nemzeti Színház — N. Kazamuakisz — Mikisz Theodorakisz: Zorba, a gö-
rög (balett). Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Tagozata — Robert Thomas: 
A szegény hekus esete a papagájjal. Atelje 212 Színház, Belgrád — Dušan Kova-
čević : Szent György megölé a sárkányt. Tanyaszínház — Carlo Goldoni: Két úr 
szolgája. Joakim Vujić  Szerb Színház, Budapest — D. Dujmov—M. Rus—Lengyel 
Gábor: Farkasok pásztora. Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház — 
Boccaccio: Sólyompecsenye. Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Tár-
sulata — Pataki Éva: Edith és Marlene. Összesen 8 előadás, 5925 néző . 1995. 
december 16.: Fővárosi Operettszínház (Budapest) — Szellők szárnyán. 1995. 
december 23.: Richard Bach: Jonathan Livingston., 1996. január 5.: Kopeczky 
László: Vigyázz, ha jön a nagyb őgő." 

A színházat mindössze néhány ember tartotta életben. „Életrajza" nem 
mondható ideálisnak, ha a régebbi követelmények szemszögéb ől nézzük. De a 
színház a háborús években született, s a vajdasági magyar színjátszásnak már 
nem volt se Virág Mihálya, se Pataki Lászlója, se Romhányi Ibije. Mégis a Kosz-
tolányi Dezső  Színház életben tartotta társait a sorsközösségben. Eletre te-
remtődött a színház, habár kérlelhetetlen jelek utalnak arra, hogy itt, a Balká-
non, s egyáltalán Kelet- és Dél-Európában színészre, színházra többé nem lesz 
olyan nagy szükség, mint az elmúlt évtizedekben. Ez a színház volt az a mór, aki 
megtette a kötelességét. 
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VIGYÁZZ, HA JÖN A NAGYBŐGŐ  

Kopeczky Lászlónak szerencséje van a színházzal. Kópénak ugyanakkor 
nincs mázlija a színházzal. Szerencselovagnak nevezhetjük azért, mert hivatá-
sos színházainkban nem kevesebb, mint három egész estét betölt ő  művét és 
négy kabaréját tűzték műsorra. A szabadkai Népszínház magyar társulata vitte 
színre 1976-ban a Don Juan utolsó kalandját, az Újvidéki Színház pedig a 
Színész és halált (1978) és a Kádár Katát (1987). További művei: 100 hiba egy 
sorba... (szabadkai Népszínház, 1962), Izzadjunk együtt (szabadkai Népszínház, 
1962), Carmen és a bikák (szabadkai Népszínház, 1963), Királyságot egy lónak 
(Újvidéki Színház, 1990). Számos darabját a tartomány m űkedvelő  színjátszói is 
játszották. 

De Kópé — mint elöljáróban említettük — szerencsétlen szerz ő  is, mert eb-
ben a nyavalyás világunkban született, messze az Ígéretek Földjét ől, ahol 
minduntalan a színházi „lenni vagy nem lenni" az aktuális monológ, s ahol a 
szegény színházak szerény bohócériáját égy kissé mindig lenézték, s humorról, 
Kópé humoráról nem volt „ildomos" ünnepi himnuszt .zengeni. Életünk rom-
jai, színháztörténetünk romjai most a színpadainkon hevernek — Szabadkán és 
Újvidéken egyaránt —, s a színészek, rendez ők ezekbe a romokba botlanak bele. 
Se tágas színpad, s remek, komputer vezérelte ponthúzó szerkezet, nincs sem-
mink az égvilágon. S a szerepl őgárda is drasztikusan megcsappant. Van, aki 
bravúrokra is képes, de szeretnénk melléje képzelni valaki mást, egy vérbeli 
clownt, hogy bohócarcok szekundálhassanak hőseinknek. Hogy mottóként 
mondhassuk: „Ebből is tanulhatsz!" Hajlékony társulatra volna szükségünk, 
amelyet az élet és a bölcs rendez ő  edzett a mesterségre. 

Mi mégis ünnepeltünk. Kópét ünnepeltük (nem először és talán nem 
utoljára). Összes műveinek csak egy leheletnyi epizódja, egy etűdje a mese az 
ágrólszakadt túszról és a nagybőgőről, ám ebben a töredékben is élvezhetjük a 
szerző  nyugtalan szellemét, torzkép-világát, a szóbukfencek sokaságát. Vurstli-
panoptikum a bohózat. Kóborlovagok lovaglása. Színház a nevetés szolgálatá-
ban, táncbetétekkel — szilaj kánkánnal. Odaképzeltük. Mint sok minden mást: 
az „epilepsziás", az „abnormális" légiót, a Látható és Hallható Légiót. Mert a 
darab egész lényünk, életünk-világunk hazugságairól is árulkodhatna, de a túl-
hangsúlyozott mozihangulat — a vászonra vetített szöveggel, mint egykoron a 
némafilmek korában — leegyszer űsítette a dolgokat. Egyes részek önmagukban 
sikeresek voltak, például Lina és Rupp, a Meggymag-király enyelgése, majd 
felsülése az ágyban, Titusz szájharmonikázása — Jónás Gabriella, Búbos And-
rás és a kiváló Albert János tolmácsolásában —, az egész m űalkotás azonban — 
ahogyan én olvasva a darabot megálmodtam — nehezen szervez ődött meg. Azt 
írom le mégis, hogy a budapesti Seregi Zoltán igyekezete, hogy Kópét „erede-
ti"-ben adja nekünk, tiszteletre méltó. Ha arra gondolt volna, hogy Kópénál 
minden másképpen van, hogy nála a delfin négykézlábra ereszkedik, és a csiga 
megdönti a 100 méteres gátfutás olimpiai csúcsát, akkor a színpadi rendben 
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nagyobb rendetlenséget lehetett volna csinálni. Ezt a „hangot" azonban nehéz 
megtalálni. Követ görgetni röhögve lehet-e? Életörömmel igen. Ha hiszel ab-
ban, hogy a Psychoanalitic Quaterlyben is találsz humort. Tiszteletre méltó to-
vábbá az a színház is, amely a szövegnek színteret adott. 

Érződött a rendezői szándék. Seregi Zoltán nem mindig szokványos vígjá-
ték-illusztrációt akart megjeleníteni a parányi dobogón, hanem azt kutatta, 
hogyan lehetne ízig-vérig új akusztikájú el őadást ráerőszakolni a nézőkre, szí-
nészekre. Ha helyenként visszatartotta volna magát, akkor a kevesebb több 
lett volna. Az előadás helyenként „túlrendezett" volt, hiányzott a „rejtély", a 
„misztikum". 

Színészeink gesztusai leredukálódtak. Nem véletlenül. Vért izzadva van-
nak jelen a színen, akarnak, hegyeket cipelnének el a helyükr ől, de minden 
szavuk, mozdulatuk mögött ott érezzük az elmúlt tíz és valahány év minden 
embertelenségét, kínját, gyötrelmét, megalázottságát. Mert színészeinket meg-
alázták azzal, hogy nem jogosították fel őket a sikerre, nem engedtek senkit 
sem érvényesülni, s még a tetszeni akarást is megölték bennük. Az elmúlt 
években pokolra szálltak: még keresztre is feszítették őket, céklalével öntötték 
le, büdös halat dobtak az asztalukra, megfürdették a hideg vízben, s nem en-
gedték egyszerű, emberi hangon megszólalni. Beszédtechnikájuk most proble-
matikus. Szemükön látom, hogy bizonytalanok, hogy már alig hisznek valami-
ben. Lelő tték őket, mint a rühes, kóbor kutyákat. Lesz-e erejük felállni? 

Gombás Pataki Éva veszprémi vendégünk ruhái tüneményesek, mi több: 
szemkápráztatóak. De szerettünk volna látni a színen szallonnás hajtókájú za-
kókat, szakadt ingeket, ezt a mi büdös, rongyos világunkat. Vurstlibelivé kel-
lett volna rajzolni a szerepl őket, de akkor az ember bels ő  jellemzőit is el kell 
mélyíteni. Mi többre —. engedtessék meg nekem, öreg ripacsnak, hogy a színé-
szek nevében beszéljek — most még nem vagyunk képesek. Tegnap sehol sem 
voltunk. Ma még rajtunk a lánc. Hiányzik sorainkból — egy rendez ő  vagy egy 
dramaturg személyében egy lektort is elfogadhatnánk — a színházi pedagógus. 
Több van abból, ami rohasztja és bomlasztja az életünket, a munkánkat, s van-
nak közöttünk — sajnos — cezaromániás színészek is. Szóval rendet kellene te-
remteni a sorokban. Ha azonban jobban odafigyelnénk, akkor egy Kópé-szö-
veg is elegendő  lehetne ahhoz, hogy ismét felülmúljuk önmagunkat, hogy ne 
elégedjünk meg az éppen elérttel. Mert ott folytatni a színészvígságot, ahol 
1985-ben abbahagytuk, egyenlő  az öngyilkossággal, a lemondással a szebb, 
okosabb, értelmesebb színházról. 

• Kopeczky László: Vigyázz, ha jön a nagyb őgő! Narodno pozorište — Népszínház, Sza-
badka (magyar társulat). Bemutató: 1996. január S. Szerepl ők: Jónás Gabriella (Lina), 
Albert János (Titusz), Korica Miklós (Túsz), Kasza Éva (Berta), Búbos András 
(Rupp), Sziráczky Katalin (Maggie), Magyar Attila (Mikulás), Kotroba Júlia (Fanny), 
Ivan Vukosavljev (I. detektív), Péter László (II. detektív), Tóth András (Ali), Vajda J. 
Tibor (Fotós). Rendező: Seregi Zoltán m. v. (Budapest). Díszlet- és kosztümtervez ő : 
Gombás Pataki Éva (Veszprém). Zenei kíséret: Végs ő  József. 
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BUDAPESTI MELÓDIA 

Megértéssel nyugtáztuk Kiss IrénÁlmondtam egy várost című  drámájának 
a színrevitelét, a tehetséges Lenner Karolina és a békécsabai Karczag Ferenc 
szerepeltetését a darabban. Vártunk valamit, vártunk egész id ő  alatt valamire. 
Kiss Irén darabjának az esetében azonban nem szólhatunk többszólamúságról, 
a szöveget nem lehet sokszínűen értelmezni. Budapest, legénylakás, valahonnan 
a határon túlról — talán a Vajdaságból, Erdélyb ől vagy a Felvidékről — megérke-
zik Nikó a fővárosba, hogy névházasság segítségével letelepedhessen Magyaror-
szágon. A magyar a magyart ezúttal sem érti meg, a szakadék mélyebb, mint 
gondolnánk. Nikó minden neszre összerezzen, csak suttogva beszél, míg Sándor, 
a budapesti „vagány" imponálóan magabiztos: nem vesztette el magyarságát, bár 
ezzel nincs is talán tisztában. Egy állapotot mutat be a szerz ő , a helyzet és a 
jellemek azonban nem időtállóak. Ma így élünk — „itt" és „ott". A szavak néha 
fáradtan hatnak, légüres térben koppannak, s végső  soron azt sem tudjuk meg, 
hogy Sándor miért vállalja a „frigyet?" A színház mégis felmutatódik a darabban. 
De ritkán. A történet regénynek még elmenne... 

Shakespeare Coriolanusában a címszereplő  távozik a színről s azt mondja: 
„Másutt is van világ." Számunkra vajon létezhet-e egy másik világ? Aligha. Mi 
csakis a saját világunkban és a saját értékrendszerünkben élhetünk. Nekünk sok 
a Coriolanus, de kevés a Kiss Irén-dráma. 

Seregi Zoltán magyarországi vendégrendezőnk valószínűleg tisztában volt 
azzal, hogy időnként papírsúlyokat dobál, gumirudakat hajlít. Meglehet, hogy 
önmagának, vagy valaki másnak. Mert mi nem sokat tettünk a magunkévá abból, 
amit láttunk, hallottunk. A rendez ő  munkáját úgyszólván semmi sem segítette 
— a díszletkép nagyon rossz, funkciója zavaros —, de ennek ellenére frissebb, 
intenzívebb megoldásokat sürgettünk, s lehetett volna a nem különösebben for-
dulatos meséből is izgalmasabb, feszesebb atmoszférájú előadást teremteni. 

Lenner Karolina, az újvidéki Művészeti Akadémia harmadéves hallgatója 
stílusosan, értelmesen játszik. A hanger ő  és a hangvétel kényes egyensúlyának 
eltalálása a legnagyobb bravúr a részéről. Érzelmei őszinték, s néha úgy érezzük, 
hogy a szerepet neki írták. Az érettebb nő  időtlen színeinek felvillantásában 
remek, hozza már az ún. gyengébb nem mindentudását. Ha megtalálja az egyé-
niségét — néha iskolás —, akkor sok-sok el őadás nyeresége lesz majd. Karczag 
Ferenc, a békéscsabai „szabadúszó" a lepusztult civilizációt képviseli, aki a maga 
rideg alkoholgőzös haláltáncát ropja előttünk, s aztán az elviselhetetlen sivár-
ságból elszáll lassan a mindennapos világ szintjére. Elleshette, hogy mi bántja 
titkon ama emberét, talán önmagát ismerte meg a darabban, de cinizmusa preg-
nánsabb lehetett volna. 

Erények és hibák, tévedések. Mégis üdvözlendő, hogy Kiss Irén drámáját 
bemutatta a színház. Nem volt nagy ünnep a kamarateremben, se a megszokott 
telt ház, de rokonszenwel kell fogadnunk a lankadatlan, makacs küzdelmet új 
színházunkért. Ami álmaink is szerények, de tudni illik, hogy újjászületni sokkal 
nehezebb, mint megszületni. 

Kiss Irén:Álmodtam egy várost. Narodno pozorište — Népszínház, Szabadka. Bemuta-
tó: 1996. március 8. Rendező: Seregi Zoltán m. v. (Budapest). Szerepl ők: Karczag 
Ferenc m. v. (Békéscsaba), Lenner Karolina f. h. Díszlettervez ő: Hupkó István. Jel-
meztervező: Jónás Gabriella. 
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GAJDOS TIBOR 

LEFÉKEZETT TÁRLATROHAM 
KÉPZŐMŰVÉSZETI JEGYZETEK 

Mielőtt 1995 decemberének képz őművészeti vonatkozású eseményeit ismertet-
nénk, vissza kell pillantanunk a novemberi rendezvényekre, mert ha el őbb nem 
tehettük meg, utólag el kell mondanunk, hogy a tucatnyi kiállítás els ősorban 
számbeli és nem minőségi eredmény. Ez a túlhevített tevékenység inkább felhí-
gítja, mintsem gazdagítja képzőművészeti kultúránkat és megfosztja az esemény 
ünnepi jellegétő l. Ha ehhez hozzáfűzzük, hogy a városban jelenleg több mint tíz 
galéria és csaknem ugyanannyi, képek eladásával is foglalkozó butik m űködik, 
akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy ez a helyzet egy majdani virágzó 
város lakosainak és idegenb ől idelátogató egyének igényeit lesz hivatott kielé-
gíteni. Addig viszont csupán túltengésnek tekinthetjük. 

A novemberi eseményekr ől szólva meg kell még emlékezni a nagyon agilis 
Q csoport újabb tárlatáról, amelyet a Simpo Bútoráruház földszinti helyiségé-
ben nyitottak meg. A tágas és stílbútorokkal teli csarnok jobb elhelyezésben és 
megvilágításban juttatta kifejezésre a Török István és Szalma László által veze-
tett nem hivatásos művésztársulás tagjainak műveit. Egy szobrász, egy fotómű-
vész és számos festő  munkái ebben az elrendezésben a megszokottnál magasabb 
színvonalú kollekció benyomását keltette. 

Decemberben már csak hét kiállítás nyílt: 
December 7. — A Népkör képz őművészeti alosztályának tárlata a bajnáti 

gerontológiai klubban. 
December 8. — A szabadkai képzőművészek és vendégeik aukciós tárlata a 

városháza előcsarnokában. A bevételt a Népkör berendezésére fordították. 
December 13. — Milivoj Nikolajević  akvarelljeinek kiállítása a Központ II. 

gerontológiai klubjában. 
December 20. — Aukcióval egybekötött tárlat az Arabeska galériában a Ko-

lekva gyermekintézmény javára. 
December 21. — A 37. Belgrád Aranytolla elnevezés ű  Jugoszláv Illusztráció 

Biennále a Képzőművészeti Találkozóban. 
December 22. — Szalma László önálló tárlata a Cinema 2000 kiskávéházban 

művészi munkásságának harmincadik évfordulója alkalmából. 
December 23. — Szajkó István önálló kiállítása a Franzer-galériában. 
Az újjáépített Népkör berendezésének anyagi fedezetére jött létre a sza-

badkai képzőművészek által ajándékozott, 77 alkotásból álló, nem lebecsülend ő  
művészi értéket képvisel ő  kollekció, igazi jelentősége mégis a szolidaritás kinyil-
vánításában mutatkozott meg. Ezt az a tény is fokozta, hogy a határon túli és az 
itt élő , más nemzetiségű  alkotók is több munkájukat ajánlották fel a szer-
vezőknek. Az alkotások több mint a fele vev őre talált az anyagilag mérsékelt 
sikerrel zárult aukción. 
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Milivoj Nikolajevič, az 1988-ban elhunyt újvidéki festőművész hozzátartozói 
a Központ II. gerontológiai klubjának ajánlották fel bemutatásra azt a 16 akva-
rellből álló együttest, mely a művész hagyatékában található. A kiváló alkotó az 
ötvenes évektől kezdve jelentős metamorfózison ment át. Ennek első  szakaszát 
Ágak a vízen elnevezéssel jelzi a művészettörténet. Később a vízen lebegő  ágak 
elvesztették eredeti formájukat és lírai absztrakcióba mentek át. Ebb ől a korszaká-
ból került a klub falaira december 13-án több mint egy tucat munka. Valamennyi 
azt bizonyítja, hogy a művész csendes meditálásának terméke. 

A modern képzőművészet kibontakozásának volt egy olyan id őszaka, ami-
kor a rajz nem csak háttérbe szorított, hanem egyben lebecsült m űfajjá degra-
dálódott. Való igaz, nem ad nagy lehet őséget a ködösítésre, a vonalvezetésből 
egykettőre kiderül, hogy a „művész" tehetségtelen. A Képzőművészeti Találko-
zóban megrendezett biennále is bizonyítja, milyen felkészültséget és alapossá-
got követel ez a műfaj. A gazdag anyagban a képzelet szárnyalása és a fantaszti-
kum képezi a vezérfonalat. A kollekcióból kiemelhet ők Zoran Pantelič  város-
képei, Ivan Pajkić  rajzfilmjének néhány színes alaprajza, Boban Savi č  hátbor-
zongató meseillusztrációja, Todor Stevanovi ć  varjúsorozata, Nail Krluč  több, 
finom vonalakkal kivitelezett tájképe, Petar Mesaldžija Noé bárkája, Miroljub 
Milutinović  és Bojan Redžič  néhány képregénye, Milanka Berberovi č  lendüle-
tes rajza, Zvonko Grmek több expresszív monotípiája és még számos kit űnő  
alkotás, melyek mindegyikét itt nem áll módunkban felsorolni. A Cvijeta Zuzo-
rić  Művészeti Pavilonnal közösen megrendezett tárlat nyaga betekintést nyújt a 
főleg Belgrádban élő  illusztrátorok tevékenységébe, színvonalas munkásságába. 

Sok évvel ezelőtt e sorok írója egyik írásában arról elmélkedett, hogy a 
Zágrábba szakadt Hangya András művei mindig hazatalálnak. Mintha ennek a 
hagyománynak a folytatását kívánná bizonyítania Magyarországra áttelepedett 
Szajkó István, amikor barátjának és támogatójának, Franzer Istvánnak küldi el 
képeit, hogy azokból id őnként egy kamaratárlatra elegendő  anyag álljon össze. 
A december 23-án megnyílt kiállítás 13 alkotása arról tanúskodik, hogy a festő  
művészi pályafutása egy fölfelé mozgó spirálishoz hasonlítható. A képek köz-
pontjába helyezett vázák, csészék, kelyhek fehérsége átsugárzik a pasztell 
védőüvegén, áttöri a hófehér képkeretet, és a fehér szimfóniának tekinthet ő  
alkotássorozat megragadja a szemlélőt. Jó, hogy Szajkó képei ismét hazatalál-
nak, de még jobb lenne, ha a művész is ezt az utat követné. 

Ezzel a képzőművészeti jegyzetek írását végleg befejezem, mert az esemé-
nyek annyira megszaporodtak, a képzőművészeti élet annyira felgyorsult, hogy 
már képtelen vagyok kellő  figyelemmel követni azt. E feladat elvégzése ezentúl 
egy nálamnál fiatalabb egyéniségre hárul. 
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OLVASÓNAPLÓ 

MEGYÜNK, AMERRE VISZ 

CSÁTH GÉZA: Rejtelmek labirintusában 
Magvető , Budapest, 1995. 

1909-ben jelent meg Csáth Géza kis értekezése A Család c. lapban. Az értekezés 
alapgondolatául apja balkezességét igazoló paraboláját választotta: „Az életben a jó és a 
rossz hasonlóak és mégis ellentétesek; mint a jobb kéz és a bal kéz. A balkezes embernek 
a bal keze a jobb és a másik a bal. Két jobb kez ű  ember még sose volt, se két bal kezű . 
Éppúgy általános szabály, hogy az élet nem tejföl és nem csupa szenvedés, hanem a 
kettőnek a vegyüléke." Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy Csáth ezt az Írását a 
gondolkodó emberek figyelmébe ajánlja. 

A csáthi publicisztika alapgondolata rejlik az atyai intelemben, nem véletlen tehát, 
hogy 1975-ben, amikor az Eletjel kiadásában el őször látott napvilágot szerz őnk életművé-
nek negyedik rétege — Dér Zoltán nevezi így Csáth kritikáit, cikkeit és karcolatait —, a 
gyűjteményes kötet az idézett értekezés kapcsán a következ ő  címet kapta: Írások az élet jó 
és rossz dolgairól. A publicisztikai kiadvány a novellák, a zenei tárgyú esszék és a legjobb 
színműveket tartalmazó kötet megjelenése után negyedikként jutott el az olvasókhoz. Dér 
Zoltán két fejezetre osztotta a kötetet, az írásokat tematikus szempontból csoportosította 
a következőképpen: Irodalom, művészet, tudomány, illetve Társadalom, művelődés, élet. A 
publicisztika fogalmát tágabban értelmezte; ide sorolt minden újságban megjelen ő  írást, 
valamint azokat a műveket, amelyek jellegükben a szépírói publicisztikához közelítenek. 

A publicisztika tágabb értelmezését vallja Szajbély Mihály is, err ől tanúskodik a Rej-
telmek labirintusában címmel megjelent új Csáth-kötete (1995 végén). A novellák után 
Szajbély az esszék, a tanulmányok és újságcikkek kiadására vállalkozott — egy teljesebb 
kiadásra —, az utószóból pedig a további tervekr ől is értesülünk. A Csáth-életmű  lassan-las-
san birtokba vehető, és bejuthatunk abba a labirintusba, amelyre Csáth maga is utal a már 
említett értekezésében: „Költ ők, tudósok különböző  véleményeinek labirintusában itta két 
véglet között terjeng ő  nagy ű rt kell fáklyánkkal bevilágítanunk." Ez a szövegmondat akár 
az egész kötet mottója is lehetne, hiszen olyan „gondolat- és témalabirintus" rejtelmeibe 
tekinthetünk be, ami páratlan szellemi kalandot ígér a gondolkodó ember számára. 

A kiadvány élére két önéletrajz került, amelyeket a párizsi Magyar M űhely tett közzé 
1966-ban (Kozocsa Sándor érdeme a megjelentetés). A szerkeszt ő  alapelve a kötetkom-
pozíció, hiszen Csáth Géza is szenvedélyes „kötetszerkeszt ő" volt. Szajbély az életrajzokat 
követően tizenkét egységre tagolja a gy űjteményt, irodalomtörténészi precízsége a temati-
kus egységeken belül, illetve a jegyzetek adattárában jut kifejezésre. A zenei tárgyú Írások 
kivételével a kötetben valamennyi ma ismert (és befejezettnek vélt) Csáth -tanulmány sze-
repel.A zene c. alkotást a szerkesztő  nem tekinti zenei tárgyú tanulmánynak, ezért itt kapott 
helyet. Újdonságot jelent az az öt orvosi témájú írás, amely Székely Endréné „jóvoltából" 
kerülhetett be a kiadványba, valamint az Irkafirka c. füzetben közölt javítgatások sora, 
amelyeket a jegyzetekb ől ismerhetünk meg. „Azt hiszem, hogy a jó írót, a kész m űvészt az 
jellemzi, ami a gyakorlott, tréningben lev ő  gyorsfutót. — írja Csáth Mikszáthról szóló érte-
kezésében. —Jól startol, nem veszti el a lélekjelenlétét, és biztosan kiszámítja, hogy hogyan 
kell elsőnek beérkeznie. Mikszáth pompásan startol. Pár mondat, két oldal és máris teljesen 
rábízzuk magunkat; megyünk, amerre visz. Azután nem siet..." Mintha saját cikkeit jelle-
mezte volna a szerző, egyúttal pedig a befogadás fontosságára is utal, amikor így ír az írói 
attitűdről: „... gyönyörködik a feszült figyelemben, amely körülveszi..." 
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Csáthnak nemcsak a kötetkompozíció volt er őssége, hanem az egyes szövegek felépí-
tésére is ügyelt (ha úgy tetszik: beszerkesztettségre és megszerkesztettségre egyaránt); 
tudja, miként juttassa be olvasóját a labirintusba, hogyan világítson meg néhány mozzana-
tot, miként induljon, illetve hol tartson jókora szünetet a rejtelmek felfedezésében. Úton 
van, és útközben van. A redukálás és a kihagyás mestere. A felépítés szempontjából is 
jelentős, hogy a szövegek kiegészültek; a szögletes zárójelbe helyezett pontok elt űntek, a 
merészebb gondolatok is ismertté váltak, így lett a „m ű" hiánytalan, igazán egész. 

Érdemes gondolkodó olvasóként figyelembe vennünk azokat a mondatokat és mon-
dattöredékeket, amelyek p1. az  Egy Jókai-regény analízise c. írásból kimaradtak: „Gyűlöltem 
a franciákat. Aznap olvastam az ocsmány, uszító, békét-öl ő  válaszukat: Franciaország azt 
fogja tenni, amit érdekei parancsolnak." Dickens kapcsán megállapítja: „Bár való igazság, 
hogy ó mindig utálta és pellengérre állította az angol lélek zsivány önzését és mértéktelen, 
hígvelej ű  pökhendiségét." A reményt a m űvek elemzésekor arra a távlatra vonatkoztatja, 
„hogy meg fogunk birkózni az orosz medvével". A „rajongó bizalmad" szószerkezetet kö-
vetően kimaradt, hogy: „a magyarság érdekében", illetve: „Igen, mi gy őzni fogunk — ezzel 
a gondolattal csomagoltam és indultam." 

Az írói erő  kapcsán állapítja meg Eötvös Károlyról, hogy „olyan er ős volt, hogy joggal 
hangoztatta az »extra hungariam«-ot". A „Megálltuk a helyünket" gondolata a követ-
kezőképpen folytatódik: „és els őkké lettünk a magunk módja szerint..." 

Vannak olyan művek is, amelyek esetében felvet ődik a kérdés: vajon miért is állt eddig 
ezen a helyen a kihagyást jelz ő  szögletes zárójel? 

Különös kalandot jelent a tematikus egységek megismerése. A maga módján minden 
fejezet is egészet alkot: a művészetről, a nőkérdésről, kiállításokról, az oktatásról, munká-
ról, orvosi kérdésekről és egyéb fontos mozzanatokról olvashatunk. A „kis egészek" azon-
ban végül rendszerré állnak össze a befogadó olvasatában. El őtérbe kerül pl. a kötet egé-
szének alapgondolata: „kizökkent az id ő". Nem véletlenül emelte ki az id ő  jelentőségét 
Brassai, Bori, illetve szépíróként Esterházy is. 

Amikor Csáth szülőföldje kuriózumait bírálja, iróniája szinte Déry módra tombol. Ezt 
tapasztaljuk Tilos! c. írásában, ahol a paticsi mólón látható fatábla „szórakoztató" jellegére 
utal. A szöveg ugyanis Így hangzik: „Tilos a mólón és a móló vonalán túl a n ői fürdő  felé 
úszni vagy csolnakázni! (Rend őrkapitányság)". 

Az irónia a XX. századi ember (Karinthyhoz hasonlóan Csáth is gyakran hivatkozik 
erre) nézőpontjából fakad, aki a maradiság láttán keser ű  szájízzel állapítja meg: „Azt hiszi-
tek, jó urak, hogy Magyarországot mindig vissza lehet helyezni az öreg Azsiába!" 

Iványi Istvánban éppen a haladás tudós és tanár képvisel őjét látja, á gimnáziumról, 
illetve az oktatás elmaradottságáról viszont több elmarasztaló cikket Ír. Íme egyik jelentós 
gondolata: „Azelőtt egy szilárd alapokon álló, jó er őktől vezetett iskolánk volt, most gyenge 
tanerők nevelnek gyenge ifjakat, és míg a múlt nem egy igazán tehetséges embert adott a 
jelennek, addig a jelen a jövőbe nagyszámú kretént küld." (A gimnázium állapota) Vala-
mennyi oktatásról szóló írásában a produktív munkát hiányolja. A pályázatok maradi jellege 
kapcsán ajánlja: „Adják az egyik díjat egy olyan fiúnak, aki valamit önállóan igazán tud, aki 
valamely tudományban a saját lábán kezd járni." A második és harmadik díjat m űvész 
diákoknak szánná; a maradi tanárokkal szemben ismét felt űnik az irónia, a Csokonai-féle 
gondolat. 

Haladás és modernség, produktivitás és kreativitás —ezek Csáth cikkeinek alappillérei. 
Legjobb írásaiban a rákérdező  író attitűdje érvényesül. Az id őbeosztás művészete c. cikké-
ben (BN, 1907. április 14.) jóval Camus el őtt teszi fel a kérdést: „Mit csináljunk tehát mi, 
XX. századbeli Sziszüphoszok?" Az „Id ő  nincs" aktuális problémája gyakran felvetődik; 
küzd a maradi erkölcsi felfogás és az álszemérmesség ellen, ennek kapcsán, Mikszáth „egy-
hangú" erotikájáról értekezik. 
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Az irodalmár befogadó számára a Könyveli alkotókés az alkotómunka pszichológiája 
. c. fejezet a legkülönösebb, szinte Babits irodalomtörténetéhez hasonló élményt nyújt, per-
sze itt mindössze 12 írást találunk. 

Mikszáthról szóló tanulmányában pl. komoly regénytipológiát .dolgoz ki. Mikszáthot 
a riportregények írójaként tartja számon, míg a másik írócsoport az emberre koncentrál. 
Számukra az egység nem a mese, hanem az emberi élet, az el őző  írókkal ellentétben ők 
nem tudósok, hanem az emberismeret m űvészei. Dickensben mindkét írótípus sajátossá-
gait felfedezi, viszont Flaubert-t, Balzacot, Stendhalt, Dosztojevszkijt, Tolsztojt, Jacobsent, 
Csehovot, Turgenyevet, Thomas Mannt az utóbbi csoportba sorolja. (Érdekes lenne ezt a 
tanulmányt Bányai János Talán így c. kötetének az epilógusregényr ől szóló fejtegetésével 
kapcsolatba hozni!) Csáth az eredetiséget, „a mát" ,a modernet keresi a nagy írók munkái-
ban. „És hogy mennyire a máé Jókai..." — állapítja meg ujjongva, újszer ű  Jókai-olvasatában 
ugyanis Freud hatását fedezi fel (erre Dér Zoltán is utalt már az els ő  publicisztikai gyűjte-
mény előszavában). Áldorfay Ince tébolyodottsága az elmebetegség pontos mechanizmu-
sára utal. Kiemelhetjük azonban Pet őfi Felhők c. kötetére való hivatkozását is. Mai olva-
sóként tudjuk, hogy az ún. válságkorszak Pet őfije igazán a máé; Csáth rámutat arra, hogy 
Petőfi éppen ebben a ciklusában fedezte fel a Freud-féle álommagyarázat törvényét. Cse-
hovot a halál misztikumának írójaként értékeli, Bródy gyerekségét és Munkácsy-kapcsola-
tát fejtegeti. Szajbély felhívja a figyelmet a Dekadencia c. írásra, amelyben Baudelaire 
A macska c. versének Kosztolányi-fordítását olvashatjuk, de említést érdemel Az idegen c. 
prózavers szövege is, amelyet itt találunk. Csáth a „dekadens" m űvészekben is az eredeti-
séget értékeli: „A dekadensek egészen szokatlant, eredetit, izgatót, újat nyújtottak... M ű -
vészi eszközeik között szerepelt a szimbolizálás is, melynek szépségét senki sem tagadhatja 
el; a drámai irodalomban olyan alak, mint Ibsen dolgozott vele, s páratlan hatásokat hozott 
ki vele." 

A dekadenciát tehát nem elfajulásnak tekinti, inkább a „korral" kapcsolja össze ezt a 
folyamatot: „Disszonanciák csengtek az ő  lelkeikben, az életük szerencsétlenségek, meg-
hasonlások, gyaláztatások és harcokból állott. M űvelt finom lelkük, melynek oly csekély volt 
az akaratereje és oly végtelen finom az érzelmi skálája, megtört az irodalmi küzdelmekben." 
Kosztolányi Uj célok felé c. írásában hasonlóképpen vélekedik: „Ma már úton vannak, s 
tisztán ezért nem szabad a ma költészetét degenerációnak, m űvészi aberrációnak nevezni. 
Baudelaire hóbortja, Ibsen homálya, Verlaine züllöttsége csak a küzdelmes evolúció szár-
mazéka, s semmi esetre sem ideál és öncél. Mindnyájan a költ ői szintézis felé tekintettek, 
s nem rajtuk, de a dadogó és serdülő  ifjú művészet tökéletlenségén múlt, hogy nem írták 
meg ama Faustjának s a modern ember tragédiájának történetét." A szintetikus m űvészet-
szemlélet csáthi vonatkozásairól Rónay László értekezett A megállított örökkévalóság c. 
művében. Az egész, illetve a teljesség és a darabokra törtség kérdése mind Csáthnál, mind 
Kosztolányinál felmerül. Az új írókat Csáth „bels ő" íróknak tartja, a m űvészetben az egyénit 
keresi. Szerzőnk képzőművészeti, irodalmi és színikritikái, valamint politikai tárgyú írásai 
is figyelmet érdemelnek, az öngyilkosság problémája pedig többször és többféleképpen 
tűnik fel a kötetben. Csáth teljességre, egészségre, haladásra, a m űvészetek szintézisére 
törekedett; írásainak többsége kapcsán megállapíthatjuk: „És hogy mennyire a máé és a 
jövőé Csáth..." De benne rejlik a m űvekben az a gondolat is, amelyet Esterházy fogalmazott 
meg Csáth „fantasztikus élete" kapcsán: „Te, tisztelt Olvasó. Én csak azt a választ tudom 
megfogalmazni, amit te megadtál." A „válaszok" sajátos rendszerét ismerhetjük meg Szaj-
bély Mihály új Csáth-kötetében. 

HÓZSA ÉVA 
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MESTERKÉLT TÖRTÉNETEK 

ILLÉS SÁNDOR: Újvidéki kaland 
Cnesa, Kanizsa — Püski, Budapest, 1995. 

Illés Sándor neve nálunk, a Vajdaságban 1977-ben vált ismertté az olvasók körében Sirató 
című  regényével. Tudomásom szerint ez az els ő  irodalmi alkotás, amely az 1944 őszén 
elkövetett véres megtorlást dolgozta föl. Az újvidéki Forum nem hozta be a hazai 
könyvpiacra, a kritika agyonhallgatta. Akik tudomást szereztek a regényr ől, azok félve 
hozták át a határon. Hogyne szorongtak volna! A hivatalos politika nem vett tudomást az 
elrettentés, a bosszú szörnyű  tragédiáiról. A regényben még valami felforgató irományt vélt 
volna fölfedezni... A Sirató Vajdaságba került példányai azonban kézr ől kézre jártak, 
rongyosra olvasták őket. Ilyen előzmények után már felajzott érdekl ődéssel vettük kézbe 
Az utolsó napok, majdA fekete bárány című  köteteket. Tartalmuk felfedezésszámba ment, 
annak ellenére, hogy a kortársaim emlékeztek 1944 utolsó napjaira. Ezek a regények nem 
krónikák voltak, annak ellenére, hogy a személyes élmény kétségtelenül hatott a 
meseszövésre. 

Nem tagadom, a szerző  előző  munkái alapján bizonyos elvárásokkal vettem kézbe 
Illés Sándor új novelláskötetét. Az írások els ő  ciklusa (Temerini harangok) még táplálta is 
feltevésemet: ismét a szül őföld, a Bácska múltjából olvashatok lebilincselő  történeteket. 
Ezek a gyermekkorról, szülőkről, a szülőföld alakjairól szóló események valóban kedvesek. 
A távoli gyermekkori emlékek aranypora borítja a történeteket, a h ősök alakjait. Olyan 
ismerős mindez: a falusi mili ő, az alakok, a hősök gondolkodásmódja, szóhasználata. Ez a 
Bácska, és a mi gyermekkorunk is, az olvasóé! Szelíd nosztalgia árad a ciklus minden da-
rabjából: a mindent megszépít ő  sok évtizedes messzeség. Az írások gyermekh őse lélekta-
nilag jól megformált figura, hiszen maga a szerző  élte át a cselekmény eseményeit. Tuda-
tosan kerülöm a műfaji meghatározást, a novella terminus használatát, mert hiszen nem 
azok. Inkább életrajzi vonatkozású anekdoták. A 21 írásból talán csak egy az igazi novella, 
a Felhők szállnak című . Az összhatást az sem zavarja, hogy egy-egy történet jócskán tartal-
maz ismétléseket. De úgy tekintek ezekre, mint az ismétl ődő  alakokhoz fűződő  állandó 
jellemzőkre. 

A következő  ciklus novellája, az Újvidéki kaland csak táplálta bennem a tévhitet, hogy 
a Bácskához fűződő  történetek folytatódnak. Ám a további novellák az ellenkez őjérő l 
győznek meg. Nem folytatódik a megkezdett tartalmak áramlása. Maga a címadó novella 
is zavart váltott ki bennem. Az eltúlzott történet mellett értelmetlennek tartom a párbeszé-
dek szerb frazeológiáját. A Püski Kiadó feltehet ően Magyarországon is terjeszti a kötetet. 
Az ottani olvasó számára ezek a szerb fordulatok megfejthetetlen nyelvi feladatok. Más-
részt ugyanabban a szövegben kétféle helyesírási elv szerint írják a szerb tulajdonneveket: 
hol fonetikusan, kiejtés szerint, mert hivatalosan Szerbiában a cirill bet űs ábécé az elfoga-
dott, hol pedig a horvát mellékjeles ábécé bet űivel. És ha mára nyelvezetnél, helyesírásnál 
tartok, meg kell jegyeznem, hogy nem ártott volna a figyelmesebb lektori-korrektori tevé-
kenység. Zavaró a rengeteg sajtóhiba! Másrészt kimaradhattak volna olyan jelz ős szerke-
zetek, mint p1. a „vájt fül ű  hegymászó". (Sasfészek galambokkal) Az értelmező  szótár 
szerint a vájt fül ű : kifinomult stílusérzékű , műértő. Ha azt akarta a szerző  kifejezni, hogy 
tapasztalt hegymászóval van dolgunk, találóbb jelz ős szerkezetekkel is érzékeltethette vol-
na. Sajnos, nem ez az egyetlen eset a nyelvhasználatban! 

A novellákkal, a történetekkel sem tudtam mindig zöld ágra verg ődni. Sok a szirupos, 
gyermeteg történet, s mondvacsinált konfliktus. Pontosabban kell fogalmaznom: sok a 
mesterkéltség a történetek bonyolításában. Bizonyos id ő  után az olvasót zavarja az is-
métlődő  ábrázolási mód is. Általában a szerz ő  nem bíz semmit az olvasó fantáziájára, 
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képalkotási képességére, mindent a szájába rág; regényterjedelm ű  eseményhalmazt leltá-
roz pár sorban. Pl. „Elemér jó férj volt, minden keresetét hazaadta, Erzsi minden fillért 
beosztott. Jól éltek. Hetenkint jártak moziba, kéthetenkint színházba, néha operába, nyá-
ron egy-két kiránduláson is részt vettek, Málcsi néninél üdültek a Balatonon, és három-
évenként futotta külföldi társasutazásra is." (A megboldogult barátnője) Amikor az ilyen, 
hosszabb-rövidebb sztereotípiák már ki tudja hányadszor ismétl ődnek, és' érzi az olvasó 
töltelékjellegüket, akkor ne gondoljon Móricz Hét krajcár vagy Kosztolányi Esti Kornél-no-
velláira? En legalábbis ezekre gondoltam. 

Hasonló ellenérzést váltottak ki bel őlem a mesterkélt érzelmek és helyzetek. A Téves 
kapcsolás című  írás egyik főszereplője 73 éves asszony. Ennek ellenére „forrni, buzogni 
kezdett a vére", amikor egy több mint 50 évvel azel őtti férfilátogatójára gondolt. Ejnye-ej-
nye, abban a korban? Vagy az asszonyoknál ez teljesen másként van? 

A harmadikvágány című  novellában a légyotton a férfit infarktus éri. Még el sem vitték 
az utcára kitámogatott beteget a ment ők, barátnője máris hívja Kaszár Janit, a „jópofa 
fiút". „Igaz, nem főosztályvezető , mint Nyári, de még viheti valamire." Ugye bizarr? Az! A 
Rákóczi téri hivatásos utcalány is többet tör ődne partnerével. Csakhogy ez az erőltetettség 
az olvasóban nem vált ki katarzist, mint ahogy a tet őpontul választott deus ex machina sem 
a Poste restante című  novellában. Nincs katarzis, mert ez sem eredeti, egyedi, ez a megol-
dásmód is ismétlődik. 

Amikor végre bosszúsan becsukom a kötetet, a fülszövegre pillantok. A szerz ő  arról 
tájékoztat, hogy az utóbbi 15-20 év novellatermését teszi közzé a kiadványban. Nemes 
törekvés, de írói hírneve megkövetelte volna, hogy szelektáljon. A javát tegye közzé két 
évtized novellatermésének. Egy szigorú válogatás — kisebb terjedelemben — sokkal többet 
mondana a szerző  elbeszélő  művészetéről, mint ez a kötet. 

HORVÁTH MÁTYÁS 

NEM BEÁLLNI A SORBA! 

BORDÁS GYŐZŐ : Csukódó zsilipek 
Forum, Újvidék, 1995. 

Ú. város életének újabb négy esztendeje tárul elénk Bordás Gy őző  Csukódó zsilipek című  
regényében, amely készülő  regénytrilógiájának második darabja. Az 1918 karácsonyától 
1923 szeptemberéig terjed ő  időszak vékonyka időszelete ugyan a (nemcsak gazdasági, de 
irodalmi jelentőségűvé is lett) csatorna mentén elterülő  városka történetének, ám a közben 
lezajló változások (a világháborút követő  új hatalom s rend) sorsdöntőek mind a város, 
mind lakosainak életében. Ú.-t ma nem nehéz behatárolni a térképen, s mai nevén is 
megnevezhetnénk. Története azonban, amely sajnálatos leromlástörténet, sokkal 
fontosabb: az egész térségre vonatkozóan mutat túl önmagán. 

A regénytrilógia első  részét, az 1992-ben napvilágot látott Fűzfasípot egy beve-
zetőként (a keretelbeszélés els ő  részeként?) funkcionáló fejezet el őzi meg, amelyben az 
eseményekre rálátó, emlékez ő , s azokat a későbbiekben kommentáló elbeszélő  lép elénk. 
„Ahhoz, hogy ezt a történetet el tudjam mesélni, Zágrábba kell utaznom..."— mondja. Az 
említett városban „gyermekkora Bella kisasszonyával" találkozik, aki vélhet ően a készülő  
regény egyik főszereplőjének, Sauer Jakabnak az unokája. A regény azonban nemcsak 
valóságos, hanem képzeletbeli utazásokban is b ővelkedik. Maga a történet is egy ilyen 
„időutazással" veszi kezdetét. Az elbeszél ő  ugyanis egy családi fénykép láttán kezd Sauer 
Jakab földrajz-természettan szakos tanár Ú. várossal végérvényesen összefonódó élettör-
ténetének elmesélésébe. Sauer Jakab 1910. augusztus 22-én érkezik Ú.-ba. A Fűzfasíp 
zárómondata 1914. június 28-áról ad számot. A Csukódó zsilipek 1918-ba repít bennünket; 
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a helyszín ismerős, a szereplők is, csak a város életrendje s hatalmi viszonyai változtak — a 
vidékünk történelméből ismert módon. Mind a Fűzfasíp, mind a Csukódó zsilipek lineárisan 
haladó cselekménymenetét meg-megtörik ún. id őbeli vágások. Különösen a második re-
gény gazdag ilyenekben. Az 1918 végét felvillantó els ő  oldalak után két és fél évtizedet pereg 
vissza az idő  kereke, minek során megismerjük Kochán Alice és a fest ő  Pichler József 
életének e korábbi szakaszát. Fontos részletek ezek, hiszen a Csukódó zsilipekben változást 
tapasztalunk a főhős személyét illetően. A Fűzfasípban még — Sauer Jakab mögött — má-
sodlagos szerep ű  Pichler József itt főszereplővé lép elé, Kochán Alice pedig ebben az új 
regényidőben már csak a fest ő  képzeletében van jelen. Ugyanilyen id őbeli visszapergetés 
eredményeként tűnik fel előttünk Bachman Zsiga, a biciklista alakja, aki világ körüli kerék-
pártúrája által öregbíti Ú. hírnevét, de aki nem tér vissza a háborúból. Úgyhogy a Fűzfasíp 
több részletét, eseményét (pl. kicsoda Kochán Alice s milyen érzelmek f űzik a festőhöz•, 
Sauer Jakab feleségének halála és temetése stb.), s őt a „regény előtti" időket is a Csukódó 
zsilipek teljesíti ki, magyarázza. A Csukódó zsilipek mesélője is más a korábbi regényhez 
viszonyítva. Itt most Pichler József fiának, Pichler Albertnek a szemszögéb ől látjuk az 
eseményeket. A tárgyak (leginkább képek, könyvek, különböz ő  írott szövegek) történet-
felidéző  szerepe e regényben is jelent ős. 

A Csukódó zsilipek olyan regény, amely több jelentésréteg együtthatásából teljesedik 
ki előttünk. Mindenekelőtt U. város regényét láthatjuk (olvashatjuk) benne. Avárostörté-
netnek azt a négyévnyi fejezetét jeleníti meg el őttünk, amikor a „vég" kezdetét vette, azaz 
a Monarchia széthullását követ ő  új rend, új világ következett el. S ez a világ sok esetben 
nem kedvez a várost, annak gazdasági, társadalmi és kulturális életét mozgató korábbi 
törekvéseknek. Hisz a világháborút megel őző  utolsó évek a „teremtés" id őszaka volt. Ú. 
polgárai — társadalmi és nemzetiségi hovatartozásuk különböz ősége ellenére — vala-
mennyien hozzá akartak tenni valamit a világhoz, a „jó ügy" szolgálatában álltak. E törek-
vések és események központi alakja volt Sauer Jakab (egyébként fiktív alak), tanár, tudós, 
kezdeményező , a világ dolgai, az új vívmányok iránt fogékony ember. De a többiek [Kochán 
Alice, Székely iskolaigazgató, Wagner jegyz ő , Vécsei mérnök, a gimnázium tanárai és ter-
mészetesen Pichler (Pechón) József fest őművész] is —minden tévelygésük és kicsinyességük 
ellenére — befogadói a kultúra vívmányainak, érdekeltjei a technika fejl ődésének. Ezzel 
szemben a szerb hatalomátvételt követ ő  időkben (egy regénnyel később) inkább a romboló 
szemlélet válik dominánssá. Amíg a pályakezd ő  Sauert arra szólítja fel Székely iskolaigazgató, 
hogy legyen toleráns a diákok nemzeti hovatartozása, anyanyelvhasználata iránt, addig 
Grbić  igazgató megtiltja a tanároknak és a diákoknak, hogy német nyelven magánbeszél-
getést folytassanak az iskolában. A nemzetiségi viszonyok megromlását minden más ide 
vonatkozó részlet mellett (pl. a tanulók különválasztása az iskolában névelemzés alapján, 
kötelező  tanári nyelvvizsga, a kaszinóbéli események stb.) Pichler Albert fejti ki érzéklete-
sen előttünk iskolai fogalmazásában, amikor az egymás iránti toleranciáról önkéntelenül is 
múlt időben szól. Amíg a Fűzfasíp szereplői (köztük Pichler fest ő  is) legfeljebb vidékisé-
gükben látnak korlátokat, addig a másik regényben már nemzetiségi-kulturális jogaikban 
érzik sértettnek, kifosztottnak magukat. Pichler Adalbert egyszer átéli a zsilipkapuk tény-
leges bezárulásának, a közéjük rekedtség élményének rettenetét. A világban, az életben 
aztán számos hasonló (még szörnyűbb) élményre tesz szert: a nemzetiségi lét kapui csu-
kódnak be sorra el őtte, előttük. Nem csoda, hogy Ú. polgárai kiábrándultak, s elvágyódnak 
otthonukból, pl. Amerikába. Pichler Józsefet is foglalkoztatja a kivándorlás gondolata, de 
aztán — átérezve a szülőföld, az itteni gyökerek s élmények ihlet ő  erejét —vállalva a jogfosz-
tottságot és a szegénységet, mégis marad. 

Pichler József személye Pechán József fest őművész alakját rejti, jól tudjuk ezt már a 
Fűzfasíp lapjairól. A mesélőként ténykedő  fiú pedig természetszer űleg Pechán Béla. Köz-
ponti szerepük a regényben annak m űvészregény voltára hívja fel a figyelmet. Pichler József 
vívódásaiban a művészlét természete, mássága fejez ődik ki. Az ifjú Pichler világra eszmél- 
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kedésében pedig a művésszé válás jelenségei (élményei és buktatói) t űnnek fel. Gazdagítja 
a regénynek e rétegét, s egyúttal m űvelődéstörténeti jellegét domborítja ki az a tény, hogy 
többször is megjelenik benne Sztankovics doktor, az irodalomszervez ő  és író Szenteleky 
Kornél. Személye révén a kisebbségi irodalomba fordulás korrajza bontakozik ki el őttünk. 
Olykor csak egy pillanatra tűnik fel előttünk az arca, utalásként hangzik el egy-egy mondata, 
felmondta (p1. a művészetről, a társadalomról), a jövő  emberéről szóló tanulmányát pedig 
a gimnazista Adalbert „fordítói m űhelyéből" ismerjük meg, jelenléte és nézetei mégis fon-
tosak, áthatják a m ű  egész világát. Nem véletlen, hogy a művészetben is provokációt sejt ő  
Grbić  igazgatóval szemben épp ő  lép fel, s hogy Pechán-Pichler Józseffel is ő  folytatja a 
legszenvedélyesebb vitákat. (Pichler kevésbé értékesnek tartott, provinciálisnak min ősít-
hető  képeit is nem véletlenül rejtegeti az európai szellemiség ű  orvos író elő l.) 

A regénybeli történések egyre szomorúbb tényeket vetnek fel, egyre keser űbb tapasz-
talatokhoz vezetik a szerepl őket s az olvasót. A „nem beállni a sorba"-féle magatartás t űnik 
az egyetlen követhető, de keserves útnak. S talán ez a regény egyik jelenünkre vonatkozó 
„üzenete". Hiszen a regény maga számos más, jelenünkre reflektáló kérdést vet fel, az 
akkori események jelenünk történéseivel azonosak, a miénkhez hasonló gondok, gondola-
tok terhelik, illetve foglalkoztatják a regény szerepl őit. A gyengeelméjű  Wili regényvégi 
látomásában pedig jelenkorunk képei t űnnek fel a maguk szörnyűséges voltában: 

„A délutáni árnyékban Wili szemének vakító fehér szaruhártyája olyan koszorút font 
a szembogara köré, mint amilyen a vihar el őtti holdudvar az égitestek körül. Ez a fényl ő  
holdudvar apám képén még inkább kiszélesedett. A kopaszra nyírt fejet glória övezte. 
Tekintete pedig a végtelenbe meredt. A végtelenbe, ahol valami történik. A végtelenbe, 
ahol valami tragikus történik, ahol rombolnak, gyilkolnak, vér folyik, áldozatok hullanak, 
ahol fölgyulladnak a kazlak, a házak, az ólak, az utcasarok, ég a város. És szöknek az 
emberek, hanyatt-homlok menekülnek, futnak el a bizonytalanságba, hontalanságba, el 
valahova." • 

A Csukódó zsilipek zárószakasza részlet az 1923. évi Vajdasági Kultúra szeptember 
6-án megjelent számából, amelyben I. Sándor király „Kedves Népemhez!" fordulva jelenti 
be a trónörökös világra jöttét. Ugyanezen a napon perbe fogják Sauert, s följelentést tesznek 
ellene a gimnáziumban. Az ok négy öl fa, de mindenki tudja, hogy az igazi ok az, hogy „még ő  
sem elég jó a hatalomnak". A zárósorok ironikus kicsengése „eljövend ő  rosszakat" sejtet. 

A Csukódó zsilipek természetesen önmagában is teljes érték ű  regény, de igazán akkor 
érdekfeszítő  az olvasása, ha ezt a Fűzfasípra vetítve tesszük, ha a két regény közötti „pár-
beszédet" figyeljük. 

BENCE ERIKA 

EGY KÖNYV KETTŐS TÜKÖRBEN 

LOVAS ILDIKE: A másik történet 
Osvit, Subotica, 1995. 

KRÁMER ÚRNAK ELLOPTÁK A KABÁTJÁT? 

Lovas Ildikó második elbeszéléskötete tizennyolc novellát tartalmaz, ezenkívül egy utószót, 
valójában tanulmányt Tolnai Ottótól Seol címmel. 

Az írónő  ebben a könyvben földből és homokból, őszi, téli és tavaszi szelekb ől, 
szőlővesszőből, dió-, cseresznye- és körtefából, lombból és fakoronából, utcákból és te-
rekből, nevezetes épületekből és elfeledett ódon házakból figyelmesen összerakja gyermek-
korának és gyermekkorunknak városát: Szabadkát. Összegezi az általunk ismert sorsú ala- 
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kok élettapasztalatait és azokét az emberekét is, akikkel találkozva ezek köszönésképpen 
hanyagul megemelték a kalapjukat: akikr ől még sohasem hallottunk, vagy esetleg tudtunk 
róluk egyet-mást, s azt vagy elfelejtettük, vagy nem. 

A szerzőnő  — nem rejtve véka alá Szabadka iránti rajongását — id őnként szinte költő i 
elragadtatással festi le nemcsak a legismer ősebb látványokat, amelyekhez már hozzászok-
hattak a város lakói, hanem a növényzetet is, mondjuk a galagonyát, az ostorfát, figyelmesen 
árnyalva a gallyakat, a sárguló lombot, a kövezetre szóródott, túlérett és már aszalodásnak 
indult sárgásbarna apró bogyókat, és elindul az Erd ő  utcán a Krámer kabátja c. novellájának 
hősét követve afféle aggódó szül ő  módjára, aki félénk gyermekének lépteit a távolból vi-
gyázza, de nem ragadja kézen, és odaill ő  szavakkal sem bátorítja ő t az adott pillanatban, 
hogy folytassa tovább biztosnak éppenséggel nem mindig mondható lépteit ezen a vá-
roson keresztül, amelyben annyi sors gyülemlett fel és mállott szét mindörökre, mint a 
galagonya szertegurult bogyói, amelyeket feledésre ítélve beletapostak az Erd ő  utca 
kövezetébe. 

Az első  novella efféle intonálása az írón ő  szemszögéből mégis inkább csak funkcioná-
lis, de mivel egyik-másik olvasónak ez túlságosan is megnyerhetné a tetszését, s őt tévútra 
is vezethetné őt, az írónő  itt elkerülhetetlen (és csak els ő  pillantásra váratlan) fordulatot 
tesz; történetét ügyesen szőtt, szilárdan építkező  prózai megnyilatkozásba ágyazza, amelyet 
mértékkel adagolt irónia hat át, olykor pedig szarkazmus is. 

De miként is játszódik le ez a fordulat? 
Miközben tehát az írón ő  figyelmesen összerakja gyermekkorának, gyermekkorunk-

nak és még annyi előttünk járó embernek a városát, amely egyik állampolgárában, Krámer-
ben nyer megtestesülést, egy h űvös októberi napon elindítja otthonról ezt az öregesen 
fázósnak lefestett embert (aki az őt övező  megbecsülésből a színházi tanács tagjának meg-
tisztelő  feladatát viselte), hogy útközben többnyire leszegett fejjel állja az egyre er ősödő  
szél rohamait, ami arra készteti őt, hogy összehúzza magát, belebújjon nehéz fekete kabát-
jába, már-már belefészkeljen. 

Ennek a látványnak a leírásával arra indítja az olvasót, hogy szinte azonosuljon Krá-
merrel, és amikor már-már odajut, hogy a színházi tanács megbecsült tagjával együtt — a 
hűvös októberi idő  ellenére — szinte kellemesen érzi magát nehéz, fekete kabátjában, ame-
lyen — amint azt az írónő  megjegyzi — bizonyosan naftalinillatot éreznénk, ha a novella nem 
lírai hangnemben kezd ődött volna: tehát ebben a sorsdöntő  pillanatban veszi észre Krámer 
úr, hogy valójában egyáltalán nincs rajta kabát! A kabátja elveszett! 

Ebben a pillanatban a folyton ragyogó éteren át lebegve Gogol és Kafka jelent őség-
teljesen összenézett, majd utána egy ideig érdekl ődéssel méregették Lovas Ildikót; az ol-
vasók többségének nem kellett err ől tudnia, mint ahogy általában nem is voltak tudatában 
annak, hogy éppen az első  jól sikerült klimaxszal találkoztak e könyvben. 

Igaz, hogy a nehéz fekete kabátnak, Krámer úr eme fontos és hosszú éveken át őrzött 
és gondozott ruhadarabjának elt űnésére a novella végéig mégis kerül magyarázat, ennek 
azonban már nem lesz jelentősége, mivel a kabát ideiglenes elvesztése már eljátszotta 
sorsdöntő  szerepét az életében. 

Hasonló módon jár Kedves Jenő  is, egyike azoknak, akikr ől azt mondhatnánk—amint 
azt Lovas Ildikó megjegyzi —, hogy afféle rezedafélék, A gyógyszerészsegéd c. elbeszélés 
nevetségesen búskomor, ám mindenekfölött tragikus alakja. Az életében bekövetkez ő  
sorsfordulatot a szerz ő  a főhős szokásain és a munkához való feddhetetlen viszonyán, 
kicsinyes és bogaras természetén keresztül sejteti, majd ezekb ől is építi föl, átszőve egy olyan 
férfi rejtett várakozásainak leírásával és sejtetésével, aki még egyetlen n őnek sem merte 
megvallani és átadni érzelmeit, hogy az viszonozhassa őket. 

Az írónő  az alakok és az őket mozgató motívumok figyelmes leírásának minden — bár 
nem agyonmagyarázott — részletében sokkal többet árul el magáról, mint a gazdagon ár-
nyalt nyelv birtoklásának puszta készségét, amikor ebben a könyvben (ezt most már okkal 
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állapíthatjuk meg) bizonyságot tesz sajátos és összetéveszthetetlen stílusáról. Miközben 
nem titkolja (távolságtartó) érdekl ődését hőseinek sorsa iránt, óvatosan ellenáll a kihívás-
nak, hogy belenyúljon az életükbe, és hogy a m űvének alakjai fölé emelked ő  demiurgosz 
szerepét öltse magára; ily módon szerencsésen kerüli el a mindentudó író helyzetét, aki 
önhitt alkotói fölénye birtokában akaratlanul is hatással lehetne életútjukra, megváltoztat-
hatná őket és hozzáidomíthatná saját igényeihez, kívánságaihoz és elképzeléseihez, mialatt 
úgymond irodalmilag megformálja és ábrázolja őket. 

Ehelyett bonyolult és rejtett bels ő  folyamatok külső  ábrázolása révén — e folyamatok-
nak nem kell föltétlenül világosaknak és teljesen érthet őeknek lenniük számunkra, mert 
miért is lennének azok? — az írón ő  a hőseivel együtt közeledik a szükségszer ű  végkifejlet 
felé, megint csak elkerülve bárminem ű  fölszínes rokonszenvet vagy részvev ő  együttérzést. 

1915. március 11-én hajnalban leégett a szabadkai színház épülete. A krónikás szerint 
a tűz egy első  emeleti páholyban ütött ki, majd belekapott a faszékekbe, olyan fáklyát 
lobbantva így fel, amellyel szemben a t űzoltó és több mint 200 katona is teljesen tehetet-
lennek bizonyult. Ebben az eseményben egyúttal porig égett a békés, példás vasúti tisztvi-
selő , Bokor András élete is, akinél — amint azt a szerzőnő  megállapítja a Színházi történet-
ben — „magányosabb ember tán nemis élt a városban". (71.) Ez a különc— a helybeli színház 
szenvedélyes rajongója, aki soha el nem mulasztott volna egyetlen el őadást sem — egysze-
riben központi figurájává válik ennek az eseménynek, átéli életének legnagyobb és végzetes 
kisiklását. A tűz fényénél lemeztelenedik az olvasó el őtt egy világtól elvonult, a szenvedélyes 
néző  kulisszája mögött rejtőzködve nem mindennapi szokásokat rejteget ő  tragikus alak, 
aki betegesen szerelmes az él ő  legendába, Blaha Lujzába; közvetve rajta keresztül tartja 
az egyetlen kapcsolatot a valós élettel, amelyt ől teljesen elidegenedett. 

Hiábavaló a kérdés: miért? Ernst Kassirer A szimbolikus formák filozófiájában a 
megismerés fenomenológiájáról szólva megállapítja: „Ha valódi reprezentációval állunk 
szemben, akkor nem az érzetek puszta anyagával van dolgunk: az majd bizonyos — föléje 
rendelt — cselekmények révén csak kés őbb válik valami tárgyiasnak a megjelenít őjévé, ame-
lyet ilyeténképpen fognak értelmezni. El őzőleg mindig egy formát öltött teljes intuíció lebeg 
előttünk..." Bokor András, a színház rajongója, aki a nélkülözés határán él, csak hogy titok-
ban ugyanolyan ruhákat varrathasson, amilyeneket szíve egyetlen választottja a színpadon 
visel, egészen bizonyosan nem sejthette, hogy a színházépület nem éli túl az els ő  világhá-
borút, és hogy vele menthetetlenül összeomlik és mindörökre elt űnik a világ, amelyben 
megszületett az épület, Blaha Lujza és ő, a belehabarodott hódoló. 

S jóllehet az írónő  csak közvetve, szinte sz űkszavúan tesz említést a társadalmi körül-
ményekről, amelyek között e könyv alakjai élnek, a sorsuk egy-egy pillanatra úgyszólván 
hiteles példázata lesz a szabadkai polgárság nehézkes, keserves, kacskaringós és öntudatlan 
kialakulásának. A könyvben gyülekező  polgárok — mondjuk így: — szembet űnő  merevsége 
viszont a teljes föltételezettségük, s őt eleve elrendeltségük küls ő  kifejeződése, s ennélfogva 
sorsuk az antik tragédiák h őseinek pályájára emlékeztet. Lovas Ildikó ezeket az alakokat a 
város színpadára állítva megfosztotta éles, archetípusos töltetükt ől, shakespeare-i hevüle-
tüktől vagy mondjuk Ibseni gőgjüktől, amely kétségbe vonná nemcsak az emberi, hanem a 
kozmikus rendet is. Velük valami más történik, egyike sem a felsoroltaknak. Egyszer űen 
az életük egy pillanatban — számunkra ismeretlen okokból — kiválik a környezetéb ől, és attól 
kezdve csupán egyetlenegy irányban halad, amelyr ől nyilvánvalóan nincs letérés. 

Ezenközben, igaz, elgondolkodhatunk azon, hogy vajon tulajdonságaik az erények és 
a hibák bizonytalan elegyéb ől állnak-e össze, hol a jó, hol a rossz emberi jegyében. Nyava-
lyáikat nehezen fölismerhet ő, már elfeledett gyermekkori traumák, neveltetési hibák vagy 
ki tudja, milyen okok idézték el ő? Végezetül pedig: sorsuk nem azoknak a szerencsétlen 
körülményeknek, azoknak a kedvezőtlen környezeti hatásoknak furcsa összefonódása és 
bélyege-e, amelyek között feln őttek, azé a téré és időé, amelyben életüket leélték stb.? 
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Kiemelendő , hogy Lovas Ildikó novellah ősei inkább elszenvednek, mint cselekszenek, 
még ha dolgosak, hivatásuknak él ők is, még ha kötelességtudók, lelkiismeretesek és pon-
tosak is. Nem részesei látványos eseményeknek, s magánéletük drámája csak korlátozottan 
hat vissza környezetükre, amelyt ől egy pillanatban kénytelenek elrugaszkodni. 

Bárhogy van is, Lovas Ildikó könyvének h ősei valamilyen oknál fogva különböznek a 
többi embertől, ennek világos jegyét viselik magukon, s ily módon egyfajta határk ővé lettek, 
limesszé, végzetes elhatárolódási ponttá, elkerülhetetlen áldozatuk pedig kétségtelenül va-
lamilyen értelmet szolgál, amely azonban leginkább kicsúszik az ún. hétköznapi látószög és 
logika hatóköréből, amiről az írónő  sem nyilvánít véleményt. 

Ezek a viselkedésük, szokásaik és gondolkodásmódjuk bélyegét magukon visel ő  ala-
kok a maguk különös életével nyújtanak egzisztenciális igazolást csupa közönséges környe-
zetüknek. Azt mondhatnánk, hogy valamiképp meg is szilárdítják azt, s hogy kiemelt sorsuk 
valójában az összes többi egzisztencia zavartalan létezését biztosítja, amikor eredménnyel 
ruházza föl a semmivel sem kitűnő  élettörténeteket, amelyek ezért nem is kaptak helyet 
ebben a könyvben, s az írón ő  nem foglalkozik velük. Azt mondhatnánk, hogy ez a többség 
valamelyest az ő  hőseinek a második természete, amelyet azok eldobtak, amikor pedig az 
írónő  ezt a többséget említi, akkor azt úgy teszi, mintha a meg nem nevezett, egyetemes 
közvélemény álláspontját idézné: „Azt mondják, a madara teljesen megbolondult. Véresre 
verte magát a kalitka rácsainak repülve." (19.) „Valaki látta, hogy sírt. De senki nem volt 
biztos ebben." (69.) „Tudták már, hogy mit várnak, és csak azt lesték, keresztülhúzza-e 
számításaikat az id őjárás." (109.) stb. 

Az olvasó előbb vagy utóbb azt fogja kérdezni: tulajdonságaikat esetleg nem a két-
ségtelen nemzeti mivoltuk személyiségjegyei föltételezik-e. Vagy a Lovas Ildikó-h ősök ma-
gatartását inkább a mindazokra jellemz ő  tulajdonságok uralják, akik az itteni égalj kultú-
rájához tartoznak, s bizonyos körülményekhez is, amelyekr ől ugyan nem esik szó a könyv-
ben, de a beavatottabb olvasó sejti őket. Ezekre a kérdésekre — ha egyáltalán igényeljük — 
magunknak kell meglelnünk a választ, az pedig a mi világnézetünkt ől függ. Tény azonban, 
hogy az írónő  nem explicitálja és nem részletezi ezeket. Annyit tesz csupán, hogy a városunk 
világos szabályai szerint, annak zárt kapui mögött él ő  embereketAz üveggolyó is homokból 
van c. novellában kétfelé választja: azokra, akik tudják, mit és hogyan tegyenek, s azokra, 
akik dilettánsok. „Ennek az volt a hátránya, hogy együtt éltek, alkottak a dilettánsok és 
lánglelkífek, a köz nemigen tett különbséget köztük, tapsra mindenki számíthatott, ha el-
fogadtá az említett szabályokat." (108.) 

Ez a felosztás, ha lényegében nem is téves, némely olvasó számára fiatalosan élesnek, 
túlságosan engesztelhetetlennek, durvának t űnhet, és annyira elüt a könyv általános hang-
nemétől, hogy azt nem érthetjük másnak, minta megfejtés részének: mi is a város bonyolult 
és bizonytalan felnövekvési és érési folyamata és legfontosabb titka —: az évszázadokon át 
való fennmaradás bölcsessége. Ez a titok a város egyetlen t őkéje és legnagyobb kincse, 
amelyet néha betemetnek a homok fel ől fújó, évszakváltozást jelző  szelek, hogy azt kö-
vetően meginduljon az élet szőlővesszőben, diófában, cseresznyében és körtében, avagy tél 
közeledtével megálljon. 

Ebben a világban, a születésünk óta folyton-folyvást a nyakunkba liheg ő, bennünket 
lenyelni készülő  Molochhal, időről időre mindenféle sámáncsoportok emelkednek életünk 
fölé, atavisztikus hevületüket ránk er őszakolva, széttépve és megsemmisítve azt a civilizá-
ciós hártyát, amely elválaszt bennünket a többi él őlénytől. Éppen ezért üdvözölendő  min-
den hang, amely veszi a bátorságot, hogy szembeszegüljön velük, mindegy, hogy az költ ői 
felhívás-e, amely arra indít bennünket, hogy vizsgáljuk meg az érzéseinket, az értelem 
hangja-e, amely arra szólít, hogy szedjük össze gondolatainkat, nézzük végig ismét és vizs-
gáljuk meg a világ képeit, vagy a szellem hangja-e, melynek nyomát követve mindig újra 
egybefogjuk a számunkra ismeretes összes emberi jelentést és tapasztalatot, hogy azután 
transzcendentálhassuk őket, és fölleljük az elvesztett értékeket, hogy elérjük a számúnkra 
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hiányzókat, ha legalább egy kicsit el szeretnénk rugaszkodni a nehezen elviselhet ő  valóság-
tól. Ez pedig most kevesebbel szolgál nekünk, mint amink tegnap volt, és rosszabb élettel, 
mint amit apáink és nagyapáink éltek. 

Sok más fiatal írótól eltérően, akik alkotó és lázadó természetükb ől fakadóan — sok-
szor meggondolatlanul, artikulátlanul és nem kell ő  elméleti megalapozottsággal — szemben 
kívánnak szegülni az irodalom konformistáival, Lovas Ildikó ellenállt a kísértésnek, hogy a 
divatirányzatokat kövesse. Ő  nem rombolja le a nyelvi rendszert, nem rúgja föl a klasszikus 
prózaformát, nem fokozza le és nem forgatja ki, nem tévéd a kísérletezés kockázatos ösvé-
nyeire, amit nem úgy kell érteni, mint burkolt szemrehányást vagy a m ű  esetleges fogyaté-
kosságát, különösen ha tudjuk, hogy az irodalmi kísérletek általában kurta zsákutcában 
szoktak végződni. Sőt, ellenkezőleg: írónőnk igyekszik eleget tenni valamennyi olyan köve-
telménynek, amelyet minden valamirevaló iskola elvár a prózaírótól, tartja magát a kötele-
zettséghez, hogy az olvasóval közöljön egy általa ismert történetet, amelyre ráépíti 
saját irodalmi képzeletét és fikcióját, eközben pedig korlátozottan és mértékkel 
elhasznál dokumentumokat, irattári, könyvtári és más anyagokat, illetve más írók 
tapasztalatait. 

Kötelességem emlékeztetni arra, hogy eddig nem sok olyan prózai munka jelent meg, 
amelyben Szabadka az egyetlen vagy legfőbb irodalmi színtér; ez persze nem jelentheti azt, 
hogy az író által kötelezően átlépendő  irodalmi mércét leszállítjuk, de pusztán ebb ől az 
olvasók és a kritika jóindulata sem fakadhat. Éppígy nem szabadna elfelednünk, hogy Sza-
badka már régen nem irodalmi terra incognita, különösen nem olyan prózai m űvek után, 
amilyeneket Kosztolányi, Csáth, Sinkó hagytak maguk után (ez utóbbi, igaz, csak egy re-
gényfejezet erejéig), és Danilo Kiš után, aki els ő  pillantásra — a legkevesebbet foglalkozott 
Szabadkával. Mellesleg — szerény véleményem szerint — könyveinek lapjain tipikus szabad-
kai látványok ismerhetők fel világosan, még ha egyesek azt más városok kicsi megformálá-
sának vélik is. Nem lenne szabad megfeledkezni azokról a két világháború között született 
szövegekről sem, amelyek - ha egyik lábukkal a szociográfia mezején is, de a másikkal 
irodalmi talajon állva _ a háború előtti Hídban és más magyar és szerbhorvát nyelv ű  sza-
badkai folyóiratokban jelentek meg. 

Végezetül ehhez hozzá kell adnunk a második világháború utáni irodalmi termést, 
amelyben jelentős helyet foglalnak el Balint Vujkov, Matija Poljaković, Lazar Merkovič , 
Josip Klarski és Petko Vojni ć  Purčar regényei, elbeszélései, dokumentum- és esszékötetei, 
a közép- és fiatalabb nemzedék írói közül pedig Vojislav Sekelj, Boško Krsti č, Viktorija 
Aladžič, Simon Viktória és mások m űvei. 

Annál nagyobb örömünkre szolgál, ha a felsoroltak mellett egy itt feln őtt fiatal írónak 
halljuk a hangját, különösen, ha bizonyossággal felismerjük benne a tehetséget és a mes-
terségbeli tudást. Lovas Ildikóval és a nála valamivel id ősebb, de hasonló érzékenység ű  
Szathmári Istvánnal, akinekA villamos és más történetek címmel nemrégiben jelent meg 
Budapesten könyve, Szabadka olyan írókkal gyarapszik, akik— úgy hiszem— nemcsak ebben 
a városban fognak eleget tenni az olvasók elvárásainak és fölkelteni a szakmai kritika ér-
deklődését. 

MILOVAN MIKOVI Ć  
(TÚRI Gábor fordítása) 

JELENTÉS SZABADKÁRÓL 

Mondhatni, meglepő  gyorsasággal jelent meg Lovas Ildikó második kötete, hiszen 
mindössze egy év kellett ahhoz, hogy egy könyvnyi anyag összegyűljön. Ez általában nem 
így szokott lenni. Egy sikeres első  kötet után, márpedig a Kalamárisban a kritika (e sorok 
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írója is) értékeket fedezett fel, a második kötet szokott a perdönt ő  lenni. Az utal arra, hogy 
az első  nem a „véletlen" dolga volt, illetve arra, hogy tulajdonképpen milyen irányt vesz az 
író. Épp ezért általában a második kötetet hosszabb hallgatás, aprólékos munka és óvatos 
válogatás szokta megelőzni, mert az író immár felel ősséget érez olvasói és — ami még 
nyomasztóbb, sőt: egyenesen bénító —.đnmaga iránt. Lovas Ildikó azonban úgy találta, van 
tizennyolc olyan írása, amellyel nyugodtan kiállhat az olvasó elé. 

A kötet két recenzense Tolnai Ottó és Milovan Mikovi č  igen jó véleménnyel volt 
róluk. Ezt ékesen bizonyítja az utóbbi tanulmánya, amelyet a könyv szabadkai bemutatóján 
olvasott fel, valamint Tolnai Ottó utószava. Ez utóbbi szinte minden szempontból elüt a 
hagyományos és megszokott utószavaktól, mert igen eredeti módon vall arról az élményr ől, 
amelyet a könyv olvasása jelentett számára. Az er ősen lírai hangvétel, az elemz ő  kedv, az 
alkotói empátia olyan jellemz ői Tolnai Ottó írásának, amelyek szorosan kapcsolódnak Lo-
vas Ildikó írásaihoz. Bizonyos rokonlelk űség, amely talán a hasonló írói alkat eredménye, 
nem tagadható. Tolnai Ottó minden sorából a feltétlen elismerés árad. Érezhet ő: a kötet 
magával ragadta. 

Az írások három csoportba oszthatók: az els őbe az úgynevezett sorsnovellák tartoz-
nak, a másodikba az igazi novellák, a harmadikba pedig a lírai-elmélked ő  szövegek. Tagad-
hatatlan, hogy ez a beosztás némileg önkényes, mivel az egyes csoportok közötti átfedés 
nagyon is nyilvánvaló. 

A sorsnovellák száma a legnagyobb. Elemz ő-töprengő  írások ezek, helyben topognak, 
mivel a cselekmények, amelyeket tárgyalnak, már lejátszódtak és csak jelzésszer űen utal 
rájuk a szerző. Szabadkai lakosok sorsáról elmélkedik, méghozzá olyanokéról, akik a város 
múltjában bizonyos szerepet játszottak, többé-kevésbé tipikusak voltak. Mert a város titka 
lakóinak titkaiból áll össze. Lovas Ildikó a várost él ő  szervezetnek véli, amely sajátos módon 
él és létezik. Minden ilyen szabadkai sorsnovellában ugyanaz az alapkérdés: miért alakult 
az illető  sorsa úgy, ahogyan, és milyen szabadkai „ ősvonás" hámozható ki sorsából. Krámer 
esetében az itt maradás titkát feszegeti, mert a távozás kísértése környékezi meg h ősét, 
aki a mértéktartás jelképe is. Az álmodozó gyógyszerészsegéd finom lélekrajza bonta-
koztatja ki a hős cselekedetének rugóját: a szeretetre vágyás akarását és annak akaratlan 
megcsúfolását. A gyógyszerész barátja egy fest ő , aki öngyilkosságot követ el. S a kérdés itt 
is ugyanaz: miért? Valójában tehetsége nyomta agyon? Az utólagos kutatás egy másik fest ő  
sorsát is vizsgálat alá veszi: mi volt titkos szenvedélye? Az Egy világutazóban a történelmi 
valóság egy írót a távozásra bír, a maradó pedig vallomásában a városhoz való köt ődéséről 
szól. Az Egy igazi világutazóban a hős Kairóban vet véget életének. Az írón ő  művészt fedez 
fel a vadászban, és így válik tettének oka magyarázhatóvá. Két írás h őse zsidó, az időpont 
a legutóbbi világháború. Az ő  sorsukat is aprólékosan elemzi, hogy aztán kiderítse: az ember 
egyszerre lehet hős és áruló, illetve az ember elveszítheti élettörténetének hitelét. Ezeket 
az írásokat olvasva meggy őződhetünk, hogy Lovas Ildikó nemcsak nagy szenzibilitású al-
kotó, hanem rendkívüli empátiával is rendelkezik. Hiszen t őle időben oly távol eső  embe-
rekkel kísérel meg azonosulni annak érdekében, hogy felderítse legbens őbb titkaikat. Ki-
váló a tömörítő  képessége, hiszen egy teljes élet lényegének kivetítése a novellaforma ke-
retein belül óriási lemondást jelent, azaz az ismeretet a végs őkig ki kellett szelektálnia, csak 
a leglényegesebb és perdönt ő  maradhatott meg. Szinte nincs vakvágány ezekben a sorsno-
vellákban. Egy-egy esetben az indítás egyenesen káprázatos: egy mondattal képes bennün-
ket a dolgok központjába állítani. Amikor aztán egyszer mondatainak örvénye foglyul ejt 
bennünket (mert a nyelvvel is kiválóan bánik), kiszolgáltatva követjük elemzéseit, gondo-
latfüzéreit, elfogadjuk bölcselkedési hajlamát. Ez a tömörítés és elmélked ő-analitikus haj-
lam sajnos gyakran a minimális cselekményvázat is megsemmísíti, úgyhogy az írás ezoteri-
kussá válik. Mert ha az olvasó nem ismeri a h ősöket, előzetesen nem tudja sorsukat, nehéz 
az elemzést, a lélekrajzot követnie. Ha nem ismerjük a pontos okozatot, az okkutatás 
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értelmetlen. Feltételezzük, tudjuk, kikr ől van szó e novellákban, de ha mondjuk egy más 
tájon élő  magyar olvasó venné kezébe a kötetet, néhányszor valószín ű leg értelmetlenül 
állna az olvasottak előtt. Más szóval: a cselekmény, a megtörténtek ábrázolásának ilyen 
nagyfokú elszegényesítése valamelyest csökkenti az írások esztétikai értékét. A beavatottak 
valószínű leg így is élvezetesnek tartják őket, de az írónak másokra is gondolnia kell. Legyen 
erre példa az Egy megtalált történet. Annyira ezoterikus, hogy amennyiben nem tudjuk, kirő l 
szól és mi történt, önmagában érthetetlen. Elemzés, de ismeretlen marad az elemzés tárgya: 
milyen cselekmény rugóit kutatja a szerz ő . 

A könyv valójában mindössze két klasszikusnak min ősíthető  novellát tartalmaz. Jel-
lemző , hogy az egyiket (a Színházi történetet) Tolnai Ottó a kötet legszebb írásának tartja. 
Ezekben Lovas Ildikó mer őben más belső  formát választ. Itt nem elemez, hanem h őseit 
„mozgatja", kívülről láttatja őket. Hősei „viselkednek", nem beszélnek, és az olvasók csele-
kedeteik alapján alakítják ki véleményüket róluk és a m ű ről. Az említett novellában a 
tragikus hős kiegyenlíti a színházat az élettel, míg Az ünnep Száraz Pistája a szabadkai 
villamos iránt érzett nosztalgia megtestesít ője. Ennek a két novellának a recepciója köny-
nyű , különösen az utóbbi gyorsan megközelíthet ő , mert benne az író egy ritka képességét 
bizonyítja: megmosolyogtatja az olvasót. A harmadik csoportba mondhatni önkényesen 
besorolt lírai-elmélked ő  szövegek Szabadkával és részben az író magánéletével kapcsola-
tosak. Így például A gy őri őzikében egy győri utazás emlékei, élményei keverednek a Sza-
badkával való összehasonlítással. Az Egy bizonyos id ő  újabb színnel gazdagítja a kötetet: az 
erőszakos valóság követeli benne helyét. Lovas Ildikó ezt a valóságot félelmetesnek tartja. 
Valósággal márquezi fantasztikum kel életre, amikor is ebben az írásban „elszabadul" a 
konyha, és a család a valóság el ől a szekrénybe kényszerül és kivárja az események végét. 
Már itt megragad bennünket egy felfokozott légkör ábrázolása és ez csak hatványozódik a 
Csak ez a hó című  írásban. Itt mutatkozik meg igazán az író szenzibilitása valóságunk iránt, 
amelyet seolnak, a pokol tornácának talál. Ez némi „enyhítés", mivel e szóval a héber 
mitológiában az alvilágot, a halottak birodalmát jelölték. Az üveggolyó is homokból van a 
kötet egyik fénypontja: lírai esszé arról, hogy Lovas Ildikó bízik Szabadka lakóiban: együtt 
mindig képesek az újrakezdésre. 

Az írásokat olvasva tanúi lehetünk annak a „küzdelemnek" is, amelyet a szerz ő  az 
anyaggal folytat, hogyan kutatja azokat a megjelenít ő  eszközöket, amelyek segítségével a 
lehető  leghitelesebben artikulálhatja mondanivalóját. A fentiekben már utaltam a külön-
böző  belső  formákra, de vonatkozik ez a nyelvre is. Tudatosan kerüli a bevált nyelvi sémá-
kat, kifejezéseket, eredetiségre törekszik. „Tudod, hogy tanácstalan vagyok a szavakkal. 
Félek tőlük, leginkább félek", írja egy helyen. Egyik alapelvét az Egy világutazó című  írásá-
ban írja le: „Az irodalomnak nem az író önmegmutatkozása a célja, hanem az utaztatás, az 
élet szürcsöltetése", s ezzel magyarázható életrajzi elemeinek távolléte az írásokban. Elgon-
dolkodtató az a véleménye is, miszerint ,az irodalom meghaladhatatlan, mert másságában 
is olyan, akár az élet, illatai, fájdalmai, bódulatai vannak: részletei". Alapelve talán ez lenne: 
„az irodalomba csak az igazság fér bele." Ez a Szabadkáról szóló írásban található, amely 
bepillantást enged Lovas Ildikó alkotói m űhelyébe. 

Lovas Ildikó második kötete igazolta szerz őjének képességeit. Elsősorban bebizonyí-
totta, hogy a már ismert technikáját képes tökéletesíteni, rendkívüli nyelvi képességekkel 
rendelkezik, fogékony az őt körülvevő  világ iránt és azt képes, legtöbbször igen áttételesen, 
nagy elemző  kedvvel megjeleníteni. Nagy hiba lenne „helyi írónak" min ősíteni, mert annál 
sokkal több. Helyesnek látszik az általa választott út: a helyit ől az általánosig. Fogyatékos-
ságai ellenére A másik történet eseményt jelent, nemcsak Szabadka, hanem a vajdasági 
magyar irodalom számára is. Tanúi lehetünk egy író születésének és kibontakozásának. 

A könyvben látható fényképek szerzője, Mihajlo Zwick, a fényképezés mestere, olyan 
precizitással bánik készülékével, minta sebészkéssel. A fehér-fekete képek jellegzetes han-
gulatot árasztanak magukból, s bár legtöbbjükr ől hiányzik az ember, mégis a tárgyak róla 
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beszélnek. A képek értéke els ősorban eszmeiségükben jut kifejezésre, hiszen az „összera-
kott" felvételek valóságos történetté állnak össze és a maguk módján kiválóan támasztják 
alá a novellákból áradó légkört. Ugyanakkor ki kell emelni a fényképek kiváló technikai 
kidolgozottságát. Nem „alkalmi" felvételek ezek, nem „szemléltet ő  eszközök", hanem önál-
ló életet élő  műalkotások. 

VARGA ISTVÁN 

HONISMERET-GYARAPÍTÁS 

KALAPIS ZOLTÁN: Történelem a föld alatt (948-1848) 
Forum, Újvidék, 1995. 

A művelődéstörténeti írásoknak titulált, de 
valójában régésztörténelmi tárgyú szö-
veggyűjteményt joggal nevezhetjük hiány-
pótló munkának, hiszen a délvidéki könyv-
kiadás legutóbbi fél évszázadában (a szerz ő  
több mint hét évtizedről tesz említést) csak 
hébe-hóba jelent meg egy-egy, a történelmi 
régmúlthoz vagy annak hagyatékaihoz kap-
csolódó kiadvány. 

A századforduló „kultúrszomja" idején 
(ami végül is több évtizedet ölelt magába) 
sorra jelentek meg tanulmányok a magyar-
ság délvidéki történetével kapcsolatban. A 
Zomborban székelő  Bács-Bodro Várme-
gye Történelmi Társulatának Évkönyvei 
mellett két alapos monográfia (Dudás Gyu-
la, illetve Bonovszky Samu szerkesztésé-
ben) is elkészült. Nem kevésbé jelent ősek a 
szabad királyi városok fejl ődését bemutató 
helytörténeti monográfiák, mint például 
Iványi István Szabadka szabad királyi város 
története I., II. (1886, 1892), vagy Érdújhe-
lyi Menyhért Ujvidék története (1894), to-
vábbá Muhi János a második világháború 
alatt napvilágot látott Zombor története. 

A szocialista Jugoszláviai magyar nyelv ű  
könyvkiadói, elsősorban politikai okokból, 
igencsak mellőzték a magyarság öntudatát 
alapozó történelmi munkák megjelenteté-
sét. Az áltudományosságnak ebben az 
időszakában a kiadók, illetve a főszer-
kesztők és igazgatók, abban a tévhitben él-
tek, hogy mindaz, ami a munkásmozgalmat 
vagy az ún. népfelszabadító háborút meg-
előző  korszakokban (mintegy ezer éven át) 
lejátszódott, másodlagos jelent őségű  ese-
mény volt. Így azután a „forradalmi múltat"  

megjelenítő  publikációk sokasága mellett 
élmény- és csodaszámban ment annak a né-
hány vajdasági szakembernek (mint pl. 
Nagy Sándor, Szekeres László, Takács Mik-
lós) munkája, akik török, illetve középkori 
múltunkból merítettek anyagot. 

Az igazi áttörést a kilencvenes évek ele-
jén a Szabadkai Történelmi Levéltár Gyö-
kerek 1. című  kétnyelvű  helytörténeti kiad-
ványa jelentette. A Magyar László f őlevél-
táros szerkesztette szöveggy űjtemény Sza-
badka város 600 éves jubileuma alkalmából 
jelent meg. Sajnos a folytatás már elmaradt. 

Épp ezért a föld alatti — mondhatjuk úgy 
is, a földbe süllyesztett — történelmünket 
feltárni igyekvő  Kalapis-könyv sokkal több 
annál, mint amit egy szokványos kiad-
vánnyal kapcsolatban mondhat az olvasó. 
Természetesen a szerző  tudatában van en-
nek, így az egyes fejezetekben nem csak a 
régmúlt eseményeit boncolgatja, hanem 
többször kifejti véleményét az id őszerű  po-
litika viszonyulásáról is. Találóak azok a so-
rok, ahol a szülők felelősségére, az iskola-
rendszer hibáira, de nem külömben a politi-
kusok bűneire utal: „Mert ugye kit ől tanul-
jon a gyermek, ha a szülő  sem tudja a vá-
laszt, ha a tanító, a tanár elhallgatja vagy 
megkerüli, ha a politikus nagy ívben kitér 
minden elől, ami az önismeretet, a megtar-
tó erőt szolgálná." Nem kevésbé egyértel-
mű  az a szándékosság, amely ha nem is teszi 
teljesen lehetetlenné, de sokban akadályoz-
za és lassítja a középkori kutatásokat, illetve 
elferdíti (tudománytalanul átértékeli) az 
Árpád-kori ásatások valós eredményeit. 
Továbbá az a hatalmas anyagi és szellemi 
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nyomás, ami az utóbbi időben a magyar aj-
kú pedagógusokra nehezedik és amelynek 
vitathatatlan célja történelmünk kincseinek 
tagadása, hiszen még egy iskolai kirándulás-
hoz is a belgrádi minisztérium engedélye 
szükséges. 

A hátráltató tényez ők tömegében benne 
van „kisebbségi létünk sok nyavalyája: ha az 
1848-1849-ben történtek közös múltunk-
nak még ma is az egyik legvitatottabb, ellen-
tétes véleményeket kiváltó kérdései, akkor 
— így gondolkodnak sokan — jobb róla nem 
beszélni. A kisebbségi ember hajlik a hall-
gatásra, a megalkuvásra, megtanulta a lec-
két, s szinte belepusztul a nagy lojalitásba, 
amely azonban a zavaros id őkben mégis ke-
vésnek bizonyul". 

Sorolhatnánk tovább a negatívumokat, 
amelyek az elmúlt évtizedekben már-már 
identitástudat nélkülivé formálták a vajda-
sági magyarságot, de szükségtelen, mert 
szerencsére az utolsó pillanatban akadt egy 
újabb mentőöv. Mégpedig ez alkalommal 
nemcsak egy szűkebb régióra vagy egy 
konkrét objektumra, hanem az ezeréves 
történelmi múlt széles skálájára vonatkoz-
tatható historikus munka. Az első  hét feje-
zetben a középkori Magyar Királyság ugyan 
változatos, de annál szilárdabbnak mond-
ható fél évezredes történelmének egy-egy 
mozaikkockájával ismerkedhetünk meg. 
Ami külön öröm, ebből a mozaikcsokorból 
öt téma Vajdaság területét érinti. Mint is-
meretes, szűkebb hazánk, sajnos, nem 
bővelkedik monumentális régészeti és tör-
ténelmi emlékekben. Épp ezért azt a keve-
set, amink van, illik kellőképpen megbe-
csülni, de nemkülönben ismerni azok törté-
netét, sőt mindezen túl ápolni, megőrizni 
őket az utókor számára. Ebbeli ismereteink 
gyarapítására kitűnő  forrásként szolgál a 
szöveggyűjtemény. 

Nemkülönben fehér foltnak is nevezhető  
ű rt tölt be a további három fejezet, amelyek 
a törökvilágot (1526-1686) követ ő  időszak 
egy-egy családi vonatkozású eseményét 
örökítik meg. Ki ne rendülne meg a magyar-
horvát történelem talán legkiemelked őbb 
főúri családja, a Zrínyiek utolsó képvi-
selőjének, Zrínyi Ádámnak 1691. augusz-
tus 19-én bekövetkezett halálán? A költ ő  és  

hadvezér Zrínyi Miklós egyetlen fia a zalán-
keméni (Slankamen) dombokon hullatta 
vérét a magyar hazáért. Vele kiveszett a 
négy évszázados múltra visszatekint ő  Zrí-
nyi-dinasztia. 

Még inkább mellbevágó és egyben letag-
lózó az utolsó fejezetben tárgyalt negy-
vennyolcas emlékeink kérdése. A szabad-
ságharc mártírjainak, az Aradon kivégzett 
13 vezénylő  tábornoknak mintegy fele — 
összesen hat — valamilyen formában 
kötődött a volt Jugoszlávia területéhez. Kö-
zülük háromnak köztéri szobrot emeltek 
Vajdaság egy-egy városában. Leiningen 
Westerburg Károlynak Törökbecsén, Kiss 
Ernőnek Nagybecskereken (Zrenjanin), 
Schweidel Józsefnek pedig Zomborban állt 
a szobra. Ezeken kívül több köztéri emlék-
oszlopot, emléktáblát, Kossuth-szobrot, va-
lamint tucatnyi temetői síremléket állíttat-
tak őseink az 1848/49-es szabadságharc 
hősi halottainak emlékére. Mára már alig 
maradt ezekből. Trianont követően a min-
denkori cinikus hatalom kíméletlenül pusz-
tította a szabadságharcra utaló köztéri em-
lékműveket (kivétel csak 1941-44 között 
volt). Megfosztva ezzel szüleinket, magun-
kat, de egyben gyermekeinket is a magyar 
nemzet rövid, ám talán legdicsőbb történel-
mi korszakának emlékeitől. Pedig azok az 
emberek, nemzeti hovatartozástól függet-
lenül, hittek egy olyan világban, ahol majd a 
szabadság és függetlenség eszméje határoz-
za meg az egyén jogát, helyét, szerepét az 
adott társadalomban. Nagyon is közel álltak 
ahhoz a szellemhez, amelyet ma az Európai 
Közösség politikusai hirdetnek. 

A szöveggyűjteményben természetszer ű -
leg akadnak kisebb hibák, elírások, ezekazon-
ban eltörpülnek e munka jelentősége mellett, 
ezért feleslegesnek tartjuk külön taglalni őket. 

Kalapis Zoltán könyvének van egy konk-
rét üzenete számunkra: múltunk emlékeit 
feledni nem szabad, még akkor sem, ha az 
idő  múlásával, a körülmények változásaival 
(rosszabbodásával), az új politikai tényez ők 
negatív ráhatásai által gyorsan ködbe vész 
az emlékezés meg a hagyománytisztelet. 
Viszont az elfelejtett történelmi tények új-
rafelfedezésével olyan értékek birtokába 
kerülünk, melyek felélesztik emlékezetünk- 
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ben az önbecsülés szunnyadó szikráját, 
megerősítik gyökereinket. 

Végezetül egy gondolat, melyet a 
szerző  a bánáti végtelen puszták egyhan-
gúságából döbbenetként kiemelked ő  mo-
numentális aracsi templomrom apropó-
jaként vetett papírra. Ez pedig a hit kér-
dése. Mert dics ő  őseink ugyan az id ők  

sodrában számtalanszor elvesztették azt, 
hiszen nemegyszer reménytelennek ítélték 
meg a jövőt. „Azóta azonban az öröm is, a 
remény is újra meg újra feltámadt, er ő t 
adott a túléléshez, a továbbéléshez." E cso-
dálatos képességre van most nagy szüksé-
günk, hogy bizodalmat jelentsen mind-
annyiunknak. 

RICZ PÉTER 

POKOLJÁRÓ KIRÁNDULÁSOK 

BOSNYÁK ISTVÁN: Pörölt táboroly emberek I. 
Forum, Újvidék, 1994. 

Bosnyák István ebben a könyvében a több 
mint három évtizeden át folytatott irodalmi, 
történelmi, gazdaságpolitikai, erkölcsi, lé-
lektani és egyéb területen végzett nyomozá-
sainak összegzését adja közre — egyetlen té-
mára, a huszadik századi totalitarizmusok 
mechanizmusára vonatkozóan. Tárgyának 
jellegéből eredően kétpólusú a tanulmány, 
egyfelől a jobboldali, másfelől a baloldali to-
talitarizmust, tehát a fasizmust és a sztáli-
nizmust veszi sokoldalú vizsgálatainak gór-
csöve alá. 

Mindenekelőtt erkölcsi tettnek kell tekin-
tenünk e könyvnek a megírását. Morális in-
díttatását és a szerz ő  erkölcsi alapállását 
mára könyv mottójaként idézett szövegb ől 
kiragadott néhány mondat is szemlélteti és 
meghatározza: „Nem könnyű  szembenézni 
az ember sajátos huszadik századbeli em-
bertelenségével. A közömbösségben, a té-
nyek, az igazság letagadásában megnyilvá-
nuló morális érzéketlenség azonban a meg-
újuló embertelenség melegágyává válhat. 
(...) A közömbösség, a menekülés csak ide-
ig-óráig tarthat; a felelet nélkül maradt kér-
dések mindig erősebbek azoknál, akik meg-
próbálják őket tudatukból és a világból ki-
küszöbölni." A mottó id őszerűségét és a 
Bosnyák által hitelesített erkölcsi magatar-
tást a folyamatos és mindig újabb rafináci-
ókkal tovább aljasuló embertelenséggel 
szemben éppen itt, a Balkán kapujában dú-
ló testvérháború területi küszöbén, és ép-
pen most, alig fél századnyira csupán a má- 

sodik világháború befejezését ől, már majd 
fél évtizedre a jugoszláviai belharcok kezde-
tétől — felesleges külön indokolni és magya-
rázni. 

Bosnyák dokumentáló-feltáró dolgoza-
tait olvasva talán az első  és legelrettent őbb 
felismerés a háborús bűnök apokaliptikus 
méreteinek tudatosulásából ered. Értetle-
nül állama embere a fasizmus áldozatainak 
számadatai előtt, a sztálini táborok létreho-
zásában és — bármennyire nem ideillő  szó-
ként hat — üzemeltetésében fel őrölt életek 
száma pedig egyenesen felfoghatatlan. Ép 
ésszel be nem látható azoknak az ember-
megsemmisítő  monstre programoknak a 
kifundálása és a megvalósítása, amelyek 
például Adolf Eichmann vagy Andrija Ar-
tuković  és Sztálin agyából pattantak ki. A 
meg nem értés mögött azonban eleve ér-
tetődően ott dobol és dübörög az imperati-
vus: „Nem felejteni!" Az egyén és az embe-
riség erkölcsi dilemmáját Bosnyák István 
Andrija Artukovič  1986-os felelősségre vo-
nása kapcsán Sinkó Ervin gondolatmenetét 
követve igyekszik megvilágítani és felolda-
ni. Sinkó a Horvát Népköztársaság szociál-
politikai felügyelőjeként a hadiárvák ottho-
naiban, illetve nyaralóiban tett látogatásai-
ról riportokat tett közzé a Vjesnik 1946-os 
évfolyamában, ugyanebben az évben egy 
kis könyvecskét jelentetett meg a Spomeni-
ci faizma címmel, végül, ami az erkölcsi 
alaptétel legkonkrétabb megfogalmazását 
nyújtotta szerzőnknek, Sinkó 1962-es Eich- 
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mann-esszéje, amelynek végkövetkezteté-
se, hogy semmit se lehet jóvátenni, s ezzel 
állandóan szembe kell nézni, semmit se sza-
bad felejteni az ember és az emberiség ellen 
elkövetett bűnök közül! 

A sztálinizmus ,politikai és etikai dzsun-
gelébe" történő  kalauzolással folytatódik a 
huszadik század két szégyenletes ronda-
bugyrát vizsgáló könyv. Sinkónak, a magyar 
irodalmak első  antisztálinista esszéjének 
szerzőjével lép tovább a szerz ő, az általános 
vonatkozású ténymegállapítások mellett 
számos egyéni tapasztalatot, kutatási ered-
ményt elegyítve, gondolkodva és rendsze-
rezve a személyes tragédiák és a Jelmezes 
Gonosz (a sztálinizmus) embernyomorító 
ideológiai-politikai ölelésének elkerülhetet-
len összefonódása felett. Az Eichmann-
perhez kapcsolódó Sinkó-gondolatokra rí-
mel Bosnyáknak a sztálinizmus és a szocia-
lizmus viszonyáról írt nyílt levelének a kö-
vetkező  részlete: „Egyetlenegy mozgalom 
se lehet »istenien« tiszta, ez nyilvánvaló, de 
jóvátehetők-e a nyilvánvalóan fölösleges 
politikai gyalázatok és nonszenszek? Jóvá 
lehet-e ezeket tenni holmi önkritikus hó-
kuszpókuszozással, különféle rehabilitációs 
ceremóniákkal? — Szánom-bánom politikai 
deklarációkat természetesen könnyen le-
het fabrikálni a boszorkánypörök áldozata-
inak értetlenségéről és »téves« likvidálásá-
ról, sőt a nevesebb áldozatokról lehet utcá-
kat, tereket, iskolákat, bölcsődéket is elne-
vezni... Ám ez az utólagos ceremónia sajnos 
nem teheti meg nem történtté a megtörtén-
teket, nem pótolhatja emberek — tízezrek, 
százezrek, ki tudja, kiderül-e valaha, hozzá-
vetőlegesen is hányak — egyszeri, visszahoz-
hatatlan életét." 

Bosnyák István három évtizedes kutató-
munkájával, elemzéseinek, tanulmányai-
nak és értelmezéseinek sorával „antisztáli-
nista csöppeket" emelt ki a „sztálinizmus és 
neosztálinizmus mocskos óceánjából", a 
magyar, az osztrák—horvát, a szerb, a jugo-
szláviai és a romániai magyar és a cseh an-
tisztálinizmus kiemelkedő  képviselői, Lu-
kács György, Karlo Štajner, Danilo Kiš , Sin-
kó Ervin, Méliusz József és Arthur London 
életművének egy-egy szegmentumát állí-
totta egymás mellé. A mozaikból — Bosnyák  

szóhasználatával élve — egy valóságos negatív 
univerzumot lehet rekonstruálni, áttekint-
hetővé tenni a táborok fenomenológiáját és 
a kirakatpörök mechanizmusát, valamint 
az áldozatok és a végrehajtók típusértel-
mezését meghaladóan jellegzetesen husza-
dik századi, egyedi embersorsok galériáját 
is feltárva. Munkájának alapindíttatását 
Bosnyák István Danilo Kišt idézve határoz-
za meg: „az író (...) csupán annyit tehet, 
hogy kenotáfiumot, azaz jelképes irodalmi 
síremléket állít e világ rondabugyraiban 
nyomtalanul és jeltelenül elmerült milliók 
emlékének". Természetesen hangsúlyoz-
ván a „Nem felejteni!" imperativusát. 

Az emberiség ellen elkövetett b űnök 
apokaliptikus mérete mellett a másik mé-
lyen megdöbbentő  tény, amit Bosnyák Ist-
ván részletekbe men ően dokumentál és ér-
telmez: a táborok haszonelv űsége. Bosnyák 
bizonyítja, hogy a sztálini GULAG tetemes 
állami hasznot hozó gazdasági rendszer-
ként működött, létrejötte tehát nem az 
ideológiai megtorlást, a másként gondolko-
dók kirekesztését szolgálta; nem egy beteg 
elme szüleménye, hanem a legegyszer űb-
ben gazdaságilag, politökonómiailag jöve-
delmező, tehát, sarkított felfogásban, indo-
kolt volt. Bosnyák megállapítja, hogy „a 
gazdasági rendszerré er ősödött GULAG 
voltaképpen a nemzetgazdaság olyan alap-
pillérévé vált, amelyen álltak vagy buktak az 
elsőt követő  újabb ötéves tervek". Éppen 
ennek a ténynek a felismeréséb ől eredően 
revideálja Bosnyák azt a korábbi elképze-
lést, miszerint a táborok gazdasági haszon-
elvűségének kihasználása csupán követ-
kezmény lett volna, a szovjetúnió-beli nagy 
„csisztka" által kisöpörtek foglalkoztatása 
eredményeként jött volna létre. Ezzel 
szemben a zárt kör ű  büntetőlétesítmé-
nyekre már megalakításukkor rászabta az 
állam, hogy fenntartási költségeiket vissza 
kell fizetniük; később a gazdasági tevékeny-
ségük — ha lehet egyáltalán így nevezni a 
foglyok által végzett kényszermunkát — se-
gített a gazdasági válság áthidalásában. 
Ugyanakkor a GULAG gigantikus foglal-
koztatási terve túlnőtt önmagán és újabb 
milliók lágerbe hurcolását tette szükséges-
sé. Ennélfogva némely tábor létesítését 
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egyértelműen csupán a nemzetgazdasági 
érdek vezérelte. A GULAG-rendszer tehát 
végeredményben a represszív és a gazdasá-
gi érdekek bonyolult összefüggés-hálózatá-
nak szüleménye. 

Ezt a rendszert táplálni kellett, mégpe-
dig a legolcsóbb emberanyaggal, amit a 
Jelmezes Gonoszság birodalma a legper-
fidebb módokon teremtett el ő, mégpedig 
nem csupán „hazai anyagból", tehát a bel-
politikai represszió áldozataiból, hanem 
jelentős forrást képezett „a deklaratíve 
internacionalista, valójában pedig kifeje-
zetten hegemonisztikus sztálini mozga-
lompolitika". Így a GULAG-emlékiratok-
ban egymást követően sorjáznak a német,  

osztrák, lengyel, délszláv, magyar, román, 
litván, észt, lett, ír, spanyol, finn, de még kí-
nai és koreai áldozatokról tudósító adatok. 
Ráadásul a húsz esztend őt rabsorsban, il-
letve száműzetésben töltött Karlo Stajner 
nem hogy megerősíti a baloldali totalitárius 
rendszer által elkövetett genocídium té-
nyét, hanem méretében arányítja is: „Nép-
irtó antiszemitizmus — a fasizmust megha-
ladó mértékben" — szögezi le emlékiratai-
ban. 

Végül egyetlen adat: a Szovjetuniónak 
körülbelül 66 millió polgára lett a folyama-
tos represszió áldozata 1917-18-tól 1959-
ig. Ezért tartom erkölcsi ténynek Bosnyák 
István könyvét. 

FEKETE J. JÓZSEF 

A VÉGTELENBE BÉKÜLÉS ERŐFESZÍTÉSEI 

TORNAI JÓZSEF: Pünkösdi lobbanás 
Püski, Budapest, 1993. 

Tornai József verseskönyvének hátlapján 
azt állítja, hogy a költészet magát a Létet 
szólaltatja meg. Hogy költőnk számára a 
Lét az emberi társadalom adott állapotával 
s ennek megfelelő  mindenségélményével 
azonos, az abból látszik, hogy a költészet 
visszhangját a civilizáció léterejét ől teszi 
függővé, vagyis a költészet funkcióvesztése 
magának a közösségnek a kríziséb ől követ-
kezik. 

Averseskötet első  ciklusa (Istenvihariban) 
alig néhány verset tartalmaz. Azok a darabok 
kerültek ide, amelyek a mai világ lényegét 
érintik a verssel és a költői szereppel összefüg-
gésben. Aköltő  —ironikus túlfeszüléssel—ma-
gával a mindenséggel azonosítja a költészetet, 
amelynek aztán — logikus következtetéssel — 
valóságos közönség hiányában a hold az olva-
sója. Hiányleltár áll Össze ezekben a már-már 
expresszionista hevületű  versekben, a pusztu-
lás látványától felháborodottan, de törhetet-
len humanista daccal. 

A költ ő  idős, a tavasz időtlen c. ciklus nem 
az ellentéteket, hanem a harmónia le-
hetőségeit keresi abban, ami még romlat-
lan: az önmagát újjászülő  természetben, az  

ember által még nem, vagy alig manipulált 
jelenségvilágban. Misztikus és metafizikai 
minőségek kerülnek előtérbe s szó sem esik 
mindarról, amire az indításban csak indula-
tos eltökéltséggel lehetett válaszolni. A 
csönd idilljei ezek a versek, amelyekben az 
ember hiánya nem borzadályt szült, hanem 
nyugalmat, sőt — mondhatni — mérsékelt 
gyönyörérzetet. De ha ezzel kapcsolatban 
használhatjuk is a panteizmus kifejezést, 
nem valamiféle folyamatos emelkedettség-
re, lelkesültségre kell gondolnunk, hanem a 
nagy körforgáshoz való magától ért ődő  
hozzátartozásra. Érzi, de nem értheti az is-
tent az ember ezekben a versekben. A bor 
mámora is csak felemásan segíthet az ér-
zékszerveknek: „Mit csináljak, ha isten nem 
súg semmit? /A tücskök egyre szőnek vala-
mi / kivehetetlen színű  zene-hálót. /Asötét-
ség denevér-szíve lüktet. Az id ő  kék / őrü-
lete elönti irgalmával az agyamat." (Az id ő  
kék őrülete) 

Az áhítatnak megfelelő  dalszerűség do-
minál ebben a ciklusban, függetlenül attól, 
hogy rímek és többé-kevésbé szabályos so-
rok is fokozzák-e az anyagtól, a mindenna- 
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poktól való eloldozódásnak a hangulatát, 
vagy a szabad vers látszólagos kötetlensége 
kelti a megfogalmazott igazságok megfel-
lebbezhetetlenségének benyomását. Néhol 
a himnikusságig is átmelegedhet a költ ő  
hangja (amikor pl. egy virág jelenti számára 
a szerelem metaforáját), másutt viszont a 
balladaszerűségig komorodhat, amikor az 
ember barbársága miatt eltávozott baglyok 
az elrontott és megteremthetetlen egyen-
súlynak a szimbólumai számára. 

Amit itt többnyire a természet közelé-
ben, vagy legalábbis a belőle kölcsönzött ké-
pek által mondott el a költő , azt a harmadik 
ciklusban leginkább a címnek (Létem Ko-
lumbusz-tojása) megfelelő  elvontsággal fej-
tegeti. Itta természet valamely egysége he-
lyett az elemei kerülnek előtérbe, aszerint 
hogy a vívódó-töprengő  gondolatai miként 
formálódnak verssé. Az előző  ciklus több-
nyire spontánul felemelő  hangulatait a tézi-
sek, vélemények és vallomások szorítják ki, 
elárulva, hogy „Nem tudok se orvosságot, / 
se üdvösséget hazudni." (Kitalálóm az isten) 
Ésszel és szívvel semmivel sem lehet meg-
békülni ezen a földön — hirdeti a költő  
versről versre. Az élet és a halál, az én és a 
ti, a rész és az egész, az öröm és bánat, a cél 
és a megvalósulás örökösen kínzó ellenté-
tek, nem szüntethetők meg a gondolattal, 
mert éppen a gondolat termeli újra őket. Az 
élet törvényei állásfoglalásra kényszerítik az 
embert, el kell indulnia valamerre, s nem 
lehet biztos benne, vajon jó úton jár-e s oda 
jut-e, ahova eredetileg akart érkezni. 

Maradnak a pillanatnyilag, tehát csupán 
a versben érvényes ötletek, a költőnek az 
anyag szebb, felemelőbb formáival való 
azonosulásai. A Világlélek keleties gondo-
latfedezetű  módszere csupa olyan dolgokat 
sorol fel a lélek halhatatlanságát őrző  tár-
gyak sorában, amelyek önmagukban is szé-
pek, vonzók, érdekesek vagy értékesek. A 
költő  tudatosan megkülönböztet, amit a 
Nyílhegyek című , Csoóri Sándornak ajánlott 
verse árul el legközvetlenebbül, amelyben a 
kultúrát (mint primitivitást) szegezi szembe 
a gazdagságra való törekvéssel, minta „Go-
noszság Szívé"-vel. Eltökélt indiátpártiság 
ez — a szónak nem csupán a társadalomer-
kölcsi, hanem ontológiai vonatkozásában is:  

„Európai vagyok, de az én istenem / nem a 
keresztény Atya, nem is a mohamedán / 
vagy a júdeai Teremtő; // talán az indiánok 
Nagy Szelleme / vagy a hindu Világlélek az 
én legelvontabb Énem: / mindennel és min-
denkivel összetéveszthető ." (Az én legelvon-
tabb énem) 

A bajok persze a konkrét én viszonylatte-
remtő  rögeszméjéből, az egyén életét védő  
feladatából adódnak. Ez az énváltozatían for-
mában az örökkévalóságig szeretne fennma-
radni, s mivel ezt lehetetlennek látja, a liana-
szairbl, a vereségeiről számolhat be. Annál is 
inkább, mert—miként a Ha nem igaz azsoltár 
c. versben olvassuk— nem óvja többé a keresz-
tény istenhit. Hogy ez a hitrendszer miért ve-
szítette el előtte az érvényességét, arról ebben 
a verseskötetében csupán közvetve vall. An-
nál több szót ejt az úr-élményéről, semmi-vá-
gyáról s az örök sötétség miatti szorongásáról. 
Mert naivitás lenne azt hinni, hogy a filozófia 
köntösébe öltöztetett halál szebben moso-
lyog. Ha így lenne, akkor nem „méreg-fehé-
ren" álmodna „Buddha ölén jázmin-szirom" 
(Kitalálóra; az isten), s nem félne, hogy egy 
napon az isten majd a vérébe „zúdít minden 
fekete mérget és minden időt". (Csodálkozá-
sok és csalódások) 

Az is lehet, persze, hogy a haszontalansá-
ga miatt az ajtón kidobott kereszténység az 
ablakon bújik vissza — bűntudat formájá-
ban. De nem túl gyakran, hiszen e ciklus 
verseinek utolsó sorai leginkább beteljesü-
lésként jelenítik meg az én-tudat és a test 
elválásának pillanatát, a tavasszal együtt 
énekelvén: „megyek már, / megyek, te lobo-
gó, fényes Örök sötétség!" (A filozófus, aki 
volnék); főleg akkor, ha a költő  végre már 
„a mindenség-hernyó helyén csak a pillan-
gó-űrt" érzékeli (A vágytalanság vallása): a 
jelenével, a valósággal azonosítva a sötétsé-
get, a viszonylagosság abszolút érvényének 
bizonyságaként: „ha fölébredek, egy kígyó 
visszacsókol / ide az üres szobába és sötét-
be." (Az üres szoba) 

A Semmi és puha száj c. következő  ciklus 
csupán téma-, de nem tartalomváltás is. 
Tornai verseiben a szerelem énen túli élet, 
miként a halál is, azzal a lényeges eltéréssel, 
hogy a szerelmi eksztázist követ ően, vagy a 
csalódás után az ember még visszahullik 
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oda, ahonnan rövid ideig felemelkedett. A 
szóban forgó ciklus darabjai nem beszámo-
lók az eufóriáról, az Öröm tartósításának 
módozatairól, hanem majdnem mindig az 
időélmény okozta hiánynak a kifejezései. 
Kell, mindig kell a szerelem, de jó (sztoiku-
san) tudni a helyét az emberi élet rekvizitu-
mai között. Az erotikus érzelem lírai hőse 
tisztában van vele, hogy nem a végtelenben 
szárnyai, hanem csupán előbb-utóbb földet 
érő  ejtőernyőt nyit ki. Mégis — A n ő  öle és 
A férfi öle c. versek tanúsága szerint — az em-
beri univerzumot, minden örömével és nyo-
morúságával, a szerelem érzéki valósága 
foglalja magában. A tragikum fenségessége 
és hitvány komédia, kifinomult líra és utcai 
vaskosság, az ösztönök romlatlan természe-
tessége és öntudatlan vagy tudatos üzlet, a 
vágy örökös újjáébresztője és végérhetetlen 
csömör — összekeverten örvénylik Tornai Jó-
zsef Érosz-központú költ ői világképében. 

Mindezt mitológiai megokolás is hitelesí-
ti. A verseskönyv két rövid esszéje közül az 
egyik ugyanis a hattyú (Zeusz) és Léda 
nászáról mint az emberi lét három (szelle-
mi, fizikai és metafizika) síkjáról beszél, 
szemben a mítosz fizikai vonatkozást nélkü-
löző  keresztény változatáról. Tornai számá-
ra nyilván azért nem probléma, hogy Léda 
megváltó helyett csupán a trójai Helenét 
szülhette meg, mert egyik-másik versének 
tanúsága szerint az ember maga is isten. 

Az érintett ciklusok elvontságai után a pró-
zai valóságba ejti vissza az olvasót a költ ő . A 
Húsvét-előtti Magyarország ugyanis társadal-
mi, szinte aktuálpolitikai vallomás-, illetve 
helyzetidézés-sor. A költői énnek a szellemi 
fölülnézet a pozíciója ezekben a versekben. 
Vagy úgy, hogy a költő  önmagát szemléli a 
mindennapi nyüzsgés közepette, a „tánc", „az 
érintés ritmusa, a hullámremegés" fenome-
nológiájába kötve ki (Magamtól a másikig és 
vissza), vagy pedig hasonlóképpen s némi iró-
niával szíve és a valamiképpen a lényegükre 
redukált emberek közötti kapcsolatra össz-
pontosítva (Ugorj, szívem). 

Ez a hiábavalóság-tudattól meghatáro-
zott szemléletbeli formalizálódás még nem 
mentesíti a költőt a nyílt állásfoglalás köte- 

lezettsége alól. Ennek megfelel őnek az Új 
himnusz c. versében a magyarság és ember-
ség kategóriájának a kölcsönös összefüggé-
seiről, a Pannóniában élő  népek érdekazo-
nosságáról, a másság tiszteletben tartásá-
ról, a regionalizmus önimádatának a taga-
dásáról, végső  soron a humánum konkrét-
ságáról és egyetemességér ől tesz vallomást. 
A ciklussal azonos címet visel ő  versében vi-
szont az „ugyanaz(ok)" névmás több tucat-
nyi sorkezdő  ismétlődése által, tehát egyet-
len állítmány révén nyilvánítja ki, hogy szá-
mára érzékelhetetlenek a politikusok szá-
mára oly fontos társadalmi változások: a 
szeretett ország nem tud mit kezdeni a sza-
badságával, tehát a min őségi változásnak 
még a lehetőségéről sem érdemes beszélni. 
Ezt érezhetően nem a cinikus kárörvendő , 
hanem a jobbatakaró, együttszenved ő  
mondja, aki azonban a haladást csupán a 
nemzeti önimádat ellenében képzeli el, 
vagyis az egészséges kulturális önbecsülés 
jegyében. Haladás nincs, viszont a haladás 
sürgetése nélkül az ember nem ember, a 
költő  pedig nem költő . E folyamatos ellen-
tét okozta kín pulzál a vers soraiban s teszi 
azt az újabb magyar költészet kiemelked ő  
költeményévé. 

A nemzetet életre pofozni óhajtó költ ők 
gesztusa ez, akik között Ady volt a legradiká-
lisabb. Nos, Tornai bátorítást köszönhet en-
nek a szellemi-erkölcsi ősének, a tekintetben, 
hogy költőnknél a kultúra a hiányérzet minél 
leplezetlenebb feltárását jelenti. A vers tehát 
azért égeti el a közhelyeket, hogy minél for-
róbb lánggal ragyogjon az igazság. Kötött for-
mában is, ha a rímek szikrája gerjesztheti a 
tisztítótüzet (Vojtina ars politicája, 1992). 

APtinkösdi lobbanás című  Tornai-kötet a 
kétkedések, keresések, menekülések és 
visszatérések hosszú sora, amelyben a megta-
lált egyensúlyt többnyire csak a jó vers jelenti. 
Egyébként a modern ember (költő) szokásos 
állításai és ezek visszavonásai, átértékelései 
„dialektikus" egységének vagyunk a tanúi. 
Akkor is, ha mindez ciklusonként stádiumok-
ba rendeződik is, hogy sajátos poétikai rend 
formálódhasson meg a költő  rendetlenség-
élményének szorításában. 

VAJDA GÁBOR 
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AZ ÍRÓI SZEREPJÁTSZÁS SZÉP PÉLDÁJA 

SVETLANA VELMAIZ-JANKOVIĆ: Bezdno. 
Vreme knjige, Beográd, 1995. 

Az 1995. évi NIN-díj a jelenkori szerb pró- 
zairodalom kivételesen gazdag évadjára 
tette fel a koronát. B őséges volt a termés 
mind mennyiségben (több mint száz új re-
gény került a könyvesboltok kirakatába), 
mind pedig minőségben és sokféleségben. 
A tavalyi esztendő  regénytermését számba 
véve a szerb kritika a hazai regénynek mint 
műfajnak az újraéledéséről beszél, melyre 
a meghökkentő  mennyiség mellett (ilyen 
még nem volt), az írói módszerek változa-
tossága meg a történelmi és politikai témák 
gyakorisága a jellemző . Pillanatnyilag egész 
sor jó regényíró van, közöttük tehetséges 
kezdők is, de újabb művekkel jelentkeztek 
a szerb irodalom „öreg"-jei is, mint például 
Antonije Isakovič, Mladen Markov, Svetla-
na Velmar-Jankovi č, nemkülönben az al-
kotóerejének teljében lev ő , középnemze-
dékinek számító élgárda, tehát Dragan Ve-
likič, Danilo Nikolić, David Albahari, Sve-
tislav Basara, Filip David és mások, akiknek 
legújabb regényei ott voltak a NIN-díjért 
versengők szűkebb mezőnyében. Dönteni 
közülük valóban nehéz, s az eligazodásban 
legfeljebb csak segíthetett az a mérce, mely 
szerint az irodalom mégsem valami min-
dentől elvonatkoztatott, önmagáért való te- 
vékenység, hanem a maga közvetett mód-
ján, metaforikus, jelképes nyelvén kora — a 
jelenkor — nagy kérdéseire keresi a választ, 
azzal korrespondeál, s ettől jó irodalom. Más 
egyebek mellett nyilván ennek a mércének az 
érvényesülésével oszlottak meg a zs űri szava-
zatai legvégül is két mű , D. Veliki č  Severni zid 
és S. Velmar JankovičBezdno c. alkotása kö-
zött, azzal, hogy a szótöbbség az utóbbi javára 
döntött. Mint olyan mű  javára, amely legjob-
ban megfelel a szerb irodalomfeífogás hagyo-
mányainak, miszerint a regény olyan nagyepi-
kai forma, melynek a történetem és az emberi 
lét nagy kérdései egyként a tárgya, s amely — 
jelen esetben — e klasszikus irodalmi m űfaj 
művészi megújításának szép példája is egyút-
tal — olvasható, egyebek között, a bírálóbi-
zottság tömör megokolásában. 

Svetlana Velmar-Jankovi č, több elbeszé-
lés- meg esszékötet, korábban két sikeres 
regénynek is a szerzője, melyek közül a La-
gum (1990) egy országos körkérdés során 
az év legolvasottabb könyve lett, hatalmas 
élettapasztalat és nem csekély írói múlt bir-
tokában, élete hetedik évtizedében, való-
ban óriási írói feladatra vállalkozott. A Mi-
hály fejedelemről szóló regényéhez hosszú 
éveken át gyűjtötte a tényanyagot, s bár te-
temes történeti adattárhoz jutott, mégsem 
történelmi, hanem életrajzi fogantatású lé-
lektani regényt írt azzal a feltett szándékkal, 
hogy a lélek vívódásait, rezdüléseit ragadva 
meg, mintegy lírai szemszögb ől belülről raj-
zoljon meg egy olyan életutat, melyet bal-
végzetek hosszú sora határoz meg. Ehhez 
az alanyi attitűdhöz kereste hosszú ideig a 
formát, s ezt — sok-sok próbálkozás után —  
a személyes naplóban, a titkos feljegyzések-
ben, valamint az ugyancsak személyességre 
igényt tartó magánlevelekben találta meg. 
Az irodalmi formául választott fiktív napló, 
fiktív feljegyzések és fiktív levelek diktálták 
aztán azt a sajátos mimikrit, alakoskodást, 
mely szereposztásban az írónak már csak az 
íródeák, a krónikás szerepe juthatott, ami-
hez mindvégig következetesen ragaszkodik 
is. Egy pillanatra sem esik ki szerepéb ől, még 
annak árán sem, hogy kénytelen megtanulni 
a XIX. századi szerb nyelvet, annak archaikus 
szókincsét és szintaxisát, mely nyelven—éppen 
a formaválasztás miatt — nem elég csak itt-ott 
beszéltetni a mű  hőseit, hanem az egész terje-
delmes műnek mind a négyszázötven lapját 
ezen a nyelven kellett megírnia, amiben csu-
pán. Júlia magyar nyelvű  leveleinek állítólagos 
„fordítója" nyújthatott némi segítséget, aki 
azonban — megint csak állítólag — „névtelen 
kívánt maradni". 

Nem kis erőfeszítés lehetett. Az ered-
mény azonban nem maradt el. Az ered-
mény: egy nagyszabású körkép az élet és a 
történelem nagy kérdéseiről, melyek hatá-
sát máig a bőrünkön érezzük. Mihály feje-
delem legnagyobb államférfiúi problémái 
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jórészt azonosan ennek a mai országnak a 
problémáival; a regénybeli történelmi ku-
lisszák között ugyanazok a hatalmak ágál-
nak, mint manapság; Bosznia—Hercegovi-
nában akkor is hasonló célokért dörögtek a 
fegyverek, és a keleti kérdés — lényegében —
mindmáig nincs megoldva. Hadd ne folytas-
suk a párhuzamsort... Elég annyi, hogy a 
történelem és a magánélet nagy drámáinak 
foglalata ez a regény, mely dráma jelképes 
kifejezése a feneketlen mélység, az id őtlen, 
határtalan ű r, a Nagy Semmi, a bezdno. A 
klasszikus felépítésű  regényhez képest pe-
dig ez esetben olyan újítással, formai kísér-
tettel állunk szemben, amely diáriumi-
episztoláris anyagkifejtésével, valamint kö-
vetkezetesen archaikus nyelvezetével 

igénybe veszi ugyan az olvasó türelmét, 
mégis érdekes, jelentős alkotás, noha példá-
ja követhetetlen. Még egy ilyent nem lehet 
írni. Mert akkor az már „manier". 

Ámbár tagadhatatlan, hogy Svetlana Vel-
mar-Janković  legújabb regénye maga is egy 
iskola, egy modor, egy „manier" folytatása, 
igaz, a szó legnemesebb értelmében, mert 
nem egyszerűen utánoz, hanem továbbfej-
teszt egy írói hagyományt. Azt a borgesi ha-
gyományt, melynek nálunk D. Kiš volt a leg-
kimagaslóbb (és ugyancsak alkotó módon to-
vábbépítő) művelője, Mirko Kovač, a barát és 
eszmetárs pedig egyik lelkes hirdetője. 

„Dokumentálj mindent"— írja Summa po-
etica, azaz a Poétika summája című  művészi 
hitvallásában, majd a továbbiakban ezt is: 

„... Egyetlen pontos adat egy vagyonnal fölér. 
Utána hozzáteszed a magadét, a kigondoltad; így az is hiteles desz 
s előáll az ötvözet fenoménje, amikor 
mindkét adat hiteles is meg kigondolt is egy id őben. 
A te dolgod az elegyítés, értesz hozzá, hogyan kell mímelni a hitelességet, 
s ahhoz úgyszintén, hogy meghamisítsd a tényeket, 
hogy alárendeld céljaidnak és a szád íze szerint állítsd be őket: 
a kigondolthoz add hozzá a valóságost, a máséhoz a tied és a tiedhez a másét! 
A te dolgod; hogy rendet teremts a tengernyi tény között, 
mert minden, mi kívül álla m űvészeten, romlásra hajlamos." 

Svetlana Velmar Jankovi č  úgy „mímeli a 
hitelességet" — meg kell hagyni: abszolút 
meggyőzően -, hogy a levéltári kutatásai so-
rán megismert „tengernyi tény" mellé ko-
losszális méretű  „dokumentumot" szerkeszt 
(„gondol ki"), mely dokumentumanyag alanyi 
megközelítésből, személyes élményekre le-
bontva vall a külső  világ (történelem, közéle-
tiség), s egy belső  világ (lelki válságok, érzelmi 
háborúk, magánéletiség) párhuzamosan futó 
vagy egymást keresztező  eseményeiről. 

A több mint négyszáz oldalas nagyregény 
vázát ugyanis három, állítólag napjaikban 
„felfedezett" dokumentum alkotja. Az 
egyik: Mihailo Obrenović  szerb fejedelem 
(uralkodott 1860-1868) állítólagos napló-
ja, melyet 1858 és 1865 között vezetett; a 
másik — Anastas Jovanovi ć  udvari fényké-
pész, a fejedelem bizalmasának ugyancsak 
„korabeli” feljegyzései; a harmadik pedig 

Júlia fejedelemasszony levelei, amelyeket 
édesanyjának írt. Mindezt összefogják az 
írónőnek az évekre osztott regény fejezeteit 
bevezető  jegyzetei, kommentárjai, figye-
lemfelkeltő  ajánlásai, az íróé, aki itta „kor-
dokumentumok" gondozójának, sajtó alá 
rendezőjének szerény álcáját ölti fel. Ezt a 
vázat tölti ki a három ember története, 
amely a közélet és a magánélet, a történe-
lem és a személyes egzisztencia, az állam-
férfi és a szerető  férj, az asszonyi kötelesség-
érzet és az ugyancsak asszonyi csapodárság 
válaszútjain és útveszt őin zajlik. Anastas 
esetében pedig az ura iránti féltés, a haza-
fiúi aggodalom meg az idegen n őszeméllyel 
szembeni gyűlölet szorításában. Mindezen 
közben az írót — saját bevallása szerint — az 
emberek közötti meg nem értés természete 
érdekli legfőképpen. Azt a fajta meg nem 
értést veszi górcs ő  alá, amely olyan embe- 

* Mirko Kovač: Európai költésrothadás. Fordította Borbély János. Forum, Újvidék, 
1987. 109.1. 
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rek között merül fel, akik különben szeretik 
egymást bármely minőségükben: mint sze-
retők, mint barát és barátnő, mint apa és fia, 
mint anya és lánya. Az emberi természet 
megnyilvánulásai érdeklik az olyan helyze-
tekben, amikor a kölcsönös érzelmek, az 
önzetlen segítőkészség, a közeledés vágyá-
nak jelenléte kétségtelen, ennek ellenére 
számtalan nehézség merül fel, s az emberek 
— egy mélyebb késztetés parancsára — még-
iscsak hideg részvétlenséggel húznak el egy-
más mellett, ekként bolyonganak tova a 
végtelen űrben, ki-ki a maga útján. 

Ez a végtelen, határtalan ő r, időtlen, fe-
neketlen mélység, a világűr, a világminden-
ség, a Nagy Semmi, mely felé a regény h ősei 
életdrámájuk lépcs őfokain bukdácsolva ro-
hannak, s amely életutunk végén mind-
annyiunkra vár, — ez a bezdno, a feneketlen-
ség. A regény egyik kulcsszava, amelyet a 
mű  felgyorsuló fináléjában Mihály fejede-
lem, a megtört férfi és a szerelmében porig 
alázott, megcsalt férj, nemkülönben Júlia 
fejedelemasszony, a hitvesi kötelességtudás 
meg a másik férfi iránt érzett szerelme ku-
tyaszorítójában verg ődő  feleség, de az ese-
ményeket aggódva szemlélő  barát is egy-
aránt kimond. „Hogy megcsillapodjak, egy 
avíttas, fekete cilindert veszek el ő, azt for-
gatom kitartóan. Néha belekukucskálok 
ebbe az ördögi gukkerba, és sötét feneket-
lenség az, amit benne látok" — írja utolsó 
feljegyzésében a gondterhelt barát. „Bízom 
a Megváltóban; közben feneketlen mélység 
tárul a szemem elé: az, amelyik a világmin-
denségé, s az, amelyik énbennem van, ki 
csak féreg vagyok az Úr színe el őtt. Imád-
kozzatok értem" — rimánkodik legutolsó le-
velében Júlia, a kitaszított, h ű tlen asszony. 
Mihály fejedelem utolsó naplóbejegyzésé-
nek utolsó sora pedig ez: „Itt maradtam, 
hogy szolgáljak ebben a pusztaságban, a fe-
neketlenség tornácán." 

Amiképpen az életben, azonképpen a re-
gényben sem következhetnék ezután már 
semmi, ez volna a vég, az életé is, a regényé 
is. A regényé mindenesetre, ugyanis az író 
valóban eddig a pontig kíséri figyelemmel 
hőseinek életútját. Az élet azonban, a látszat- 

élet, a maga csökönyösségében még eldö-
cög egy darabig. Három év telik el — ez már 
nincs a regényben, ezt a történelemből tud-
juk —, és Mihály fejedelmen beteljesedik a 
XIX. századi szerb uralkodók végzete Kara-
dordétól Aleksandar Obrenovi čig, mivelhogy 
1868-ban ő  is gyilkosság áldozata lesz. Júlia fe-
jedelemasszony, az elűzött, csalárd hitves, kü-
lönben Hunyady gróflány, akinek az udvar so-
hasem bocsátotta meg már csak azt sem, hogy 
más hitű , a válást követően 11 év múlva férjhez 
ment szerelméhez, gróf (majd herceg) Aren-
berg Károlyhoz. S — tán — boldogan éltek, míg 
meg nem haltak... 

Júlia, egyébként, a regény olyan magyar vo-
natkozása, melynek illett utánajárni. Egyedül 
az 1912-ben megjelent Franklin lexikon fog-
lalkozik a kéthelyi előnevű  Hunyady család-
dal. Hunyad megyéből származó főúri család-
nak mondja, amely a grófságot 1792-ben sze-
rezte meg, s a família legnevezetesebb tagjai-
ként kettőt említ. Hősnőnket, Júlia grófnőt, 
született 1831-ben (s a jelek szerint a lexikon 
kiadásának évében még élt), el őbb Obreno-
vics Mihály szerb fejedelem, később Aren-
berg Károly herceg nejét Ennyit róla. Ezen-
kívül még két sort bátyjáról, Hunyady i ásztó-
ról (1826-1898), akit Sándor bolgár fejede-
lem elűzése után egy ideig bolgár fejedelem-
nek jelöltek. 

De a regénynek még számos más magyar 
vonatkozása is van. Onnan, hogy a régi világ 
még egységes térségében, Belgrád—Pest-
Bécs—Udine koordinátáin játszódik — s eb-
ben, azaz a Monarchiában-gondolkodás te-
kintetében rokonságot tart fenn Radoslav 
Petković  Sors, kommentárokkal c. (az 1993. 
évi NIN-díjas), valamint Dragan Veli-
kiének, már említett, Északi fal c. regényé-
vel —, addig, hogy 'Mihály fejedelem, sok-
éves külföldi száműzetése idején, „miként 
egy magyar földesúr" a magyarországi Iván-
ka-birtokon él Júliával, meg hát a Pesttel—
Béccsel való sokféle politikai, diplomáciai 
és társadalmi (értsd: társasági) nexusig. Di-
vatba jöttünk a szerb regényirodalomban. 
Ami nem csoda szomszédok között. Mert 
akárhol lebbentjük fel a múlt szemfödelét, 
mindig egymásra vicsorítunk. 

BORBÉLY JÁNOS  

127 



LEVÉL A SZERKESZTŐSÉGHEZ 

INDUL A SZÍNHÁZ! * 

Végéhez közeledett a második világháború. 1944 utolsó negyedében Szabadkán is 
végigsöpört a háború vihara, és az itteni magyarságnak is súlyos veszteségeket okozott. 
Ennek az lett a következménye, hogy a megmaradt magyar lakosság riadtan visszahúzódott 
a közélettől és az elkezdődött országos újjáépítésben többségében nem vett részt, csak 
szemlélője volt a megkezdett munkának. 

A Tartományi Végrehajtó Bizottság, látva ezt, fel akarta bátorítani, be szerette volna 
tömegesen kapcsolni az itteni magyarságot az újjáépítés munkájába. Ezért utasította a Tarto-
mányi Oktatási és Művelődési Titkárságot, hogy a volt magyar kulturális intézmények kezdjenek 
ismét működni, ezzel is kifejezve: az ország vezetése számít a magyarság konstruktív mun-
kájára. Spasoje Čobanski, a titkárság vezetője elmondta Kek Zsigmondnak, a Szabad Vajdaság 
főszerkesztőjének, hogy a jó szándék nála megvan, de nincs olyan embere, aki ezt tudná csinálni. 
Ezért arra kérte, ajánljon egy megfelel ő  személyt erre a posztra. Kek rögtön engem ajánlott 
mondva, hogy a szabadkai Népkörnekún. arany korszakában sikeres ügyvezet ő  titkára voltam. 

Čobanski kérte, hogy haladéktalanul jelentkezzem nála. Leutaztam Újvidékre hozzá, 
megmutatta irodámat a Tartományi Bizottság épületében, átadta a kinevezésemr ől szóló 
írást és megmagyarázta, hogy mit is kell csinálnom. Az els ő  feladataim közé tartozott a 
Magyar Kultúrszövetség megalakítása, a magyar művelődési egyesületek újbóli beindítása, 
különös tekintettel a szabadkai Népkörre, és nem utolsósorban létrehozni egy állami ma-
gyar színházat szabadkai székhellyel. 

A színház ügyében Szabadkán megkezdtem a beszélgetést azokkal a személyekkel, 
akikre számíthattunk ebben a munkában. Először Garay Bélát kerestem fel, a színészt és 
rendezőt, aki a két háború között sikeresen m űködtette a Népkörben játszó félig profi, félig 
amatőrszínházat. Garay nem mutatott hajlandóságot részt venni a színház létrehozásának 
munkájában, mert úgy gondolta, hogy az állami magyar színház megalakítása nem komoly 
dolog, csak kortesfogás a választások el őtt. Ezután jöttek hozzám Sántha Sándor és Pataki 
László, felajánlva segítségüket a színház megszervezésének munkájához. 

Visszatérve munkahelyemre beszámoltam Spasoje Čobanski titkáromnak, kezdeti 
munkámról és kértem, hogy nevezze ki a színház igazgatóját, aki majd tovább vezeti a 
színház-ügyeit. Meg is mondtam, hogy erre a posztra Laták Istvánt ajánlom, aki nagy olva-
sottságú irodalmár, elvhű  ember, régi jó barátom. Kinevezése rögtön meg is történt. 

Audicióra hívtuk a vajdasági magyar m űkedvelők ismertebb szereplőit, akik a jelzett 
időben a Népkörben megjelentek, hogy tudásukat bemutassák. Hirtelen összehívtam hét-nyolc 
színházzal, műkedveléssel foglalkozó ismertebb m űvelődési dolgozót, akik a jelentkezik bemu-
tató számai után ajánlották, kiket szerz ődtessenek a színházhoz. Emlékezésem szerint rajtam 
kívül a bírálóbizottságban ott volt Sántha Sándor, Lévay Endre, Kongó Tibor. Közben kiderült, 
hogy Laták István kijelentette, nem szívesen maradna igazgatói állásában, mert erre nem érzi 
magát hivatottnak. Ami nézetünk is az volt, hogy az igazgatói helyre mozgékonyabb embert 
kell választani. A választás dr. Hock Rudolfra esett, aki örömmel fogadta kinevezését, és vele 
megindulta színház szükséges, normális menete, fejl ődése. ATartományi Végrehajtó Bizottság 
biztosította az anyagi feltételeket, és ezzel megbízatásom a színház megalakítására véget ért. 

DR KUN SZABÓ GYÖRGY 

Reagálás Juhász Géza Színházalapítás Szabadkán és Barácius Zoltán Hosszútávfutók 
gazos ösvényeken című , a szabadkai Népszínház megalapításának ötvenedik évfordu-
lójáról szóló írására (Üzenet, 1996. október). 
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ÚJABB ÉLETJEL KÖNYVEK  

SZA THMÁRI ISTVÁN  

ÜNNEPNAPOK  
(NOVELLÁK)  

Szathmári István Ünnepnapok  cí- 
Szat.timdTi. István 	mű  novelláskötetében a megkapasz- 

korfás, a „honfoglalás" lehet őségeit 
~ `  kutatja, azonban könyvének majd-

nem mindegyik darabja épp ennek az  
ellenkezőjérő l szól, vagyis a kirekesz-
tettség, otthontalanság, kallódás ér-
zetéről, a gyökéreresztés lehetetlen-
ségéről. És nemcsak az utóbbi évek  
társadalmi-politikai változásai miatt  
van ez így, a nagy, ki tudja, hányadik  
népvándorlás miatt, nemcsak a hábo-
rú és a félelem elő li menekülésbő l fa-
kad mindez, hanem egy „egyetemes"  
jelenségnek tekinti a szerző , amely  
döntő  módon meghatározza életün-
ket.  

A kötet három részre tagolódik. Az els őt akár novellafüzérnek is te-  
kinthetjük, amelyb ől egy fiatal lány, illetve férfi magára eszmélését, útkere-
sését olvashatjuk ki, mégpedig úgy, hogy mindez előrevetíti a második rész  
(szintén összefüggő  szöveg) alapproblematikáját: indulni kell, mert „itt"  
rossz és „amott" jó, azonban a kezdeti optimizmust és reményt nem követi  
révbe jutás, illetve, ha az meg is történt, melegség nem övezi. A „nagy ka-
land" tragikusan, pontosabban szomorúan végződik, nosztalgia és érzelmi  
kiürülés a vége. A sok-sok küzdelem és harc után a szerz ő  (az önéletrajzi  
elemek ebben a részben igencsak kihangsúlyozottak) tehetetlenül szemléli  
a világot maga körül. A harmadik rész írásait a távoli dolgok iránti vonzó-
dás, az erotika különös varázsa és a szülőföld hangulata határozza meg.  

Szathmári István ebben a kötetében a modernpróza eszközeinek a fel-
használásával tesz kísérletet arra, hogy megfogalmazza korunk kaotikus,  
ellentmondásos hangulatát, világát, azt az életérzést, amely talán mind-
annyiunk jussa.  . 

A 148 oldalas könyv, amelynek tetszetős fedőlapját Szombathy Bálint  
tervezte, 25 dináréj t kapható a szabadkai könyvesboltokban.  
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BESZÉDES VALÉRIA 

ÖRÖKSÉG 
(KIS MAGYAR BÁCSKAI NÉPRAJZ) 

A régi paraszti és mez ővárosi világ 
hagyományainak egykori formáját és 
változásainak variációs folyamatát fi-
gyeli Beszédes Valéria néprajzkutató ,új 
könyve, az Örökség, melynek alcíme jelzi 
igazi feladatvállalását: Kis magyar bács-
kai néprajz Rólunk szól, bácskai magya-
rokról, volt, meglévő  s majdani (?) szo-
kásvilágunk fontos részleteir ől. 

Nyolc fejezetébe témakörök szerint 
válogatta össze a szerz ő  az elmúlt másfél 
esztendő  alatt a szabadkai Szabad Hét 
Nap múltidéző  rovatában publikált tudo-
mánynépszerűsítő  írásait, melyek pozití-
vuma, hogy olvasmányosan és tömören 
hívják fel a figyelmet mindarra, ami körü-
löttünk ősi, érdekes, épp napjainkban 
alakul át élő  jelenségből emlékké. 

Beszédes Valéria rovata a legolvasottabbak közé tartozik az említett lap-
ban, hiszen egyebek között a kik vagyunk? honnan jöttünk? hova tartunk? 
kérdésekre igyekszik választ adni. Mindennapi kenyerünk el őteremtésének 
örömét és bánatát ecsetelve eleveníti fel az egykori paraszti világot, kiemeli a 
hagyományos közösség specialistáinak újító szerepét. Valamikori és ma is még 
elvétve előforduló hazai magyar népviseleteinket is számba veszi, s őt szerepü-
ket hangsúlyozza az identitás Őrzésének folyamatában. Fontos cikkeket tartal-
maz az Otthonteremtés című  fejezet, hiszen a szerz ő  e témakörben mozog legin-
kább otthonosan. 

Népi vallásosságkutatásunk szépen lombosodó fáján több gyümölcsöt 
érlelt már Beszédes Valéria néhány tanulmánya. Itteni cikkei búcsújáró 
kegyhelyeinkkel, a Fekete Máriával, az él ő  rózsafüzér-hagyománnyal, a 
lourdes-i ájtatossággal, valamint a szabadkaiak egy ősi fogadalmával, a 
Szent Rókus-tisztelettel foglalkoznak. 

A kötetben helyet kapott jó néhány jeles napi szokásunk, valamint a 
XVIII. századi, a mi vidékünket érint ő  boszorkányperek tárgyalása, azok 
társadalmi hátterének vizsgálata is. 

(Silling István recenziójából) 

A Dvorácskó László műveivel illusztrált, 192 oldalas könyv ára 25 dinár. 

130 



FEKETE J. JÓZSF 

PROBAFÜZET 11. 
(MŰBÍRÁLATOK IRODALMUNK KÖRÉB ŐL) 

Fekete J. József az egyetlen jugo-
szláviai magyar kritikus, aki a teljesség 
igényével kíséri a mi irodalmunkat. 
Egyetlen könyv sem kerüli el a figyel-
mét, függetlenül attól, hogy hol jelent 
meg. Korábban sem igen akadt példa 
hasonló következetességre, az utóbbi 
évtizedben pedig csupán Fekete J. Jó-
zsef vállalta azt a szakmai kihívást, hogy 
mindent mérlegre merjen tenni, ami 
könyv alakban megjelenik, mindenr ő l 
lehessen beszélni, amit meg őrizni érde-
mes vagy éppen jobb volna elfelejteni. 

A Próbafüzet II. az  1993 - ban 
me&jelent Próbafüzet logikus folytatá-
sa. Igy válik teljessé a jugoszláviai ma-
gyar irodalom jelenének kritikai fel-
mérése. 

Rendkívül fontosnak tartom megjegyezni, hogy Fekete J. József a kri-
tikaírásnak azt az ismeretnyújtó hagyományát folytatja, amely nem csupán 
bírál, hanem beavat az olvasás folyamatába is: a véleményformálás közben 
megtudhatjuk, miről szólnak a tárgyalt könyvek. Így a kritikai körkép encik-
lopédikus igényűvé válik: azok számára is áttekintést nyújt a jugoszláviai 
magyar irodalom legjavából, akiknek nem áll módjukban elolvasni ezeket a 
könyveket, tehát a Próbafüzet II. a határoktól függetlenül fontos kézikönyve 
a mai magyar irodalomnak. 

(Kontra Ferenc recenziójából) 

Fekete I József kritikusi tevékenysége egyedi jelensége irodalmunk-
nak. Eddigi, mintegy másfél évtizedes munkássága során az újabb kori jugo-
szláviai magyar irodalom teljességigény ű  kritikai tablóját „tette le" elénk. 
Nemcsak a bírált művek jegyzéke gazdag e kötetben, hanem az eszköztár is, 
amellyel a kritikus a vizsgált művekhez közelít, s amely irodalomtörténeti 
összefüggéseket éppúgy figyelembe vesz, mint ahogy a motívumelemzés te-
rületén is fontos észrevételekhez nyújt alapot. 

(Bence Erika recenziójából) 

Ára 25 dinár 

131 



i 

BIACSI DÁVID 

ADVENTI ÚT 
(PRÓZAI ÍRÁSOK) 

Biacsi Dávid első  könyve azokat az 
írásait tartalmazza, amelyeket még 
gimnazista korában írt, s amelyeknek 
egy része két-három évvel ezel őtt az 
Üzenetben jelent meg, tehát az iroda-
lomkedvelők már ismerhetnek. Egyik 
méltatója, Danyi Magdolna szerint egy 
fiatal ember képzeletének és nyelvi te-
hetségének a gazdagságát, kifinomult-
ságát jelzik. „Az öneszmélés objektivá-
ciói ezek az írások, melyeket áthatnak a 
szellemi távolságokat megnyitó olvas-
mányélmények, els ősorban a német 
irodalom nagyjainak az alkotásai." 
Gyakran idéz is belőlük a fiatal szerző , 
s lábjegyzetben közli az eredeti angol, 
francia, latin és német szöveg magyar 
nyelvű  fordítását is, ami ugyancsak ala-

pos nyelvismeretének a jele. Dicséretes m űveltsége mellett külön erénye 
nyelvi igényessége, fejlett kifejezőkészsége. Nem modorosság ez, mert az 
idézetek szerves részét képezik szövegének, nem rombolják le, ellen-
kező leg: beleépülnek. Ahogyan recenzense írja: „Mondatai mintegy el őké-
szítik az idézeteket, jóllehet fiatalságának hamvassága és érzékenysége lesz 
meghatározó élményünkké az idézetek értelmezésében is." 

Másik recenzense, Vajda Gábor úgy véli, hogy Csáth Géza novelliszti-
kája meghatározó hatással volt az Adventi út szerzőjére, akinek „prózája 
főleg ott ígéri a magyar irodalom jelent ős íróját, ahol (ön)kritikával egysé-
gesíteni képes a »külsőt« a »belsővel«, illetve ahol a maniert az élet befolyá-
solásának szenvedélye ellensúlyozza. Ettől az eszménytől nincs távol Biacsi 
Dávid, mivel idealizmusát humanista elkötelezettség élteti". 

Nyelvi kifejezőkészsége mellett a szerz ő  másik nagy erénye világirodal-
mi olvasottsága. Talán ezzel magyarázható, hogy novellái — amint azt emlí-
tett kritikusa találóan megállapítja — „főleg hangulatleírásokban, lírai érté-
kekben, szimbolista villódzásokban b ővelkednek. Nem függetlenül az író 
művelődéstörténeti ihletettségét ől, meditatív hajlandóságától, iróniájától". 

A 120 oldalas, kemény kötésű  kötetet Boros Miklós több színes felvé-
tele illusztrálja. 	. 

Kapható a szerzőnél. 
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AZ ÉLETJEL LEGNAGYOBB VÁLLALKOZÁSA 

GAJDOS TIBOR 

SZABADKA KÉPZŐMŰVÉSZETE 
című  forrásértékű  műve a kezdetekt ől 1973-ig nyújt 

történeti áttekintést a város képz őművészeti életérő l, 
de a fontosabb eseményeket egészen máig nyomon követi 

A csaknem négyszáz oldalas, nagy formátumú albumot 38 színes repro-
dukció és 154 fekete-fehér kép illusztrálja. 

A tartalomból: 

Az archeológiai leletek 
művészeti értékei — Az egyhá-
zi építészet és művészi alkotá-
sai a XVII. századtól a XX. 
századig — A polgári művészet 
a XVIII. és a XIX. században 
— Századunk művészete — Az 
építészet képzőművészeti vo-
natkozásai — A két világhábo-
rú közötti korszak és a máso-
dik világháború évei — A má-
sodik Jugoszlávia korszaka — 
Amatőr csoportok alakulása 
és működése — A Szabadkán 
született és a városban letele-
pedett képzőművészek élet-
rajza — Neves képz őművé-
szek, akik Szabadkán szület-
tek vagy itt töltötték diákéve-
iket, de tevékenységüket más 
környezetben fejtették ki — 
Újabb képző - és iparművé-
szek Szabadkán — A város ér-
demes nem hivatásos és 
amatőr képzőművészei 

nem hiányozhat a Szabadka múltja és jelene 
iránt érdeklődő  művészetbarátok könyvtárából, akik számára a mintegy 
1500 nevet tartalmazó névmutató könnyíti meg a kötetben való eligazodást. 

A kemény kötésű  reprezentatív könyv ára 150 dinár. 

Az Életjel e kiadványa 



GALÉRIÁNK 

HERCEG JÁNOS író, fordító, szerkeszt ő  

Az egy évvel ezel ő tt, 1995. január 29-én elhunyt Herceg János, a jugoszláviai 
magyar irodalom legjelent ősebb prózaírója 1909. május 11-én született Zombor-
ban. Első  novellája 17 éves korában, 1926 márciusában jelent meg a Sombori 
Újságban. Három évvel kés őbb IKSZ címmel rövid életű  folyóiratot adott ki. 1934-
ben az ugyancsak szül ővárosában megjelenő  Új Hírek újságírója, majd 1936-tól két 
éven át a budapesti Dante Kiadóvállalat lektora volt. Miután hazatért, újra ez 
utóbbi lap, valamivel később pedig az újvidéki Reggeli Újság munkatársa. 1941 
decemberétől 1944. szeptember közepéig a Kalangya szerkeszt ője, 1949-ig viszont 
a zombori Városi Könyvtár igazgatója. Ezt követ ően öt évig az újvidéki Testvériség-
Egység Könyvkiadó Vállalat fordítója. 1953 és 1955 között az Újvidéki Rádió 
szerkesztőjeként dolgozott. Két évig, 1955-től 1957-ig a Híd főszerkesztője. Húsz 
évvel később az Újvidéki Rádió irodalmi m űsorainak szerkeszt őjeként vonult 
nyugdíjba. Csaknem hét évtizedes munkássága során mintegy negyven önálló 
kötetet jelentetett meg. Jóformán minden m űfajban kiváló műveket alkotott. Írt 
regényt, verset, novellát, esszét, tárcát, riportot, kritikát, szociográfiai és 
helytörténeti írásokat, arcképeket, naplójegyzeteket, s őt meséket is. Könyvei közül 
hármat Híd-díjjal jutalmaztak (1977, 1979, 1989). 1972-ben Szenteleky-, 1986-ban 
Szirmai-díjat kapott. Ugyanebben az évben a Magyar Népköztársaság  _ 
Aranykoszorúval Díszített Csillagrendjével tüntették ki. 1982-ben a Vajdasági 
Íróegyesület Életműdíját ítélte oda neki. 1994-ben kiérdemelte a Déry-díjat is. 
Irodalmunk legtermékenyebb fordítói közé tartozott: a délszláv írók mintegy har-
minc művét ültette át magyarra. „A vajdasági világ, ezen belül pedig a kisebbségi 
lét sebzettsége  —  ahogyan azt Kalapis Zoltán írta róla  —  az ő  műveiben öltött legtel-
jesebben testet, s ért szellemmé, magatartássá." 


