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NÉMETH ISTVÁN 

OTTHON, ERESZ ALATT 

Emelkedett a hangulat a klubban, ez jórészt a piaci napnak köszönhet ő , ilyen-
kor itt is nagyobb a forgalom, mint rendesen, jóllehet a piacnak már réges-rég 
vége, de aki lejött s ide betért, itt felejtette magát, hiszen nem is a piac volt a cél, 
hanem annak ürügyén a klubba való betérés egy, esetleg két italra. Hát, istenem, 
három lett belőle! És a délelőttből délután lett, estébe hajló. Örömre ugyan, 
amely az emelkedett hangulat produktuma, nincs ok, sírásra annál inkább, s ez 
most a sírva vigadás szent állapota. Akik itt összever ődtek, akik itt ácsorognak, 
azok számára gyerekkorukban még elképzelhetetlen volt, vágyálomként se szü-
letett meg bennük, hogy öregségükre nyugdíjas polgárokká válnak, olyan státus-
ba kerülnek, amilyen hatvan-hetven évvel ezel őtt annak a néhány alkalmazott-
nak természetes joga volt, akik itt az állam kenyerét ették: tanítók, bakterok, 
útkaparók, postások — összességükb ő l még egy futballcsapatot se lehetett volna 
kiállítani. Ma meg? A fél falu nyugdíjat „élvez". De legalább egynegyede. Több 
mint ezer fő . Mekkora szociális előrelépés ez a közelmúlthoz képest! Lelkese-
désre még sincs ok. Az emelkedett hangulat nem is ebb ől származik. Közelebb 
járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy a fölgyülemlett keser űségbő l. 

Egyikük, Veréb Jóska, épp ebbő l kifolyólag von félre. Mit tegyen: célszer ű  
Lenne-e, ha az ügyét, amit most föl fog el őttem tárni, s hajlandó leszek azt meg-
hallgatni, levinné Újvidékre? Azaz a tartományi kormány illetékes minisztere 
elé. Mert itt helyben, sem a helyi közösség szintjén, sem községi szinten nem 
talált meghallgatásra. Meghallgatni ugyan még csak meghallgatták volna, de 
semmit se intézkedtek. S ő t a szomszéd községben sem, a volt járási székhelyen, 
még ott a legkevésbé, mert az már, úgymond, nem járási székhely többé. Való-
ban nem az. Más a közigazgatási felosztás, mint valaha volt, njég Szabadka se 
tótumfaktum többé, oda süllyedt, ahol ez a falu van, de talán Ujvidék, a tarto-
mány még számít valamit. 

Mindezek után előadja kálváriás ügyét. Lassan, komótosan, vissza-vissza-
térve egy-egy különösen fontos részletre. Miközben többször is bekiált a pincér-
nek. Mert a klub teraszán telepedtünk le, ahol legalább értjük egymás szavát, 
nem úgy, mint a benti lármában. Megszakítva a mondókáját többször megkér-
dezi: nekem ott lent mekkora a szavam? Nem tudom meggy őzni, hogy semek-
kora. Sem most, sem „azelő tt". Hát akkor miért vagyok ott? — kérdezi. — Mert 
ott ragadtam, mondom. — De hiszen, mondja, a te apád az én apámmal volt 
bezárva a magyarok alatt. — Így igaz, mondom, de ez ma már az égvilágon semmit 
se számít, „azelőtt" se számított túl sokat. — Te is így vélekedsz? — néz rám csa-
lódottan. Aztán, mind fakóbb hangon, visszatér az ügyére. Már vagy ötödízben 
indul neki. Új szomszédot kapott. Van ennek már vagy másfél éve. Pontosabban 
március huszonhetedikén múlott másfél esztendeje, mert tavalyel őtt október 
huszonhetedikén költöztek be és a rákövetkez ő  tavaszon, múlt év áprilisában 
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húzta föl az új szomszéd az új tet ő t a házára. Ez még nem lett volna baj, magya-
rázza, hanem a csurgást, vagyis az ereszt a ház hátulján, azaz azén portám fölött 
a megengedettnél fél méterre kijjebb eresztette, így a ház hosszában félméternyi 
szélességet elragadott a portámból, de még csak meg se kérdezte, hogy mit szó-
lok ehhez, beleegyezek-e vagy se. Nem tudom, érted-e, mir ő l van szó. Ha van 
nálad egy szál papiros meg ceruza, majd lerajzolom. Fábi, hozod már azokat az 
italokat? 

Fürkészi elnémuló arcomat, látom, nincs velem megelégedve. Újabb meg-
kerülhetetlen részletekre tér ki. Új szomszédjának dölyfös kijelentésére, misze-
rint az eresz megnyújtása neki csak kárára van. Akkor mért nyújtottad meg? 
Mért húztad az én portám fölé? — szóltam vissza a kerítés fölött. — AZÉRT, 
HOGY HA KIÜLSZ AZ ERESZEM ALÁ, NE CSUROGJON AZ ESŐ  A 
TÉRGYEDRE! — válaszolta. Ezt a kijelentését az ügyvédemmel jegyz őköny-
veztük. Nem tagadhatja le, mert tanúm van rá, hogy ezt mondta. Még hogy én, 
az ő  eresze alá ülnék ki! Zuhogó es őben... 

Szomorúan várom, hova fog kilyukadni. Arra gondolok, hogy ha véglege-
sen hazatérnék, naponta hallgathatnám az ilyen történeteket. Vagy akkor már 
nem lennék érdekes a mesél ők számára? Türelmetlenül bekiált a söntésbe: 

Fábi! 
Te, nem lesz sok? — teszem a tenyerem a keze fejére, amit ől egészen 

meghatódik. 
Egyszer élünk! — mondja, s újra elkiáltja magát: — Fábi! 

A holtfáradtan is mókázásra hajlamos pincér futva siet az asztalunkhoz, 
jaj, elnézést, urak, ma a szokottnál is nagyobb a forgalom, piac, nyugdíjkifi-
zetés, krumpliosztás, lisztosztás, tet űosztás... pardon: ned űosztás... tehát 
még mindig azt a rongyos régit, kett ő  duplát, azonnal hozom, egy kis türel-
met kérek, annál jobban esik a méreg, rohan el, majd rohan vissza a két 
duplával, ami valóban méreg, a legolcsóbb, a legvacakabb bolti pálinka, spi-
ritusz, vagy ha házi, hát lúggal, .pernyével föler ősített kotyvalék, de legalább 
olcsó, s mégis hatásos. 

Fábiban egyébként, többek között az a roppant szimpatikus, hogy nyíltan a 
rendszer ellensége, de ezt sohasem gyűlölettel, hanem mindig komédiázva fejezi 
ki, mint egy kabarészínész, úgy, hogy a rendszer esetleges híve se tud rá igazán 
megharagudni. Még jelenlegi ivó- és beszélget ő társam se, aki nem mondható 
ugyan a rendszer hívének, mert az ereszügyb ől kifolyólag épp most van kiábrán-
dulófélben belő le. Fábi magyar csendőr volt, Veréb Jóska apját meg épp a ka-
kastollasok simogatták meg „baloldali" beállítottsága miatt, illetve amiatt, hogy 
ki merte nyitni a száját s olyanokat mert mondani, hogy így az oroszok, meg úgy 
az oroszok. Emiatt a két atyafi összeugorhatna, mint a regényekben, csakhogy 
az élet egy kicsit mindig más, mint a regényekben lenni szokott, így kettejük 
viszonyán nem érezni azt az összeférhetetlenséget, amelyet az olvasó feltételez 
bizonyos írott történetek hatására és befolyása alatt. 

Jelenlegi ivócimborámnak nem egy volt csend őrrel, hanem a falu egyik 
régi, megrögzött pártemberével gy űlt meg a baja. Akihez eddig, épp meghur-
colt édesapja révén, vonzalmat érzett. S ez a vonzalom most darabokra tört 
benne. 
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Mert az új szomszédjával támadt összeütközése az eresz miatt tulajdonkép-
pen csak ürügy volt, hogy félrevonjon, hogy külön asztalhoz ültessen a csende-
sebbnek ígérkező  klubteraszon. 

— Te, ugye, ismerted apámat? — szögezi mellemnek határozottan, már-már 
a kérdőre vonás erélyével, miután Fábi magunkra hagy. 

Úgy. 
Látom rajta, a pofon nem érte volna váratlanabbul, mint a válaszom. 

Hogyhogy úgy? — mereszti rám a szemét. — Hát az én apám nem a te 
apáddal raboskodott együtt a Sárga Házban? 

Alighanem igen. 
Alighanem? — nyúl át az asztal felett s megragadja mellemen a kabátomat. 

A szemében megvetés, gy űlölet, keserűség, kiábrándultság. — Hogyhogy aligha-
nem? Már te is elfelejtetted volna? 

— Nem felejtettem el, hallottam róla, de, ne haragudj, én a te apádat szemé-
lyesen nem ismertem. 

Egy darabig magába roskadva ül. Nem csak ő  maga, a világ is megsemmisült 
számára. 

Nagy sokára szomorúan, lemondóan: 
Akkor neked hiába is mondanám... 

— De. Mondjad csak. Hallgatlak. 
Egyetlen hajtásra leküldi a torkán a deci lúggal föler ősített spirituszt. 

No, mindegy... — legyint. Eddig szemben ültünk egymással, most átül egy 
másik székre, mellém, közelebb a fülemhez. Abba mondja csendesen, teljesen 
lehiggadva, mintha mi sem történt volna. 

Ismered, ugye, a Török Sanyit. Ő t tán csak ismered. Negyven éven át 
tótumfaktum volt a faluban, az ő  tudta nélkül itt jóformán még fingani se lehe-
tett. Még ma is az ő  véleményét kérik ki főbenjáró dolgokban. Mert, állítólag, 
neki van itt a legmagasabb nyugdíja. A kis Török Sanyi mindig nagy bottal járt, 
most neki van a legmagasabb nyugdíja. Mert itt mindig ő  volt mindenben a 
leg-leg. Mindenben a legels ő . Gondoltam, a sok mihaszna jogtanácsos után el-
megyek őhozzá. Tegező  viszonyban vagyunk, együtt koptattuk az iskolapadot, 
buta volt, mint a hatsegg és csak tátotta a száját, amikor mi el őszedtük a tarisz-
nyából az elemózsiát. Az volt rá jellemz ő , hogy mindig a máséra éhezett, mégis 
őbelő le lett aztán az adjisten, nem tudom, hogy csinálhatta. Elég az hozzá, hogy 
a sok pénzéhes ügyvéd után fölkerestem Sanyit a kacsalábon forgó házában. 
Előadom neki, mint most neked, az ereszügyet, figyelmesen végighallgat, meg-
kínált valami whiskyvel, istenemre mondom, büdösebb volt, mint ez a pálinka, 
de lenyeltem, annyi mindent lenyeltem, lenyelettek énvelem már az életben, hát 
jöhet a másik pohárral, aztán jött a harmadikkal, jött addig, míg az üvegben 
tartott, mert nyakalta a Török Sanyi is, nem kellett biztatni, igaz, a sajátját itta, 
hát már jól ránk esteledett, amikor mondom neki, illetve hát kérdezem t ő le, 
volna-e neki valakije lent Újvidéken, a tartományban, de meg se várta, hogy 
befejezzem, legyint, nevet, de valahogy nagyon keser űen nevet, hol élsz te, 
mondja, mintha te nem tudnád, hogy nincs többé tartomány, megszüntették 
ezek a jöttmentek, nincs nekem ott többé szavam, de különben is ezt az eresz- 
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ügyedet mért nem rendezed el a szomszédoddal, minek ezért lerohanni Újvidék-
re, csak kinevettednéd magad vele... 

Szóval, mondom én magamban, te is így? Te, Török Sanyi, kisebb ügyekben 
is lerohantál Újvidékre; le se kellett rohannod, csak fölemelted a telefonkagylót, 
és a sógorod, aki úgy építette a szocializmust, hogy egy palotát fuvaroztak neki 
össze a szövetkezet traktorai, gy őztesként került ki a sikkasztási machinációból, 
a főkönyvelőt csukták le helyette..., hát neki az ilyesmi csak egy szavába került, 
hogy elsimítsák és mindig a rokonai meg a barátai, a vadásztársai javára simítsák 
el..., ő  mondja most nekem, hogyne menjek sehova, intézzem el az ereszügyet a 
szomszédommal, azzal a szomszédommal, aki azt vágja a pofámba, örüljek, hogy 
megnyújtotta nekem az ereszt, hogy NEKEM nyújtotta meg, hogyha kiülök alá, 
NE CSOROGJON A TÉRGYEMRE A7. ESÓ. 

Nagyon föl voltam baszódva, meg volt is már bennem jócskán, kiürült a 
whiskysüveg, nem tudom, hányadik sörnél tartottunk, ebben a meglehet ősen 
betintázott állapotban azt találtam megkérdezni Török Sanyitól, hogy ismersz 
te engem. 

— Milyen értelemben, barátom? — nézett rám azzal a rókapofájával. 
— Hát úgy. Mint földi a földit. 

Ne vacakolj, hogy kérdezhetsz ilyet?... Már csak abból kifolyólag is ismer-
lek, hogy fél délután itt iszogatunk együtt — nevetett. 

Miért? Tán sokallod? Sokallod, hogy fél délutánra itt hagytam magam? 
Nem akarok én a terhedre lenni egy percig se tovább — emelkedtem volna föl, 
de visszanyomott a fotelbe. 

Mert fotelben ülve tárgyaltunk. A lakásában mindenütt fotel meg kristály. 
Ez csak azért volt nekem annyira ellenszenves, mert eszembe jutott, ki volt Tö-
rök Sanyi, amikor még együtt koptattuk vele az iskolapadot. Az orrát se tudta 
rendesen megtörölni. Most meg csillog-villog a sok kristályváza meg kristálytál 
az üvegszekrényben. És whisky. Még ma is! Amikor az embereknek már betev ő  
falatra se telik. Mint régen. Mint ötven évvel ezel őtt. 

Kérdem akkor tő le, már igen fölbaszott állapotban, mert hogy jócskán volt 
bennem, kérdem... de várjunk csak: Fábi!... Most veszem észre, ne haragudj, 
hogy én csak dumálok itt neked, a poharaink meg... 

Mára talán elég volt — ragadom meg barátságosan a vállát. 
Fábi! — kiáltja el magát, s lerázza a kezemet a válláról. — Te majd otthon 

parancsoljál, most az én vendégem vagy, ilyen rohadt pálinkát még úgyse ittál, 
mióta kirepedt a szemed, tudd meg legalább, mit vedelnek itthon az emberek és 
mibe gebednek bele... No, hol is hagytam abba? 3al... 

Fábi vigyorogva megérkezik az újabb két duplával, barátságosan csóválja a 
fejét, látszik rajta, legszívesebben hazairányítaná az ivócimborámat, hiszen tud-
ja, hogy reggel óta iszik itt egyfolytában, az ilyen vendég már nem vendég, hanem 
gond, nyűg, záróra után a lábánál fogva kell innen kivonszolni. Vagy itt gyullad 
meg benne a pálinka. Ejnye, ejnye... a teletöltött poharakat mégis elébünk 
rakja, megkérdezi t őlem, hogy mi járatban vagyok itthon, de csak úgy, szo-
kásból vagy udvariasságból, a választ persze nem várja meg, nem is kíváncsi 
rá, nehéz napja volt, ha tehetné, küldene mindnyájunkat a fenébe, hogy végre 
ő  is hazatérhessen. 

742 



Szóval — emeli rám a poharát a cimbora, aki közben visszaült a régi helyé-
re, szembe velem, s most ebb ő l az új pozícióból szemrevételez kitartóan, mintha 
az után kutatna az emlékezetében, hogy hol találkoztunk, hol is láttuk mi egy-
mást. 

Az italt leküldi a torkán, az arca egy pillanatra eltorzul, majd hirtelen ki-
vágja: 

De nem az fájt, érted? Nem az fájt... No, még egyet és azután én mondom, 
hogy menjünk haza szépen a h űvös oldalon. Fábi! 

— Nem, nem — fogom le a kezét —, szó sem lehet róla! 
— Jó. Akkor csak nekem még egyet. Még befejezem a mondókámat. Meg-

engeded? 
Hallgatlak. 
Ott hagytam, ugye, abba, hogy azt mondta Török Sanyi, intézzem el a 

szomszédommal azt az ereszügyet. Mert még, mondta, ha lenne is tartomány, 
onnan ilyen szar ügyben le nem szólnának. 

Még akkor se, ha tudnák, kirő l van szó? — kérdeztem. 
Még akkor sem — válaszolta. 
Ha tudnák, hogy Veréb Jóska fiáról van szó? 
Ugyan már, Józsikám... ki tudja ott lent, hogy ki volt itt a te édesapád. 

-- Hős volt, a kutya istenit a világnak! Senki úgy itt meg nem szenvedett 
ezért a rohadt világért, mint az apám. A csend őrök még a kútba is belelógatták. 

Ezt meg honnan veszed? — meresztette rám a szemét Török Sanyi. 
Ő  maga mondta. 
Akkor se hiszem. Akkor sem igaz. 

Azt hittem, rám d ő l a mennyezetig érő  nagy üvegszekrény az összes kris-
tályvázával. Mert épp alatta ültünk. 

Fölálltam. Nem volt épp könnyű , bennem volt fél üveg whisky, isten tudja 
hány üveg sör. Mégis fölálltam. Ugy mondtam Török Sanyinak, a szemébe 
mondtam: 

Hát ha még te se hiszed, akkor itt nekem semmi keresnivalóm! 
És otthagytam. Most tőled kérdezem: te se hiszed? 

Mit, barátom? 
Hát hogy belelógatták a kútba. 
Nem voltam ott. 

Veréb Jóska talpra szökött, a széket, amin ült, minden erejéb ől a földhöz 
csapta. 

De az apád ott volt, a betyár istenit a világnak! — ordította, ahogy a torkán 
kifért. 

Én is fölálltam, hiszen hirtelen támadt haragjában még rám borítja az asz-
talt. Ehelyett nyugodtan visszanyomott a székre, ő  maga is leült. 

Életemben nem láttam megtörtebb arcot. Sírással küszködve suttogta: 
— Hiszen a te apád is ott volt. Letagadod? 

Ott volt, de nem eresztették le semmiféle kútba. Elmondta volna. Min-
dent elmondott, de a kútba eresztést soha nem említette. 

Ismét fölemelkedett s úgy hagyott ott, mint akit látni se akar többé. 
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Elképzelem őt, ahogy reggelenként kilép a házából s tekintete a szemközti 
falon, a szomszédja házának a falán állapodik meg, amelynek az eresze jó egy 
méterrel az ő  portája fölé nyúlik, úgy, hogy ha ő , Veréb József, a meghurcolt 
forradalmár fia kiül alája, ne csurogjon a térdére az es ő . 

Csakhogy ő  sohasem ül az alá az eresz alá, se napsütésben, sem es őben, de 
élete végéig rágni fogja magát emiatt, meg amiatt, hogy a rajta, illetve a portáján 
esett sérelmére nem talált orvosságot sem itt helyben, sem magasabb fórumo-
kon, pedig az apja nem ezért eresztette le magát a kútba... 

Nem szeretek rágondolni. Mert ilyenkor mindig rám tör, rám nehezedik, 
mint egy nehéz, sötét felh ő , valami oktalan, megmagyarázhatatlan szomorúság, 
valami önsajnálat féle; s ilyenkor mintha én ülnék ott az eresz alatt, csorgó 
esőben, hátam megett a fehér házfallal, magamba roskadva s egyfolytában nyö-
szörögve, mint egy magára hagyott kisgyerek. 

(1997) 

Ötödik alkalommal koszorúzták meg az egykori alma mater falán elhelyezett emléktáblát 
(Dudás Károly és Siflis Zoltán) 
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GOBBYFEHÉR GYULA 

SZÁRAZFÖLDI VADAK 

Ültek a kisgát oldalában, és unatkoztak. A szürkület lassan közeledett az erd ő  
felől, kártyázni se lehetett tovább, mert már csalni se lehetett, hiszen a kopott 
lapokat fényes nappal is nehéz volt fölismerni. Magó, a fest ő  egy fűszálat rágott. 
Nyámmogása egyenletes volt és id őnként cuppogással tarkított, mikor össze-
gyűlt a nyál a szájában, hegyeset köpött a víz felé. Messzike zsebébe tömte a 
kártyacsomagot, ő  a békákat hallgatta örömest, zavarta Magó csámcsogása, de 
vele nem szívesen kötözködött, inkább Giric felé fordult. 

Mesélje el, Pali bátyám, mikor Krumplival sétált a futaki úton. 
Mondta. 

Giric nem válaszolt a felszólításra. Ő  is a békákat hallgatta, azon gondol-
kodott, ha igaz, ez az er ős hangú koncert holnapra es őt jelent, márpedig ő  szán-
tani szeretett volna. Mindössze két hold földje volt, nem nagy ügy, de szeretett 
erről jó gazda módjára gondot viselni, a kinti munkát is megtervezte, akár a 
mesterek a hajógyárban a vízi járm űveket. Néha összefogtak Bagival, annak 
erősebb lova volt, a két lóval még könnyebben el lehetett végezni. 

Mesélje el, Pali bátyám. Mondta Messzike. Lefogadom, hogy a többiek nem 
ismerik a történetet. 

Giric hallgatott. Magó kivette a szájából a f űszálat. 
Nagy eset. Mondta. Pali minden nap sétál a lovával a futaki úton. Ahány-

szor a kuncsaft a hotelbe megy, arra haladnak el. 
Messzike kuncogott. 
Ez a Krumpli akkor még meg se volt. Mondta. Érz ődött a hangján a büsz-

keség, hogy olyasvalamit tud, amit a többiek nem. Az egy egészen más eset. 
Megszólalt Bagi is. 
Meséld el, mert vacsorázni sem fogunk. Mondta. Pedig lehet, hogy hajnal-

ban kinn leszünk a földeken. 
Én is azon töröm a fejem. Mondta Giric. 
Ha nem lesz eső . Mondta Bagi. 
Nagyon kérik már. Mondta Giric. Egész kórust alakítottak. 
Egy percig hallgatták a kuruttyolást. Aztán Magó nem bírta tovább. 
A régi lovát is Krumplinak hívták? Kérdezte. 
Messzike kuncogott. 
Akkor még nem volt lovam. Mondta Giric. Pedig szerettem volna, hogy 

legyen. Az állatokat mindig is szerettem. Ha megfogadtak napszámba a bolgár-
kertészek, nyugodtan rám bízhatták a lovakat is meg a teheneket is. Ügyes vol-
tam velük. Talán apám tempója maradt rám. De akkoriban éppen munka nélkül 
őgyelegtem a városban, mikor megláttam a plakátot, hogy nálunk szerepel a 
Medrano. 

A cirkusz. Mondta Messzike. 
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Munkásokat kerestek, gondoltam, az a munka se lehet rosszabb, mint ku-
koricát kapálni. Elmentem hát a focipálya mögé, hátha szerencsém lesz. A ko-
csik már körbeálltak, de a sátruk még a földön hevert. Kérdeztem, ki az igazgató, 
de egy cilinderes törpe azt mondta, nincsen nekik igazgatójuk, ha dolgozni aka-
rok, nála kell föliratkoznom. Be is írta a nevem egy piszkos kis noteszbe, azt se 
kérdezte, mihez értek. De mondtam én azt magamtól. Az én kezem nem csak 
ásásra való, az én kezem szeretik az állatok. Olyan gyorsan térült-fordult, mint 
a pörgettyű , de ezt mégis meghallotta. Téged szeretnek az állatok. Mondta, majd 
megkérdezte. A kutyák is? Bólintottam. A kutyák is, a macskák is, lovak is. 
Mondtam, mert láttam, hogy a cirkuszos kocsikat egyrészt traktorokkal húzat-
ják, de még mindig volt nekik néhány fogatos kocsijuk is. Nagy trampli lovaik 
voltak, de a muralovak nyugodt állatok, velük könny ű  kijönni. Ha van mivel 
etetni őket. És a vadaktól nem félsz? Kérdezte a törpe. Hegyes szakállat viselt, 
olyat, mint a kardosfilmekben a grófok, fölötte szúrós szeme volt a s űrű  szemöl-
dök alatt. Még nem jártam vadak között. Mondtam. Megrándult egy kicsit. Vad-
állatokra gondoltam. Mondta. Etet ő  kellene nekünk a vadakhoz. Megették a 
régit? Kérdeztem. A régi emberünket a szívroham vitte el. Mondta. Még csak 
nem is mosolygott. Ha vállalod, akkor egész nap itt kell lenned a telephelyen, 
de dupla fizetést kapsz. Az jó. Mondtam. A dupla fizetésre nagy szükségem van. 
És akkor nem rohant tovább, hanem elvezetett a pénztár melletti kocsikhoz, ott 
voltak az istállók, és ott tartotta Brusek úr, az idomár a kutyáit. Egy különálló 
kocsira nagy táblát raktak, amelyen cifra bet űkkel írta ki a festő : Szárazföldi 
vadak nemük szerint. 

Messzike kuncogott. 
És ott a kocsiban mi élt? Kérdezte. 
Tudod már. Mondta Giric. Ott a kocsiban egyetlenegy vadállat hevert, egy 

sárgásbarna színű  oroszlán. Semmi tapasztalatom vadállatokkal nem volt, de a 
pénz nagyon kellett. Akinek nincs munkája, minek él? Járkáltam ide-oda a vá-
rosban, se célom, se elfoglaltságom nem volt. Ha az idomárt nem ette meg, talán 
a gondozóját se bántja. Mondtam a törpének, ha van mivel, én szívesen megete-
tem, ha eltűri, kitisztítom az ólját, ha megszokja, még a sz őrét is lekefélem. 

Giric, az oroszlánszelídít ő . Mondta Magó. 
Nem vágytam ilyen dics őségre. Mondta Giric. Akinek nincs kenyere, hiába 

van jó étvágya. Akinek nincs munkája, az nem él. Se ismer őse, se barátja. A 
nőknek köszönni se mertem, mert ha valaki rám mosolyog, egy kávét se fizet-
hettem volna neki. Így aztán hamar megegyeztem a f őnökkel. Ott maradtam az 
oroszlán mellett. 

Nem féltél? Kérdezte Bagi. 
Rám se nézett. Mondta Giric. Inkább Brusekt ő l féltem, mert fiatal felesége 

volt neki, s olyan féltékeny volt rá, hogy csak úgy villogott, ha az asszonyka 
beszélgetni akart velem. Brusek egész életében cirkuszban dolgozott, már az 
apja, nagyapja is idomárok voltak. Valamikor bejárta egész Európát, meg Afri-
kában is volt. Ismerte a Medrano mellett az Adria cirkusz egész személyzetét, a 
Főnixet is, meg nagyon büszke volt rá, még Grollal is járta valamikor a francia 
városokat. Az igaz, hogy mindenhez értett, mert volt kellékes, akrobata, b űvész 
és bohóc is. Az volt a baja, hogy kiöregedett a munkából, s nagyon megalázták, 
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mikor ehhez a csoporthoz osztották be. Kiderült, hogy ez csupán egyik része a 
Medranónak, az országban még két sátor járja a községeket más és más fölállí-
tásban. Közepes m űsort adtak, de a gyerekes szül ők így is eltartották a cirkuszt, 
özönlöttek az előadásokra, az együttes sokat keresett a vattacukron, fütyül őkön 
meg kistrombitákon, az emléklapokon meg a helyszínen készül ő  fényképeken, 
azt mind bekalkulálták a bevételbe. Kívülr ől fényes és ragyogó a cirkusz, hangos 
a zene, villognak a lámpák, ordítoznak a gyerekek, de belül elég kemény munka 
folyik, ott senki se lazsált, a törpe jobb munkavezet ő  volt, mint bohóc. 

Egy bohóc volt az igazgató? Kérdezte Magó. 
A cirkusznak egy nő  volt az igazgatója, azt én sose láttam. Mondta Giric. A 

törpe vezette ezt a csoportot, különben pedig bohóc volt. Nehéz mesterség az 
is, keményen dolgoztak egész nap, hogy este formában legyenek, a törpe meg 
mindenkire felügyelt, s mondhatom neked, nem kerülte el a figyelmét semmi. A 
zsivajban, kavargásban rend volt és fegyelem. 

Mint a hajógyárban. Mondta Messzike. 
Ezen nevettek. 
Ott nem dolgoztam soha. Mondta Giric. De a cirkuszban gyorsan megta-

nultam, hogy minden látvány mögött munka áll, csak az érvényesül, aki ponto-
san tudja, mit akar, aki számol a valósággal. Mert a b űvészek a tárgyak tulajdon-
ságait kellett hogy alaposan ismerjék, különben nem sikerültek volna a trükkje-
ik, az akrobaták saját testükkel dolgoztak, a mozdulatok pontossága es az id ő  
döntött minden mutatványukról. Úgy számoltak a térrel meg saját erejükkel, 
mint a számtantanár az iskolában. 

És a bohócok? Kérdezte Bagi. 
Azok között voltak különfélék. Mondta Giric. Volt olyan, aki a testi ügyes-

ségére épített, tulajdonképpen akrobata volt, aki azt játszotta, hogy neki semmi 
se sikerül, közben lélegzetelállító mutatványokat mutatott be. És volt egy zene-
bohócuk, aki úgy trombitált, hogy akármelyik zenekarban megállta volna a he-
lyét a világon. 

Ugyan. Mondta Messzike. 
Az Újvidéki Rádió zenekara is örült volna, ha náluk játszik. Mondta Giric. 

Én minden előadáson igyekeztem meghallgatni. Nekem nem jutott rá, hogy har-
monikát vagy gitárt vegyek, a kezem is eldurvult id ővel, nem vagyok zeneszak-
értő , de amikor a Tóni játszott, olasz volt, született olasz, akkor néha könnyezni 
kezdtem. A közönség meg egyszerre sírt meg nevetett, közben élvezte a muzsi-
kát is. Ő  volt az egyik legjobb pontja akkor a m űsornak. 

A másik meg az oroszlán. Mondta Messzike. 
Az oroszlánnal barátkoztam meg leggyorsabban. Mondta Giric. 
És mi volt a neve? Kérdezte Messzike. 
Tudod te azt. Mondta Giric. Hivatalosan Leónak hívták, de az igaz neve 

Krumpli volt. 
Ezen nevettek. 
Brusek mesélte, hogy azért nevezte el Krumplinak, mert annyit görgött 

ide-oda gyerekkorában, mint egy labda. Mondta Giric. A cirkuszban született, 
aztán a testvéreit másfelé vitték az idomárok, ennek a csoportnak ő  jutott. Vele 
aludtam. 
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Egy lakosztályban. Mondta Messzike. 
A kocsija félbe volt választva. Középen lógott a tábla, hogy Szárazföldi 

vadak nemük szerint, de csak Krumpli foglalta el az egyik ketrecet, a másikba 
szénaágyat készítettem, amíg a Medranóban dolgoztam, ott aludtam. 

Nem zavart az ordítása? Kérdezte Magó. 
Nem ordított az soha. Mondta Giric. Inkább dorombolt. 
Dorombolt? Kérdezte Bagi. 
Mint minden macska. Mondta Giric. Ha jól érezte magát, akkor dorom-

bolt. Ha pucoltam a sz őrét, dorombolt. Ha beevett, akkor dorombolt. Ha sétált 
és a rácshoz dörgölődzött, akkor is dorombolt. 

Zsír-pamuk, zsír-pamuk. Mondta Messzike. 
Brusek még féltékeny is lett rám, mert én rá tudtam venni, hogy ordítson 

néha egyet. Mondta Giric. 
És azt hogyan csináltad? Kérdezte Bagi. 
Mivel a mellette levő  ketrecben aludtam, rájöttem, hogy éjjel inkább ébren 

van, mint nappal. Mondta Giric. Állandóan fészkel ődött, odajött a köztünk 
levő  rácshoz, átnyújtotta a mancsát, szeretett volna játszani. Ha meg valami 
zajt hallott, fölegyenesedett, fülelt. Nem a motorok zajára, a dürögést meg-
szokta, akár a városi lakosok. A természetes zajokat figyelte, a bagolyhuho-
gást, a keksz- és vattacukor-maradványok után kutató egerekét, a lovak mo-
corgását. Akkor kitátottam a számat, és hosszú át tartva, azt mondtam neki: 
ááárrhh! Ett ő l lassan begerjedt, és ő  is bőgött egyet. Talán játéknak vélte a 
dolgot. Talán fölébresztettem benne a vadászt. Tény, hogy a sátrak alatt min-
dig csönd lett, a kocsikban meg fészkel ődni kezdtek a cirkuszosok. A törpe 
nagyon megdicsért, mert szerinte ez jó reklám volt a m űsor számára. A szá-
razföldi vadak mégis hangot adtak. Csak Brusek lett irigy rám, ő  az előadás-
ban még a pisztolyát is rásütötte Krumplira, akit akkor Felis Leónak hívtak, 
ő  volt a berberek félelmetes szörnyetege, az állatok királya, a vérengz ő  nagy-
vad, de hiába durrogott az ostor is meg a vaktöltény is, Krumpli ásítozva 
teljesítette az el őírt gyakorlatokat, unta már őket, hiszen gyerekkora óta 
minden áldott nap végigcsinálta őket, aztán ringatózva kisétált a biztonsági 
rácsok között hozzám, aki a nyakára kötöttem egy ruhaszárító kötelet, és 
elvezettem a hálóhelyünkre. 

Utálta Brusekot. Mondta Magó. 
Nem hiszem. Mondta Giric. Hiszen mégiscsak mellette n ő tt fel, vele ját-

szott kölyökkorában, ezenkívül, ha nem volt megfelel ő  munkás, akkor maga az 
idomár hozta neki a húsadagját. Nem utálta. Inkább unta. Mindig ugyanaz is-
métlődött Brusekkel. Ez még Krumplinak is unalmas volt, pedig igazán békés 
természettel áldotta meg az Isten. 

És tégedet nem unt? Kérdezte Messzike. 
Aránylag új voltam a számára. Mondta Giric. Aztán meg rengeteget ját-

szottam vele. Fésültem a sörényét, keféltem a sz őrét, naponta többször adtam 
neki friss vizet. Azt szerette, ha mozogtam körülötte. Mint egy pasa, aki elvárja, 
hogy kiszolgálják, itassák, etessék, szeressék. 

Sokat zabált? Kérdezte Bagi. 
Mindennap négy kiló hús volt az adagja. Mondta Giric. 
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A bele istenit. Mondta Magó. Mi egy hónap alatt jó, ha megeszünk négy 
kiló húst. 

Elég nagyra nőtt hímoroszlán volt. Mondta Giric. A törpe megengedte, 
hogy mindennap friss húsért járjak, mert azt két nap alatt észrevettem, hogy az 
állott hústól fintorog. 

Finnyás volt a dög. Mondta Magó. 
Nyámmogva ette az állott húst. Mondta Giric. Biztosan ízlett neki a frissen 

vágott hús illata, esetleg ízesebbé tette számára a kaját a friss vér. 
Jól tartottad az urat. Mondta Bagi. 
Sajnáltam. Mondta Giric. Egész nap be volt zárva arra a sz űk helyre, bolon-

dot csináltak bel őle a közönség elő tt, végül is rémesen kitolt vele az élet. Egye-
dül élt a világban, egy mesterséges környezetben, n őstényt évek óta nem látott, 
pedig aránylag fiatal oroszlán volt, Brusek nyilvántartása szerint alig húszéves, 
és már őszülni kezdett. 

Nem is tudtam, hogy az oroszlánok őszülnek. Mondta Messzike. 
Mint a kutyák. Mondta Giric. Vagy mint a lovak. Ez az én Krumplim is 

őszülni kezdett, már arra gondoltam, befestem a sz őrét hajfestékkel, mert ked 
vetlenné teszi az utasaimat, ha egy őszülő  ló húzza őket a városon keresztül. 

Nem volt büdös? Kérdezte Bagi. 
A Krumpli? Attól a kis hajfestékt ől? Kérdezte Giric. 
Az oroszlán. Mondta Bagi. Ott aludtál mellette. 
Miután friss húst adtam neki, és naponta többször is föllocsoltam a padlót, 

csak egy kis állatszaga volt. Nem olyan, mint a lovaknak az istállóban, de t űr-
hető . Nekem több bajt okoztak a kutyák. Azokkal Brusek foglalkozott, de a 
számot a porondon mindig az asszony vezette. Az meg követelte, hogy fényes 
szőrük legyen, a hosszú szőrű  pincsiknek masnit kellett kötnöm a fejükre, ren-
geteget kínlódtam velük, hogy egy kis rend legyen körülöttük. 

De az asszony legalább hálás volt. Mondta Magó. 
Izgága egy nagysága volt, az biztos. Mondta Giric. A férje mindig szidta, mert 

a délelőtti gyakorlatokra is fényes bugyit rakott magára, kontyot csinált, s a melleit 
úgy fölpöckölte, hogy a cirkusz körül ólálkodó kamaszoknak kiesett a szemük. 

A tied nem jojózott? Kérdeztet Messzike. 
Brusek mindig jelen volt. Mondta Giric. Úgy őrizte azt az asszonyt, mint 

kutya a csontját. Szerintem napközben éles töltényeket rakott a pisztolyába, és 
úgy ment az asszony nyomában. Még a társ ad se viccelődtek vele, mert minden 
célzástól megőrült. Tőle függött a további sorsom, minek kezdtem volna ki vele. 

Továbbra is a cirkuszban szerettél volna maradni? Kérdezte Bagi. 
A törpe egy hét után megállapította, hogy.,természetes tehetségem van az 

állatokkal való bánásmódhoz. Ezt így mondta. Es még bólogatott is hozzá. Le-
het, hogy jobb idomár lett volna bel ő lem, mint Brusekből, aki már unta az egé-
szet. Unta Krumplit, unta a kutyákat, utálta a közönséget, utálta az idegesít ő  
utazást, utálta a kis utazókocsit, ahonnan minden zaj kihallatszik. Ezt meg ő  
panaszolta nekem. Ha el nem romlik a dolog, világot látott ember lennék. Le-
het, hogy én is eljutok Afrikába is. Vagy Franciaországba, Olaszországba. Ró-
ma. Nápoly. London. Most meg minden nap rostokolok az állomás elő tt, várom, 
hogy megérkezzen a vonat Gombosról meg Zentáról. 
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Mégis elromlott a dolog. Mondta Messzike. 
El. Mondta Giric. 
Mégis elkapott az asszony. Mondta Magó. 
Megdöglött az oroszlán? Kérdezte Bagi. 
Egyik se. Mondta Giric. Nem így történt. 
Meséld el nekik. Mondta Messzike. 
Egy délelő tt éppen földíszítettem a kutyákat a délel őtti gyakorlatra, akkor 

bementem a Krumplihoz, hogy megszeressem. Vakargattam a hátát, aztán ha-
nyatt fordult, és akkor meg a hasa került sorra. Mondta Giric. És akkor odaki-
áltott a kocsija ajtajából Brusekné. Hogy azonnal jöjjek be hozzájuk, mert késik 
a gyakorlattal. Olyan órarendjük volt, mint az iskolában. Ki volt függesztve egy 
táblára, hogy ki mikor kaphatja meg a porondot. Rám rikoltott, én meg azt 
hittem, a kutyákkal van baj, siettem. Azt mondja, segítsek neki behúzni a 
fűzőjét, mert késik az öltözéssel, azzal már le is dobta magáról a pongyolát. 
Megbénultam. Lányokat csak a Dunában láttam fürdeni, egy teltkarcsú dáma, 
ahogy anyám padláson őrzött Színházi Életében olvastam, rám még bénítólag 
hatott. Dús keblei olyan fehérek voltak, mint a tej, csak a mellbimbója barnál-
lott rajta, s az az aranylaméból készült bugyija alig takart valamit. Jólesett neki 
az elámulásom, de valóban sietett, mert belebújt a f űzőjébe, és követelte, hogy 
fűzzem szorosabbra a hátán a szalagot. Remegett a kezem, erre megfogta az 
ujjaimat, és végigfuttatta a mellein. Még kemények, még kívánatosak. Mondta. 
De nem akart velem akkor semmit kezdeni, mert sürgetett. F űzze szorosabbra. 
Fűzze még szorosabbra. Mondta. Alig találtam a pertli végét a hátán. De azért 
szó nélkül teljesítettem a parancsát. Már éppen készen lettünk volna, mikor 
ordítozás hallatszott kívülrő l. Először megijedtem, hogy Brusek ért vissza 
valahonnan, de aztán már fölfogtam a szavak értelmét is. Elt űnt az oroszlán! 
Elszökött az oroszlán! Ezt kiabálták. Biztosan nyitva hagytam az ajtaját a 
szerencsétlennek. Ma is meg vagyok gy őződve róla, hogy utánam indult. Va-
lószínű leg szeretett volna tovább játszani. Kisétált az ajtón, de elvesztette a 
szagomat. A városi b űzben még a nyomkövet ő  kutyákkal is megtörténik a 
dolog. A cirkusz egész területe tele volt azzal a rengeteg lábnyommal, amit a 
látogatók hagytak ott. 

Sétálni ment a Krumpli. Mondta Messzike. 
Egyedül ő  nevetett. 
Mire kiértem a kocsi elé, a törpe már ott volt egy távcsöves puskával. 

Mondta Giric. Úgy kiabált rám, hogy belevörösödött. Ki hagyta nyitva az ajtót? 
Ez érdekelte. De én fölkaptam azt a ruhaszárító kötelet, amivel mindennap 
vezetgettem Krumplit, és szaladtam az utca felé, hátha megtalálom szegény ál-
latot. 

Szegény állat. Mondta Magó. Ronda dög lehetett. 
El volt veszve szegény. Mondta Giric. Az volt a szerencsém, hogy a köz-

pont felő l sikoltozást hallottam. Fölkaptam egy biciklit a pénztár el ő tti tar-
tóból, és teljes er őből nyomtam a pedált. Akkor még nem volt ilyen nagy 
forgalom, mint mostanában. A gyalogosok meg visítva menekültek, mikor 
meglátták az úton szédelg ő  oroszlánt. Már elhagyta kétszáz méterre a Gorki 
utcát, mikor utolértem. 

750 



És ordítozott? Kérdezte Messzike. 
Búsan lógatta a fejét. Mondta Giric. Idegesítette a szokatlan környezet. 
Nem bántott senkit? Kérdezte Bagi. 
Miért bántott volna? Talán, ha piszkálják, lökdösik vagy dobálják, akkor 

morgott volna, de olyan szerencsém volt, hogy ez egyik unatkozó hülyének se 
jutott eszébe. 

Ritkán lát az ember egy sétáló oroszlánt Újvidéken. Mondta Magó. 
Leugrottam a bicikliről, és odaszaladtam hozzá. Mondta Giric. Megörült, 

mikor megszagolt. Nagyon megörült. 
Ezt honnan veszed? Kérdezte Messzike. 
Mert dorombolni kezdett. Mondta Giric. Megvakartam a hátát, aztán ha-

nyatt vetette magát, akkor a hasát is. Közben a nyakára kötöttem a kötelet. 
Mikor talpra állt, és megrázta magát, már azt hittem, minden rendben, indulunk 
a cirkusz felé. De megmakacsolta magát, arrafelé ordítoztak az emberek, ő  meg-
indult a futaki út felé. 

Erősebb volt, mint te? Kérdezte Bagi. 
Sokkal erősebb volt. Mondta Giric. Én voltam a magasabb, ő  százöt centire 

nő tt a földtől, de ne feledjétek, én sovány gyerek voltam, ő  meg egy jól karban 
tartott hímoroszlán. Akárhogy rángattam, ment a saját feje szerint. 

Akkor mit tettél vele? Kérdezte Magó. 
Mit tehettem volna. Mondta Giric. Vakargattam a füle mögött, beszéltem 

hozzá, és mentem utána. 
Nem féltél, hogy megmar valakit? Kérdezte Bagi. 
Attól féltem, hogy egész nap sétálni akar. Mondta Giric. Még egy kutya is 

nekitámadt, de a kutyákat nem becsülte sokra, még csak nem is csapott feléje, 
én rugdostam arrább, nehogy megharapja a bokámat. Az emberek mindenfélét 
kiabáltak rám, volt, aki szidott, volt, aki megállt és nevetett, azt hitte, a cirkusz 
reklámja az egész, egy újabb mutatvány, volt, aki sipircölt az els ő  kapualjba. Mi 
meg csak cammogtunk a piac felé. 

Egy nyugodt séta ebéd elő tt. Mondta Messzike. 
Nyugodt éppen nem voltam, de azt tudtam, hogy Krumpli már megette a 

napi adagját. Mondta Giric. Se kutyára, se macskára, se emberre nem vadászott 
soha. Lehet, hogy egeret vagy patkányt ütött már agyon, ha bemerészkedtek a 
ketrecébe. Így aztán fogtam a kötelet, simogattam az állatot, és kényelmes tem-
póban haladtunk. Attól azért tartottam, hogy a szabadság jókedv ű  futkosásra 
készteti. De annyira ellustult már az állandó bezártságban, hogy eszébe sem 
jutott szaladni. Szerencsére. Mert akkor vagy elengedem, vagy húzatom magam 
az aszfalton. Elérkeztünk a piacig, kicsit elkanyarodtunk a bíróság felé, mikor 
megérkezett egy rend őrmotoros, a háta mögött a vörösödő  törpével. Az le akar-
ta venni a hátára akasztott puskát, de intettem neki, hogy ne tegye. A rend őr is 
elővette a revolverét, de legyintettem, hagyjanak békén bennünket. A törpe or-
dítozott felém, hogy merre tartunk. Mondtam, hogy megyünk vissza a cirkuszba. 
De azt kiabálta, hogy a cirkusz nem abban az irányban van. Mondtam neki, ne 
izguljon, csak megnézzük a kirakatokat. 
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Aztán nem fenyegettek? Kérdezte Messzike. 
Nemigen szóltak semmit. A rend őrnek is nagyobb kedve volt a motoron 

maradni, mint odakeveredni Krumpli körmei közelébe. Mondta Giric. Átbal-
lagtunk a bíróság épületénél a másik oldalra, aztán szép lassan visszaindultunk 
azon a felén. Szegény állat elveszett volna egyedül a városban. Ha akart se jutott 
volna vissza a helyére. Pedig jött velem. Azaz egy kis lökdös ődés árán mégis arra 
ment, amerre én akartam. Mert az az igazság, hogy én voltam számára a díszkí-
séret. De mivel együtt voltunk, egész nyugodtan himbálózott. Arra gondoltam, 
még a hátára is ülhettem volna, mint egy Tarzan, de azt már hencegésnek vette 
volna az egész utca. 

Így sétáltál te Krumplival a Futakin. Mondta Messzike. 
Persze, kidobtak az állásodból. Mondta Magó. 
Legalább fizetett valamit a törpe? Kérdezte Bagi. 
Ledolgoztam még három napot. Mondta Giric. Nem a törpe bocsátott el. 

Neki még tetszett is, hogy másnap az újságok megint írtak a cirkuszról az ügy 
kapcsán. Veszélyes reklámnak nevezték, hogy az állatok királyával sétál az ido-
mító a város utcáin. Azt mondta, hogy ez Bruseknek sohasem jutna az eszébe. 

Megbocsátotta a b űnödet. Mondta Magó. 
A törpe meg. Mondta Giric. Egyedül azt sajnálta, hogy senki sem fényké-

pezett le bennünket az utcán. Én is szerettem volna, ha Brezsán Gyula ott van, 
akkor most örök emlékem lenne az oroszlánról. Mert van egy kivágásom, amit 
ő  fényképezett, ott ülök az állomás el ő tt, és a lovamnak a fején az abrakostarisz-
nya. Azt ő  fényképezte. 

Miért nem maradtál cirkuszos? Kérdezte Messzike. 
Brusekné elmesélte az urának, milyen vörös lett az arcom, mikor a hátához 

értem. Mondta Giric. Másnap Bruseknek eszébe jutott, hogy vette észre a vö-
rösségem, ha a háta mögött voltam. Erre sem az asszony, sem én nem tudtunk 
felelni. Ez döntötte el a sorsomat. Itt maradtam Újvidéken. 

Egy egész vékonyka asszonyt vettél feleségül. Mondta Bagi. 
Nem lehet minden az ember képzelete szerint az életben. Mondta Giric. 

Viszont a lovamat Krumplinak neveztem el. Így mindennap elmondhatom neki, 
ha abrakot vetek neki, vagy ha itatom, hogy: Gyere ide, Krumpli! Megvakarlak, 
Krumpli. És ő  is hálás nekem, ha nem is tud dorombolni. 

Viszont a kenyeret azért megkeresi. Mondta Bagi. 
Giric bólintott. 
Messzike kuncogott, de aztán ő  is csöndben maradt, mindnyájan hallgatták 

a békák egyre erősödő  koncertjét. 
Egyszer csak megszólalt Giric. 
Azzal a Krumplival nem tudom, mi lett. Mondta. De ezért a Krumpliért én 

felelek. 
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MONOSZLÓYDEZS Ő  

SZÜLETÉSNAPOMRA 

Születésnapomra én 
aligha lepem meg magam 
verssel sem 
mert az úgyis a versé 
a versben van 

lepjen meg más 
ha van rá kedve 
halálra harcra szerelemre 
és jóságra is 

VILLANYKÖRTE 

Egy villanykörte kiégett 
mintha most kezdene élni 
kunkori fonál zörög benne 
de már a szemeteslapáton hever 
mint kihúzott szuvas fog 
nincs körötte vér 

hisz azzal senki 
nem tudott engem ölbe venni 

mindig volt ok 
és ok az okra 
meglepetések gipszmása szobra 
cifrálkodott a szívemig 

lepjen meg más 
ha azzal áldott 
talál számomra új világot 

vénáiból a fény 
már előbb kicsordult 
Világos van mindenütt 
Sötétség van mindenütt 
Külön vércseppjeit 
nem lehet sehol se látni 

GULYÁS JÓZSEF 

VÉGÜL 
Az emberek őrülten keresnek egy színt, 
idegesek, rohangásznak 
és fáradhatatlanul ismételgetik: 
tudjuk, nagyon jól tudjuk 
lenni kell annak, amit keresünk 
és itt kell lenni valahol, 
hetvenöt fokra a keresztre feszítés 
újabb lehetőségeitől, 
a modern misszionáriusoktól, 
vallásalapító farizeusoktól, 
a XX. század babonáitól. 
Az emberek egy szín után szaladgálnak, 
mindenkit hány a keresés láza, 
míg végül, így vagy úgy, 
a szerencséjét mindenki megtalálja, 
van, aki kötél alakjában, 
van, aki ólomban, rögben, 
örökre elveszett kulcsok ajtói mögött. 

(1960-64) 
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SZŰTS ZOLTÁN 

IDŐT NYER A VERS 

időt nyer a vers, 
addig is kiiktatódik a kín, 
érzéseket pirít és pirongat 
az erre-nem-jár-villamos sín 

részletes és fogyatkozó 
vallomás ez, mint a fizetés, 
idegszálon feszül ő  telefonnak 
várakozásai telefonnak 

szárad az impulzus és levél, 
elpusztul, ki párhuzamos világban él, 
We who were living are now dying, 

kompromittált szívemen duna mentén szakad az ing, 
az üresség magányosságát leli ott, 
van-e csend a hegyek alatt, Eliot? 

NIHIL 	 VAKOLAT 

Leomlott vakolatoddal 
omlott le lelkemr ől 
minden, 
Szabadka. 

Mindent megtagadtam. 
Magam. 
Holnap a tagadás tagad meg 
engem. 

MOLNÁR RÓZSA 

A LÉT FOLTJAI 

A mi mécseseink kioltva. 
Sötétben figyelünk világbontó 
falverésekre, jajokra 
— nekünk ígéret se, 
föld se jutott... 
Isten hangját süketségünk 
falai borsózzák vissza... 

Kardokkal állunk 
— tükreinkbe szúrva. 
Okos szüzek, elvétve ha vannak, 
lopni kényszerülnek ők is, 
lángot. 

Mert hiába csiholnak, 
fújnak 
élesztenek.. 
— könnyek ellen? — 
tisztaságuk hát nem ér. 

Így lesz lopott az adott, 
s hiábavaló jötte Istennek 
késő  éjjel, vagy 
amikor nem is gondolnánk 

korrózió marta ajtók: 
puffaszkodunk körülötte... 

754 



KÉZFOGÁSOK 

FILIP DAVID 

A TŰZ HERCEGE 

A Keleti Végek jesívájának legkiválóbb növendéke volt ifjúkorában. Halálos 
ágyához szólította a Tudós Rabbi: — Kiválasztottalak a tanítványaim közül, mert 
a legszebb történeteket költöd. Magam is nagy megelégedéssel hallgattam azo-
kat a históriákat. A többiek a szent könyvek másolására és tolmácsolására hiva-
tottak. Te viszont vágj neki a nagyvilágnak, tarts pihen őt ott, ahol az emberek 
kíváncsiak a történetekre, amelyek a jesívánkról szólnak, arról, ami végbement 
és arról, ami sohasem következett be. Sem kenyérben, sem tekintélyben nem 
fogsz szűkölködni, ha jól eszedbe vésted mindazt, amir ől az elmúlt években 
értekeztünk, ám figyelmeztetlek: a szó a leghatalmasabb er ő  széles e világon. 

Így történt, hogy miután a tanítómester lehunyta szemét, emberünk vándor-
útra kelt. Sok története vált közismertté, mindenütt örömmel fogadta a gyüle-
kezet. Bizonyára hozzátok is eljutott a híre az érdekfeszít ő  szép meséknek, mint 
amilyen A tűz hercege,A madárnyelv, Nincs visszaút. Való igaz: a beszéd a legki-
válóbb tulajdona az embernek, az értelem és felfedezés szül őanyja. Maga a Tu-
dós Rabbi hirdette: — A szó, amelyet senki sem hall meg és senki sem figyel rá, 
el sem hangzott! -- Ám, mint mondtam, óva intett: a szó a szélviharnál is rette-
netesebb lehet. Nincs ököl, amely akkorát üthet, mint a szó. Egyszer egy bölcset 
arra kértek, meséljen még és még, mert bódító szavai hevítenek, akár a gyönyör ű  
dal, mire a bölcs kétségbeesetten felemelte a kezét és így válaszolt: — Némuljak 
és siketedjek meg, ha csakugyan oly ékesen szólok, mint állítjátok! — Az emberi 
természet egyik tulajdonsága a történetek élvezete, mert a történet egyfajta 
álom, az álom pedig ajtót nyit az új világba. Homályos és titokzatos az emberi 
lét, minden szövevényes és beláthatatlan ezen a földön. A legegyszer űbb szóban 
is benne foglaltatik a nagy titok része, az egyszer ű  beszédnek mélyén is értelem 
rejtezik, a választékos és tökéletes kifejezéssel él ő  történetmondó beszédje pe-
dig maga a mélységes tenger, amelyet teljesen felkutatni és minden titkát meg-
fejteni lehetetlen. Egyazon történet újra és újra el őadva mindig másféleképpen 
hangzik, nem is sejtett új értelmet nyer a szórendi változással. Mesemondó ba-
rátom a jesívában tanított tudományokat is terjesztette, ám tanítása veszélye-
sebb, sötétebb értelmet kapott az új, valamelyest változtatott történetekben, a 
szerencsétlen flótás ezért az elkövetkez ő  esztendőkben megkísérelte felfogni 
azt, ami a történeten kívül, a távolban dereng mint valami végcél, amely bonyo-
dalmasan ugyan, de benne foglaltatik magában a történetben. Túl az élet delén, 
amikor más férfiú vére csillapodik, barátunkban fellobogott a t űz. Korábban 
könnyen, gondtalan elégedettséggel szőtte a történeteit, most viszont megré-
misztették a saját szavai. Egy szép napon valami isten háta mögötti faluban 
találkozott a hajlott korú kabbalistával, aki beavatta A teremtés könyvének a 
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titkaiba. -- Huszonhat hang és bet ű  a létezés alapja. Minden lélek, a néhai, a már 
létező  és a születendő  egyaránt ebbő l a huszonhat betűből keletkezett és leend. 
A kiejtett hangnak nyoma marad a levegőben, állandó tanyája a torok, a száj, a 
nyelv, ott rejtezik a fogak és az íny, az ajak között. A lejegyzett hangok kapcso-
lódásával áll össze a tudás kétszázharmincegy kapuja. — Barátunk a Széfer háje-
círá hat fejezetének tanulmányozásával próbálta megfejteni a titkok titkát. Köz-
ben megfeledkezett arról, hogy e világon az elégedettség a békesség szül őanyja, 
a békétlenség és túlzott kíváncsiság temérdek szenvedés okozója! 

Valahányszor ismeretlen földre ért, imát mormolva felemelt egy rögöt és 
jókora általvetőjébe rejtette. Legféltettebb kincsként óvta és őrizte egyre nehe-
zedő  (földdel teli) tarisznyáját. Mert úgy döntött, hang és bet ű  erejével hamaro-
san élőlényt, gólemet teremt az összegy űjtött földből. Azt hitte, az egész világ 
benne foglaltatik majd abban a lényben, merthogy a világ minden tájáról vett 
földbő l gyúrja! Szabad ég alatt hált, a csillagokra meredve elmélkedett: 

Egykoron minden a semmib ő l, a föld az ű rbő l, az élet a földb ő l te-
remtődött. — No és a történetek, amelyek oly sokszor megríkatták az embere-
ket? Igen, a gyülekezet bizony valahányszor sírva fakadt, sóhajtozott, nevetés-
ben tört ki, szomorkodott és örvendezett, miközben ő  beszélt, beszélt, ám csu-
pán káprázat volt az egész, t űnékeny, csalóka mása az igazi csodának, amely 
sokáig váratott magára. 

Egy este, alighogy megjelent a telihold a domb fölött, a kietlen dombháton 
kiborította a tarisznyából a lankadatlan buzgalommal gy űjtött földet. Négy elem 

levegő , víz, tűz és föld — összetételébő l formálta meg a gólem testét a feljegy-
zésekbő l ismert eljárást alkalmazva, amellyel Jehuda Loew ben Becálél rabbi az 
Úr ötezer-háromszáznegyvenedik évének ádár hónapjában életet lehelt az 
agyagba. A teremtés képletét mormolva megállt a gólem lábánál, szembefordult 
az alaktalan nedves földtömeggel, amelyet pattogó t űznyelvek nyaldostak. Jobb-
ról a fejéig, majd a fejétől a bal oldaláig s végül a talpáig hétszer megkerülte az 
otromba testet. Lángra lobbant a t űz. Bevörösödött a gólem arca, g őzölt a föld-
test, mindent elborított a pára. Gondolatokból és szavakból összeállt egy te-
remtmény, barátunk cselekedetét tehát valóságos teremtésnek lehet nevezni. 
Hajnaltájt, az első  napsugárral megmozdult a gólem. Idomtalan kezére támasz-
kodott és felemelkedett a földhalmaz, szögletes képét a nap felé fordította. Elé-
gedettség helyett azonban félelem szállta meg a teremt őjét. Mert magasba emelt 
karral feléje tartott a kolosszus, hogy eltiporja. Nem tudni, mi okból, de te-
remtője elpusztítása volt az egyedüli vágya. Csakhogy útját állták a szavak. Szó 
teremtette, szó volt a parancsolója. 

Folytatta útját a szerencsétlen öreg. Alázatos rabként követte a monstrum. 
Amerre csak megfordultak, bezárkóztak el őlük az emberek. Senki sem fogadta 
be őket; kínszenvedés volt az a vándorút. Negyvennaposra volt el ő írva a gólem 
szolgálata. A bárgyú néma szörny az élet éppen hogy felizzott szikrájával negy-
ven napig járt-kelt a világban, akár egy holdkóros, és sehol sem akadt hely a 
számára. Csupán annak az érzésnek volt képes kifejezést adni, hogy mindenáron 
meg kell ölnie az embert, aki életre keltette, ezt az érzést és gonosz szándékot 
pedig az élettel lehelte bele a teremt ője. A gólem a negyvenedik napon elpor-
ladt, visszakerült a földbe, amelyb ő l vétetett. 
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Idővel feledésbe merült az eset. Az öreget ismét körülülte a hallgatóság, 
újabb varázslatos történeteket várt t őle. Lelke mélyén meg is jelentek a szavak, 
ott rezegtek a torkában, nyelvét, száját mozgatták. Aztán ajkára fagytak; be-
szélt, de senki sem hallotta. A tudatában jelen volt mindaz, ami szólásra 
késztette: ifjúság, jesíva, tanító, égbolt és csillagok, utak és emberek a meg-
járt utak mentérő l, ám képtelen volt szóval leírni a látomásokat. Tudta, hogy 
megnémult. Annak idején nem érte be az illúzióval, és amikor elveszítette a 
Látszatot, kit űnt, hogy magát a valóságot játszotta el. Ráncos arcát könny 
borította, a sorsát siratta. 

Eddig a történet az öregemberr ől, aki elfelejtett beszélni. 

Ekkor szólásra emelkedett tanítóm és oltalmazóm, a rabbi: — Különös tör-
ténet. Nem kérdem, miként sikerült oly híven tolmácsolnod annak a szerencsét-
lennek a gondolatait. Azt sem kérdem, mikor szeg ődtél mellé. Szövevényes az 
élet, gondolom, nem egyszerű  a magyarázat. Az is lehet, hogy a saját története-
det mondtad el. Ám ez sem biztos. Mégis, merre vettétek az utat, mi járatban 
vagytok? 

— Íme a válasz: a Mennyország Kapuját keressük. Néhány valósnak t űnő  
történet amellett szól, hogy létezik ilyen kapu. Jómagam és ez a boldogtalan 
nem élhetünk egymás nélkül. Összetartozunk, mint nap és hold, fény és árnyék, 
a dolgok színe és fonákja. Régóta vándorolunk együtt, meglehet, már a világ 
végére értünk. Az a kapu akár ebben az erd őben is rejtezhet. 

Mire a rabbi: — Elmondom, mi történt az egyszeri kocsissal. Egész életét a 
bakon, a kocsiján töltötte lovai társaságában. Egyszer baleset érte, a kocsi 
összetört, a lovak kimúltak. A kocsis értelmetlennek találta nélkülük az életet. 
Megölte a bánat. Csakhogy a mennyországban sem enyhült fájdalma. Nem lelt 
nyugodalmat, elmaradt számára a megelégedés. Elküldték hát egy imaginárius 
világba, ahol kocsi és négy pompás ló várakozott rá. Gyönyör ű  utakon száguld-
hatott szüntelen. A jóember csupán az álmennyekben lelt üdvözülésre, nem a 
valóságosban. Így van ez veletek is. 

Hallgatással telt el az éj hátralevő  része, reggel ki-ki indult az útjára, ők 
ketten a nem létező  keresésére, mi pedig célunk felé. Hosszú vándorutunk ki-
sebb településhez vezetett, megállapodtunk egy magas fák rejtette épület bejá-
ratánál. Szép tavaszi nap volt. A zöldbe borult pompás kertet számos út szelte 
keresztül-kasul, ezeken magam korabeli ifjak sétálgattak, beszélgettek, elmél-
kedtek. Tanítóm megillet ődve közölte: célhoz értünk. Ott élt a híres Mendel 
Bár rabbi, akinek a figyelmébe óhajtott ajánlani, hogy aztán a gondjaira bízzon. 

Hamarosan tágas teremben, hosszú asztalnál találtuk magunkat. Mendel 
rabbi behunyt szemmel figyelte a történetünket. — Átléptem az ötvenedik kapu 
küszöbét — szólalt meg. — Csakhogy a nagy tudásnak hatalmas az ára. — Arcát 
felénk fordítva felnyitotta szemét és láttuk, hogy világtalan és fehér, mintha t űz 
égette volna. — El kellett veszítenem a szemem világát, hogy megláthassam 
mindazt, ami a látó szemével láthatatlan. 

Hosszas hallgatás után folytatta: — Évekkel ezel őtt történt. Miután minden 
kezem ügyébe került könyvet kiolvastam, Lublin legtudósabb emberének tar- 
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tottak. Akkor véletlenül egy feljegyzésre akadtam, ki tudja, hogyan keveredhe-
tett az életr ől és halálról értekező  Talmud-lapok közé. Gyertyafénynél faltam 
sorait a szobámban. Egyszer . csak ezernyi parányi nap villant el őttem és eszmé-
letemet vesztettem. Vaksötétben tértem magamhoz, kinyújtott kezemet meg-
perzselte a gyertyaláng. Rémült kiáltozásomra öreg tanítómesterem futott hoz-
zám, és amikor meghallotta, mi történt, tudtomra adta: — Nincs számodra segít-
ség. Megpillantottad a Fényt, minden fénynek a forrását, a teremtés els ő  fényét. 
Aki ezt megéli, örök sötétség a sorsa. —Jó sok idő  eltelt, mire megértettem, hogy 
a világtalan sokkal többet és tisztábban lát, mint bármelyik látó halandó. 

Magához szólította a tanítványait. Körülvették. Kérdéseket intézett hoz-
zám, hévvel válaszoltam, buzgón igyekeztem bizonyítani, hogy a követ ő i közt a 
helyem. Figyelmesen hallgatta a szavaimat. Aztán reszketni kezdett, könnye 
csordult. Odafutottak hozzá a tanítványok, kérdezgették, miért sír. — Ez az ifjú 
hamarosan a halál fia! És ez igen elszomorít! — kiáltotta. Tanítóm kétségbeesett 
e szavak hallatán: — Azt ígértem az apjának, hogy épen, egészségesen látja vi-
szont. Nem élem túl, ha bármi is történik vele! 

A világtalan megértette tanítóm őszinte kétségbeesését. Engem pedig úgy 
elfogott a halálfélelem, hogy szóhoz sem jutottam. — Csodát tehetek az eseted-
ben, örökléttel ajándékozhatlak meg — hallottam huzamosabb szünet után a 
világtalant. — Ám figyelmeztetlek: mivel rövid az emberi lét, a halandó se-
rénykedik mielőbb magáévá tenni a titkok titkát, a leghatalmasabb tudást, és 
csakugyan a közelébe férk őzik; az öröklétben viszont nincs helye az efféle 
vágynak és igyekezetnek, hiszen az embernek nem adatott meg az egyenran-
gúság a Mindenhatóval. Merészeled-e azt az életet választani, amelyben min-
den eddigi tudásodat elfelejted, miközben örökre zárva marad el őtted az új 
ismeretek kapuja? 

Annyira megijedtem a közelít ő  haláltól, hogy nem sokat teketóriáztam. 
Élni vágytam. 

A rabbi parancsára kést hoztak el ő , amellyel a jobb karomba véste a négy 
szent betűt: YHWH. — Most távozhatsz, haza vagy bárhova vezethet az utad. 
Addig élsz, ameddig e jelet viseled! 

Még aznap búcsút vettem a világtalantól és a tanítómtól, azóta bolyongok 
idegen országokban ahelyett, hogy ígéretemhez híven hazatérnék. 

Egy hang a sötétből: — Ha már megadatott számodra az öröklét, mi késztet 
arra, hogy felfedd a titkodat? — Az ifjú felemelte arcát, kifejezéstelen h űvös 
tekintetét a sötétség felé irányította. — Az öröklét, amivel megajándékoztak, 
nem más, mint szüntelen bolyongás. — Felhúzta az ingujját és a jobb karján 
meglátták a szent bet űket. 

A ház ura előhozta a gyászöltözéket. Miközben a tanítványok felemelték a 
gyertyát, az ifjú csöndben magára öltötte. Áháron ben Samuel háNászi izzó kést 
nyomott a betűkre. Az ifjú egyetlen hangot sem hallatott. Nem érzett fájdalmat. 
Régóta, még a világtalan csodarabbi házának elhagyása percét ől halott volt a 
teste. Amikor az utolsó betű  is eltűnt, a hevült izgalommal figyel ő  jelenlevők 
szeme láttára porrá lett. 
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HáNászi mondá: — Az els ő  napon feljegyeztetett, kinek kell távoznia, kinek 
érkeznie, kinek meghalnia. Van, aki t űz martaléka, mást vadállatok tépnek széj-
jel, amazok meg éhen és szomjan halnak, földrengés vagy dögvész oltja ki életü-
ket. Feljegyeztetett: ez az ember békés életet érdemel, az meg tévelygésre ítél-
tetik. Az egyik halandónak könnyen sikerült minden, a másiknak örök szenve-
dés a sorsa. Írásba foglaltatott, ki lesz gazdag, ki nyomorú. Ki marad néma, ki 
nyitja szóra a száját. 

Ezután csupán a vihar morajlása hallatszott a menedékhelyen. A bent 
levők megkezdték a virrasztást az ismeretlen hamvai felett, akinek a nevét sem 
tudták. 

VASAGYI Mária fordítása 

(Részlet a szerző  Princ vatre című, 1984-ben megjelent könyvének címadó 
darabjából) 

Varga Lakatos Gizella tanárnő  szólt az egybegy űltekhez 
a gimnázium előtti parkban 
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ÖRÖKSÉG 

AZ IDEI KOSZTOLÁNYI DEZS Ő  NAPOKANYAGÁBÓL  

SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY 

KOSZTOLÁNYI A VILÁGIRODALOlVIR®L 

Miként vélekedett Kosztolányi a világirodalomról? Erre a kérdésre legalább 
kétféle módon lehet keresni választ. Az egyik választható út a fordítások mérle-
gelése. Ebben a vonatkozásban Rába György alapvet ő  kezdeményezést tett 
A szép h űtlenek című  1969-ben megjelent könyvével. Noha e jelent ős munka 
némileg kiegészítést igényelne, hiszen nem tartalmazza a színpadi s prózai szö-
vegek fordításának méltatását, s őt már időszerű  volna Kosztolányi műfordító 
tevékenységének olyan mérlegelése, mely „a formai és tartalmi h űség utópiájá-
nak keresése helyett" az átköltésekben „tükröz ődő  hagyomány megvilágítására 
helyezi a hangsúlyt", 1  ezúttal mégis a másik utat választom, éspedig azért, mert 
tudtommal eddig senki nem próbálta rendszerezni azokat a világirodalomra vo-
natkozó észrevételeket, amelyek Kosztolányi értekez ő  prózájában találhatók. 

Köztudott, hogy Kosztolányi Babitscsal ellentétben nem vállalkozott terje-
delmesebb irodalomtörténeti áttekintés elkészítésére, így rövidebb-hosszabb 
cikkeibő l kell kikövetkeztetni, milyen kép is élt benne a világirodalomról. Ne-
hezíti e cél elérését a kiadások hiányossága. Nemcsak az int óvatosságra, hogy 
sem Illyés Gyula, sem Réz Pál sorozatában nincs olyan kötet, mely minden világ-
irodalommal foglalkozó cikket tartalmazna, s őt nem is pusztán a jegyzetek hé-
zagossága és az idegen tulajdonnevek helyenkénti hibás feltüntetése, hanem 
főként némely cikkek kihagyása jelenthet akadályt. Bármennyire is tekintetbe 
kell vennünk, hogy az 1970-es években a politikai szigor lehetetlenné tette a 
teljes szövegkiadást, két évtized távlatából is gyanakvást, s őt tanácstalanságot 
kelthet az olvasóban, ha a közreadó ilyen sz űkszavú s egyben talányos megjegy-
zéssel bocsátja rendelkezésre munkáját: „Néhány tanulmányt tartalmi okokból 
nem közöltünk."2  

Számolva azzal, hogy esetleg még lappangó cikkek módosíthatják az itt 
körvonalazottakat, a Babitscsal összevetés kínálja a legjobb kiindulópontot, hi-
szen levelezésük alapján valószín űsíthető , hogy egyetemi évei során a két költ ő  
egymással kölcsönhatásban alapozta meg világirodalmi olvasottságát s már csak 
ezért is föl lehet tételezni, hogy a lényeges különbségek mellett hasonlóságok is 
akadnak a két költő  szemlélete között. 

A Magyar irodalom című  1913-ban keletkezett hosszabb tanulmány s 
Az európai irodalom története egyaránt azt bizonyítja, hogy Babits igencsak fogas 
kérdésnek vélte nemzeti s világirodalom viszonyát. Kosztolányi is érzékelt fe-
szültséget magyar s nem magyar irodalom között, ám ő  lényegében megkerülte 
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ennek a feloldását, amennyiben nem látott esélyt arra, hogy a magyar irodalom 
kivívja a külföld elismerését. Álláspontját azzal indokolta, hogy a nagy költészet 
— inkább a „Dichtung", mint a vers értelmében — mindig szorosan nyelvhez kö-
tött, s ami ebből következik, közös emlékezet függvénye. 

1930. február 2-án Lenni vagy nem lenni címmel tartott el őadásában — mely 
értekezőként egyik legfontosabb megnyilatkozása — nagyon is egyértelm űen 
szögezte le, hogy a magyar irodalmat csakis az anyanyelv ű  olvasók ítélhetik meg 
hitelesen: „Ne áltassák magukat azok a kiválóbbak vagy szerencsésebbek, kik-
nek könyvei esetleg külföldi piacokon is futnak, hogy ott buzogányukkal bever-
hetik a dicsőség érckapuit. Különlegességek maradnak arrafelé, örökre, szíve-
sen vagy nem szívesen látott vendégek. Nem is az a fontos, ami ott künn történik 
velük. Az a fontos, ami itthon történik. Ha mégoly mesterkéz ültette át idiómá-
ba verseiket, rímeik bágyadtabban csengnek, párbeszédeik lötyögnek, célzásaik 
fele elsikkad. Boszorkányos mesterségünkben a forma a lényeg, az árnyalat. 
Mindnyájan messzire visszanyúló, tétova emlékekb ől táplálkozunk, víziókból és 
hallucinációkból, egy-egy szó hallucinációjából, mely évszázadok sziklabarlang-
ján echót ver. (...) Minden nagy költészet családias. A család tagjai az idegen 
számára jelentéktelen, érthetetlen adomákat mesélnek egy kisgyerekr ő l, aki 
hajdanában mindnyájunk ismer őse volt, emlékeznek valamire, amire az idegen 
nem emlékezhet, és elmosolyodnak. Valami ilyesmihez hasonló a költészet. 
Nyelvünk szellemében él, melyben összeforradunk valamennyien, akármiféle 
politikai hiten élünk. Nem dicsekszünk azzal, hogy h űek vagyunk ehhez a nyelv-
hez. Mi magunk vagyunk a h űség. Nem állítjuk azt sem, hogy csak vele, általa, 
érette lélegzünk. Mi magunk vagyunk ez a nyelv. Vér vízzé válhat, pártot is 
üthet, de ez a szellemi közösség megronthatatlan, elmozdíthatatlan." 3  

Ez a gondolatmenet több olyan mozzanatot is magában foglal, amelynek 
bővebb kifejtését Kosztolányi más cikkeiben lehet megtalálni. Az idézettek els ő  
mondatai olyan magyar írók m űveire is vonatkozhatnak, akik bizonyos elismert-
séget szereztek maguknak a külhonban. Kosztolányi hallgatólagosan föltételezi, 
hogy e művek némelyike azért arathatott sikert fordításban, mert nyelvéb ő l hi-
ányzik a tömörség és a mélység. A magyar irodalom legjobb alkotásai — így szól a 
érvelés — nem menthetők át más nyelvekre, s éppen ezért nem érdemes azzal tör ődni, 
hogyan ítélik meg irodalmunkat más nemzetek. A szavak mélyén ott rejlik a múlt, s a 
magyar irodalom olyannyira telített a nemzet történeti emlékeivel, hogy a magyar 
nyelvű  értelmező  közösségen kívül alig, vagy egyáltalán nem megközelíthető . 

Ez a vélemény kétségkívül határozottabb Babitsénál, noha hasonló felfogás 
nyomai Az európai irodalom történetében is kimutathatók. A különbség legin-
kább abban rejlik, hogy míg Babits sajnálatosnak mondja a magyar irodalom 
nemzetközi ismeretlenségét, addig Kosztolányi természetes adottságnak fogja 
föl az anyanyelvi közösség zártságát és olyannyira a bens őséget tartja az egyes 
irodalmak lényegének, hogy már-már az egyes nyelvek közötti átjárhatatlanság 
eszméjének a közelében jár. A kisebb költ ők műveit át lehet menteni egyik 
nyelvből a másikba, mert számukra a nyelv csak közvetít ő  eszköz. „Arany János 
azonban a nagy költők közé tartozik, akiket sohase lehet lefordítani, sohase 
lehet átültetni idegen talajba, akár Racine-t vagy Chaucert, akik a francia és az 
angol nyelv nélkül egyszer űen nincsenek." 4  

761 



Ismeretes, hogy Babits hanyatlást látott a maga korszakában. Tulajdonít-
ható-e hasonló felfogás Kosztolányinak? Noha ő  idősebb pályatársánál sokkal 
több megértést tanúsított az avantgárd mozgalmak haladás-eszménye iránt, egy 
vonatkozásban mégis értékcsökkenést állapított meg: a lejegyzés technikájának 
fejlődését a művészi színvonal csökkenésével hozta összefüggésbe. A Pesti Hír-
lapban Tinta címmel közölt sorozatának 1936. január 26-án keltezett darabjá-
ban olvasható a következő  mondat: „Tanulmányt lehetne írni arról, hogy befo-
lyásolják az írószerszámok az írás m űvészetét." A végkövetkeztetéssel az iroda-
lom hanyatlását sejtette: „Végül az írógép köszöntött ránk ördögi zajával, vil-
lámgyors beidegzésével, elröppen ő  íveivel és másolópapírjaival, s vele együtt a 
műkedvelők borzalmas korszaka, amikor már senkinek se volt mondanivalója, 
de ezt sietve mondta el, s lehet ő leg bőbeszédűen, tíz-tizenöt kötetes regények-
ben, kiadósan, a semmit is fölhígítva." 5  

Az idézett cikknek két részletére érdemes fölhívni a figyelmet. Az egyik az 
idő  szemléletének a megváltozására utal, a felgyorsulásra, amely fordított arány-
ban van az idő  tartalmasságával. Az embereknek nincs idejük lassan írni és ol-
vasni. Ezt a gondolatot többen is megfogalmazták a XX. század elején. Henry 
James például egy 1903-ban megjelent könyvének elején a következ őképp ha-
sonlította össze a XX. századi embert a XIX. századival: „Nekünk több dolog 
van a birtokunkban, mint amennyivel ők rendelkeztek, de mind kevesebb helyet 
tudunk szorítani számukra az életünkben és az elménkben; így azután bármeny-
nyire is magasabb rendű  legyen az ízlésünk, kevésbé tudjuk a hasznát venni." 6  A 
mennyiség növekedése a minőség rovására, a fölszínesség els ődlegessége a 
mélységgel szemben Kosztolányinál is visszatér ő  gondolat, mellyel cikkeinek 
olvasója többször találkozhat. 

Az idézett szövegrész másik figyelemre méltó vonatkozása utalás egy olyan 
eszményre, mely szerint az írás eredend ően és lényegében véve a kéz tevékeny-
sége, s ez meglepően emlékeztet Heidegger felfogására, aki az 1942-43. tanév 
téli szemeszterében Freiburg egyetemén „Parmenidész és Hérakleitosz" címmel 
tartott előadássorozatában a következ őket mondta: „Az írás lényegénél fogva a 
kéz-írásból származik. (...) Amikor tehát az írást elválasztják lényegi eredetét ő l, 
azaz a kéztő l és amikor elterjed a gépírás, az embernek a léthez f űződő  viszonya 
változik meg". 

Kosztolányi is azoknak a nevében marasztalta el az írógép használóit, „akik 
még mindig kézzel körmölünk". 8  Már 1909-ben, Az írás technikája című  cikké-
ben megjegyezte, hogy az írógép használata megváltoztatja a stílust, 9  később 
pedig ugyanezzel magyarázta a regények elszaporodását, amiben a szellemi ha-
nyatlás megnyilvánulását látta. Ebb ől a kiindulópontból jutott a következő  vég-
eredményre egy évvel a halála előtt: „Olykor öt-hat évenként felt űnik egy tehet-
ség, meghódítja tárgykörével az olvasóközönséget, esetleg a mozit is, egy kicsit 
tündököl a népszer űségben, aztán lebukik a sötétségbe és ismeretlenségbe, 
ahonnan felbukkant, s legközelebbi könyve az újság varázsa nélkül már ismétlés, 
vagy olyan csapnivaló, hogy kézbe se lehet venni. Állandó csillagok nincsenek 
többé. (...) Tudsz-e említeni, barátom, olyan mai költ ő t, drámaírót vagy regény-
írót, akire az egységes elismerés napfénye süt, ha nem is az összes európai orszá-
gokban, de legalább szűkebb hazájában?" 10  
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A nyelvek sokféleségéből már 1929-ben egyenesen arra következtetett, 
hogy „áthatolhatatlanok egymásnak a nemzetek". 11  Sőt, a költőrő l már 1912-
ben azt állította, hogy „A hazájában lehet ő t igazán megérteni", 12  s e tételének 
különös nyomatékot adott azáltal, hogy flamand szerz ő  példájával szemléltette. 
Amikor külföldi szerző  műveit méltatta, Babitstól eltér ően nem egységes világ-
irodalmi folyamatra, hanem nemzeti hagyományokra vonatkoztatott. Noha 
rendkívül vonzónak érezte „a latin szellem nemes hagyományá"-t, melynek lé-
nyegét az öngúnyban jelölte meg, jellegzetes megtestesít őjét pedig Horatiusban 
látta, 13  az élő  irodalomból nem francia, olasz vagy spanyol, de német nyelv ű  
szerzőnek, Rilkének a műveit becsülte legtöbbre. 1909-ben róla közölt hosszú 
méltatást a Nyugat hasábjain. Ebben a szövegben található az a kijelentés, mely 
hallgatólagos vitát folytat Adyval, s ő t Babitcsal is: „Bécs a világlírában ma már 
többet jelent, mint akár Párizs, akár London". 14  

Kosztolányi írásmódját szokás franciás könnyedséggel és játékossággal tár-
sítani. Nem alaptalanul, de azért m űvészetének komorabb összetev ő it sem sza-
bad feledni. „Mi nem tudjuk játéknak nézni az életet — hangoztatta 1911-ben —, 
ső t a játékot is kissé életnek tekintjük, és tiszteletet érezünk iránta. Talán kicsit 
közel estünk a germánokhoz. Nekünk tragikus a világnézetünk". 15  Ez az önjel-
lemzés egyrészt arra emlékeztet, hogy Kosztolányinál a humor és a tragikum 
értékelési távlat kérdése — Esti Kornél játékai halálosan komolyak is —, másfel ő l 
azt érzékelteti, hogy a távlat viszonylagossága, Kosztolányi egyik kedvenc 
szerzőjének, Nietzschének a szavával a „perspektivizmus", 16  azaz értelmezés és 
távlat kölcsönös függése egymástól, a magyar költ őt a németek kultúrájához 
közelítette. Ezért is nevezte a németeket „sápadt, álomlátó és mélységes nép-
nek" ,amely a világnak a két legnagyobb kincset adta, a metafizikát és a muzsi-
kát," i ' ső t később, az első  világháború után is ez késztette arra, hogy dicsérje 
Thomas Mannt, amiért megvédte „a zene és gondolat, Schopenhauer, Wagner 
és Nietzsche népét", „a germánok lelki-e» éni m űvészetét a román népek társa-
dalmi-társasági művészetével szemben." 

A művek önértékének s az értékel ő  személyiség egységének a tagadása teszi 
érthetővé, hogy Kosztolányi nem törekedett arra, hogy mindig ugyanolyan szi-
gorúsággal értékeljen. Voltaképp az értékelés természetéb ő l fakadóan nem is 
tartotta lehetségesnek a következetes ragaszkodást valamely állandónak fölté-
telezett mércéhez. 1933. október 1-jén közölt cikkében határozottan beismerte 
önellentmondásait: 

„Egy viruló egészséges fiatalembernek szívesen a szemébe mondom, 
hogy kissé sápadt, s a fogazata elhanyagolt. Hasonlóan vagyok egy remekm ű-
vel is. Kipécézem legkisebb hibáit, és szenvedélyesen dühöngve szidom órák 
hosszat. Ha ezt egy avatatlan hallja, azt hiheti, hogy az egészet elvetem és 
ócsárolom. 

Mit míveljek azonban, amikor egy fércm űvet raknak elém, s szerz ője azzal 
a kétségbeesett rimánkodással kérdez ősködik felőle, mint kedves halálos beteg-
jeiről a rokonok, akik már tudják az igazságot, csak félnek t ő le, s minthogy 
képtelenek az önáltatásra is, t őlem várják, hogy hamis vigasztalással áltassam 
őket. 
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Az ilyen munkát csak dicsérni lehet és szabad. A haldoklóknak mindig azt 
mondom, hog r kitűnő  színben vannak, s hozzátartozóiknak, ha kell, meg is es-
küszöm erre." 19  

Torzítva egyszerűsítenek azok, akik Kosztolányi megnyilatkozásait „sze-
repjátszás" és „őszinteség" szembeállításával próbálják magyarázni. 20  Mivel az 
értelmezést változtatható távlat függvényeként képzelte el, különböz ő  cikkeit 
különböző  értelmező  távlat megnyilvánulásaiként foghatjuk fel, s ő t egyazon 
szövegben is érzékelhetünk távlatváltást. A Rabindranáth Tagore magyarorszá-
gi látogatásakor írott cikk végül is nyitva hagyja a kérdést, vajon az indiai költ ő  
üzenetének elavultsága okozta-e a hatástalanságot vagy a közvetít ő  angol nyelv, 
azaz végső  soron a roppant távolság India s Európa kultúrája között. 

Sokkal egyértelműbb Anatole France életművének értékelése, melynek fo-
kozatos elavulását Kosztolányi több cikkben kísérte nyomon. El őször, 1916-ban 
illette bíráló megjegyzéssel a francia író munkásságát, majd 1924-ben azt állítot-
ta, hogy „Művészete már csak részletm űvészet". 21  Két évvel később azután már 
kifejezetten azzal érvelt, hogy a szóban forgó életm ű  korszerűtlenné vált. Ítéle-
tének azzal adott külön nyomatékot, hogy Pirandello m űvészetével szembeállít-
va fogalmazta meg: „Az a törekvés, hogy az élettel s embertársainkkal olyan 
közvetlen kapcsolatban legyünk, minta humanisták, manapság lehetetlen. Ana-
tole France, ki ezt megkísérelte, az utolsó humanista író, kudarcot vallott. Min-
dent meg akart érteni, de tulajdonképpen semmit sem értett meg. Lépten-nyo-
mon ellentmond önmagának, egyik sorával a másikat cáfolja, s oly z űrzavaros 
gondolatvilágot tár elénk, hogy fölvilágosultságánál hajlandók vagyunk többre 
tartani még a korlátoltságot is. „22  

Anatole France példája azt szemlélteti, hogy Kosztolányi szerint egyazon 
olvasó személyes tapasztalatként is észlelheti némely m űvek elavulását. Más 
írásokból is lehet arra következtetni, hogy szerz őjük úgy vélte, az idő  megválto-
zása és a befogadó megn őtt tapasztalata egyaránt eredményezheti az olvasó né-
zetének átalakulását. 1924-ben a Nyugat közölte azt a cikket, melynek els ő  része 
mindazt összegzi, amit Maupassant jelentett a századel őn íróknak s olvasóknak 
— így Kosztolányinak is, ki 1909-ben saját fordításában jelentette meg a francia 
szerző  verseit. Ezek után olvasható a következő  mondat: „Ennek a varázsnak 
ma már vége." 23  Akár egyszerű  leértékelés is következhetnék ezután, ám a szö-
veg hátralevő  része inkább arról ad fogalmat, miként változott meg a kép Mau-
passant művészetérő l. 

Az idősebb olvasó már érzi, hogy kevesebb id ő  áll rendelkezésére, ezért 
jobban megválogatja a m űveket, és ennek megfelelően értelmező  távlata is meg-
változik. Három évvel a halála előtt így szólt errő l: 

„Vajon hogy is olvas az élet közepén az, akinek kenyere, szenvedélye az 
írás-olvasás? 

Úgy olvas, mint ahogy a hajdan korhely gyomorbeteg eszik-iszik. Már csak csipe-
get, kortyintgat. Önnönmagának orvosa lett. Tilos számára a zsír, a sok éleszt ővel 
dagasztott kenyér, a vastag főtt tészta. Inkább nyers gyümölcsön, kétszersültön él. A 
líra teáját is csak akkor élvezi, ha nem cukrozták agyon, s ízesen fanyar.' 

Nem lehet vitás, hogy Kosztolányi olyan dönt ő  ízlésváltást tételezett föl a 
XIX. és XX. század között, mely lényegesen átalakította az irodalom mibenlé- 
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tét. Különösen a regény- s drámaírásban érzékelt hangsúlyváltozást; sok kortár-
sához hasonlóan az erkölcsi tanítás és a küls ő  cselekmény háttérbe szorulását és 
a belső  történés megnövekedett jelentőségét tartotta lényegesnek. 1926-ban ér-
tekezett erről a Nyugatban: 

„Ha egy ember, ki a múlt században élt, elolvasna egy mai regényt, melyet 
mindnyájan bámulunk, ezt mondaná: »Nem történt ebben semmi«. 

Ha pedig ugyanez az ember fölkelne sírjából, s megnézne valamelyik szín-
házban egy XX. századi remekm űvet, ezzel az ítélettel távoznék: »Üres és hatá-
rozatlan, nincs benne erkölcs, nem értem«. (...) Érdekl ődésünk majdnem telje-
sen áttevődött a lelki életre. Ma már nem képesek lekötni bennünket a történé-
sek kimeríthető  variációi, permutációi, kombinációi." 25  

A félreértés elkerülése végett szükséges hangsúlyozni, hogy Kosztolányi 
nem magának az irodalomnak a bels ő  alakulásában, hanem az irodalomra ható 
nézetek történetében látott olyan elmozdulást, amelyet fejl ődésnek lehet nevez-
ni. 1933-ban papírra vetett megjegyzése ezt tanúsítja: „Freud után a lélektani 
regényírók sejtése is többnyire tárgytalan. Ami akkor új volt, az ma tiszteletre 
méltó ósdiság. Leógföllebb kegyelettel tekintünk rá, mint a petróleumlámpára a 
villanyfényben. 2 Nem gondolkozott irodalomtörténetben, és az egyes életm ű-
vekben sem keresett emelkedést. „Az ember nem halad, legfeljebb a sír felé 
halad" — vonta le a következtetést Baudelaire és Nietzsche m űveiből 1906-ban, 
s a lét megváltoztathatatlan kétérték űségének gondolatát szegezte a fejl ődés 
képzetével szemben, vagyis azt állította, hogy a bölcs ő  s koporsó között céltala-
nul bukdácsoló embernek legföljebb a lét elfogadására van lehet ősége: „A világ 
arra, hogy megváltoztassa, nagyon is jó, jobbá nem tehetjük — ámde rosszabbá 
sem, mert gonoszságában és megátalkodottságában a legrosszabb." 27  

Kosztolányi tájékozottsága több vonatkozásban sokoldalúbb volt, mint Ba-
bitsé vagy akár Szerb Antalé. 1935-ben a Kalevala értékeire hívta föl a Pesti 
Hírlap közönségének a figyelmét s egyúttal arra emlékeztetett, hogy a szóbelisé-
get sem szabad kiiktatni az irodalom köréb ő l. Kilenc évvel korábban, Rabindra-
náth Tagore műveinek fordításait mérlegelve, világosan rámutatott arra, hogy a 
világirodalom mibenlétének Magyarországon elterjedt felfogása indokolatlanul 
egyoldalú: „Mindig nemzetközi hajlandóság hatott át. Sajnos azonban be kell 
látnunk, hogy a mi nemzetköziségünk csak európai, majdnem kizárólag a mi 
szűkebb világrészünkre vonatkozik, s úgynevezett széles látókörünk legföljebb 
Oroszországtól Spanyolországig, Norvégiától Görögországig ível, már nem ér el 
se Kamcsatkáig, se Beludzsisztánig, se Kínáig, se Indiái ahol pusztán néprajzi 
általánosságokat , irodalmi külsőségeket észlelhetünk ." 1928-ban hangsúlyoz-
ta, hogy az Egyesült Államok irodalma már nem tekinthető  az európai irodalom 
részének, mert „Amerika ebben az emberölt őben megtalálta önmagát", 29  ső t 
már az első  világháború elő tt „jellemzően amerikai költő"-ként méltatta Whit-
mant30  - ellentétben. Babitscsal, aki még a harmincas években is azt állította, 
hogy a Fűszálak szerzője „voltaképp Európa álmait zengte" 31  —, 1931-ben pedig 
ötrészes tanulmányt közölt a Pesti Hírlapban ezzel a címmel: Káté. A kínai köl-
tészet barátainak. Ebben a munkájában azt igyekezett bebizonyítani, hogy a kí-
nai költészetre nem alkalmazhatók az európai fogalmak. Kezdeményezésének 
újszerűségét tanúsítja, hogy a következő  évben Kínai és japán költők címmel 
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közreadott fordításairól sokan azt hitték, jórészt Kosztolányi eredeti költemé-
nyei. Illyés Gyula még az Idegen költők 1942-ben megjelent kiadásának el ősza-
vában is ezt a föltevést fogalmazta meg, s voltaképpen csak a kínai irodalom 
szaktudósa, Csongor Barnabás szögezte le 1960-ban kiadott tanulmányában, 
hogy „valamennyi kínai (és japán) fordítása eredeti m űveken alapult", s „Kosz-
tolányi Dezsőnek alapvető  érdemei vannak a kínai és japán költészet magyar 
műfordításában, magas művészi színvonalon való megismertetésében." 32  

Kosztolányi nagyon szoros kapcsolatot tételezett föl fordítás és értelmezés 
között. Már csak ezért is a célszöveget tartotta els ődlegesnek a forrásszöveghez 
képest, pontosabban a fordítást els ődlegesen a cél-, nem pedig a forrásnyelv 
kultúrájának részeként fogta fel, és elhatárolta magát attól a Babits által is kép-
viselt eszménytő l, mely szerint a műfordításnak arra kell törekednie, hogy 
megőrizze vagy átmentse az eredeti szövegben adottnak vagy nyilvánvalónak 
föltételezett értelmet és/vagy hangnemet. 1917-ben két fordításkötetr ől szóló 
bírálatában azt sejtette, hogy csakis jelent ős költő  lehet jó fordító, ám ez egyút-
tal annyit is jelent, hogy a fordító átköltéskor is saját m űvet alkot. „Goethe és 
Byron, a két nagy kortárs, fordítgatta egymást, Goethe a Manfredet németre, 
Byron a Faustot angolra. Érdemes összevetni ezt a két fordítást, hogy a német 
Manfred nyelve mennyire fausti, és az angol Faust mennyire manfredi."33  

Az igazi művész saját magát látja a korábbi művészetben. Azokkal szem-
ben, akik arról a hatásról értekeztek, amelyet Baudelaire tett Swinburne-re, 
Kosztolányi fordított irányú összefüggést állapított meg: „Azt hiszem, hogy 
Swinburne Baudelaire-ban magát szerette és magát bámulta, papirosálmaiba 
vért érzett bele s magába hasonította, átformálta, és végigélte a saját módja 
szerint.'34  Ez az 1918-ban megfogalmazott állítás nem az egyedüli bizonyíték 
arra, hogy Kosztolányi szerint nem a korábbi magyarázza a kés őbbit, hanem 
megfordítva. 1909-ben Strindberg Shakespeare-értelmezését is önjellemzés-
nek minősítette: „A család? Egy kifőzés. Az átok, a romlások romlása, a gyer-
mekek pokla, s jellemző , hogy Strindberg még Hamlet tragikumát is itt keresi, 
és a család áldozatát látja benne, nem a tépel ődés hűsét."3  

Feltűnő , hogy valahányszor Kosztolányi nagy elismeréssel szólt egy-egy írói 
életműrő l, mindig saját értékrendjét tulajdonította annak. Baudelaire szemléle-
tének jellemzését 1906-ban így vezette be: „Számára a kivételes lesz a megszo-
kott, a természetellenes a természetes, a rút a szép, s a rossz a jó." A tanulmány 
gondolatmenetére mindvégig rányomja bélyegét az önszemlélet. Még a végki-
csengésben sem nehéz fölismerni Kosztolányi saját felfogását: „Az ihletr ő l épp-
úgy vélekedett, mint a nagy Flaubert. Azt mondta, hogy a napi munka eredmé-
nye, semmi más." 36  Hasonlóan önértelmezésként is olvasható 1921-ben tett ki-
jelentése, mely szerint „a Raszkolnyikov és Karamazov testvérek írója született 
humorista is, mert tragikum és humor egytestvér", 37  vagy Bunyin híres elbeszé-
lésének 1933-ban megfogalmazott összegzése: „az élet mélységét érzékelteti 
meg benne, az elmúlást, a közönyt, az egyén elt űnését, az idő  haladását, az em-
beri dolgok semmis voltát." 38  Ezeket az értelmezéseket éppúgy szövegszer űen 
meg lehet feleltetni Kosztolányi saját m űveiben föllelhető  megfogalmazások-
nak, mint Ibsennek 1928-ból származó méltatását, melynek kulcsszavai így 
hangzanak: „szemében az egy mindig több volt, mint a kettő".39  
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Az elmondottakból önként adódik a végkövetkeztetés, hogy Kosztolányi 
értekező  munkáit műhelytanulmányokként ajánlatos olvasni. Mivel a befoga-
dás, nem pedig az alkotás szempontjából igyekezett meghatározni a m űvészi 
értéket — „A költemény nem a papíron van, hanem bennünk" 40  —, felfogásától 
elválaszthatatlan az alapföltevés, hogy a jelen mindig saját magát keresi a múlt-
ban, ezért a kánonok hiábavalóságra vannak ítélve. Azoknak a történeteknek, 
tárcáknak s verseknek a szerz ője, amelyekben Esti Kornél szereplő  vagy be-
szélő , idegennek érezte magától a befejezett, önmagára zárt m ű  klasszikus esz-
ményét. Ugy gondolta, hogy nincsenek elévülhetetlen értékek, szükségszer ű , 
hogy egyik nemzedék sárba rántsa azt, amit az el őző  a magasba emelt, és nem 
lehet megjósolni, vajon véglegesnek bizonyul-e majd egy leértékelés avagy nem. 
1925-ben Strindberg utóéletét mérlegelve olyan tételt fogalmazott meg, mely 
értékelő  magatartásának alapföltevéseként is felfogható: „a halhatatlanság nem 
oly folytonos valami, mint azt az iskolakönyvek tanítják. Századok során meg-
megszakad, s ekkor a halhatatlanok csöndesen visszamennek díszsírhelyükre 
várakozni, míg nem kopog kriptájuk vaskapuján egy másik kor, mely ismét tu-
lajdon arcát ismeri föl bennük". 41  

Kosztolányi szellemében azt mondhatjuk: a m űvek szüntelenül föl- és leér-
tékelődnek. 1997-ben az ő  életműve jelentősebbnek látszik, mint valaha. Az 
egyetlen magyar szerz ő , ki vers- és regényíróként, novellistaként, értekez őként 
és műfordítóként egyaránt nagyot tudott alkotni. 

JEGYZETEK 

1  Józan Ildikó: Műfordítás és intertextualitás. Alföld 1997/11, 49. 

2  Ércnél maradandóbb. Budapest: Szépirodalmi, 1975, 481. Kosztolányi m űveinek szö-
vegkiadását tágabb Összefüggésbe helyezve Szörényi László bírálta, Szöveggondozás — 

magyar módra: Delfinológiai vázlat című  tanulmányában. Múltaddal valamit kezdeni. 
Budapest: Magvet ő , 1989, 269-275. 

3  Látjátok  feleim. Budapest: Szépirodalmi, 1976, 18-19. 

4  Uo. 152. 

Sötét bújócska. Budapest: Szépirodalmi, 1974, 510. és Nyelv és lélek, 455-456. 
6 Henry James: William Wetmore Stoiy and His Friends: From Letters, Diaries, and 

Recollections. New York: Grove Press (1903), I. 17. 
7  „D ie Schrift ist in ihrer Wesensherkunft die Hand-schrift. (...) Wenn also die Schrift ihrem 

Wesensursprung, d. h. der Hand, entzogen wird und wenn das Schreiben der Maschine 
übertragen ist, dann hat sich im Bezug des Seins zum Menschen ein Wandel ereignet " 
Martin Heidegger: Parmenides. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1982, 125. 

8 Sötét bújócska, 511. 

9  Nyelv és lélek, 371. 
10 Ércnél maradandóbb, 474. 
11 Uo. 156.  
12 Uo. 254. 
13 Uo. 8. 

767 



14 Uo. 347. 

15  Uo. 160. 
16 Friedrich Nietzsche: Der Wille zur Macht: Versuch einer Umwertung allet Werte. Stutt-

gart: Alfred Kröner, 1964, 337, 343 -348. 
17  Ércnél maradandóbb, 247. Vö. Nyelv és lélek, 28. 
18 Ércnél maradandóbb, 341. 
19 Sötét bújócska, 111. 

20  „A Babitshoz írt kilencven-egynéhány levélben egyetlen őszintének ható mondatot 
találtam" - írja Márton László. Színes tinták bölcsessége című  tanulmányában (Holmi 
1997, 1315-1327) bizonyításra nem szoruló alapföltevésként fogad el nagyon is kér-
déses állításokat. Egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy az őszinteség érvényes értékelő  
kiindulópont a romantika utáni (vagy előtti) irodalomban; gyanítható, hogy az értel-
mező  önkénye dönti el, melyik kijelentés sžámft őszintének; korántsem bizonyos, hogy 
a Nietzsche utáni korban magától értet ődőnek lehet tekinteni a személyiség zárt egy-
ségét és Önazonosságát; Kosztolányi és Babits vagy akár Ady viszonyának mérlegelé-
séhez célszer ű  mindkét fél megnyilatkozásait figyelembe venni; végül Kosztolányi íté-
leteinek minősítésekor aligha lehet eltekintenünk attól, hogy levelezése csak töredé-
kesen maradt fenn. 

21 Ércnél maradandóbb, 199. 
22 Uo. 299. 
23 Uo. 224. 
24 Uo. 456. 
25 Uo. 298. 
26 Uo. 464. 
27 Uo. 123, 130. 

28  Uo. 242. 
29 Uo. 394. 
30 Modern költők. Budapest: Élet (1914), 20. 
31 Babits Mihály: Az európai irodalom története 1760-1925. Budapest: Nyugat (1935), 68. 
32 Csongor Barnabás: Kínai műfordításainkról. Filológiai Közlöny 1960, 202. 
33 Ércnél maradandóbb, 491 és Idegen költők. Budapest: Szépirodalmi, 1988. Második 

kötet, 533. 
34 Ércnél maradandóbb, 181. 
35 Uo. 212. 
36 Uo. 131. 
37 Uo. 141. 
38 Uo. 312. 
39 Uo. 17. 
40 Nyelv és lélek, 345. 
41 Ércnél maradandóbb, 221. 

768 



HÓZSA ÉVA 

SZÁMADÁS-E A SZÁMADÁS? 

Már évek óta tart egyfajta Kosztolányi-kultusz, amelynek „folyamatában" divat 
Kosztolányira hivatkozni, modernségét és polgári mivoltát boncolgatni; szöve-
geit a posztmodern írók is kanonizálták. És máris kimondtuk az irodalomtudo-
mány egyik legdivatosabb kulcsszavát, a kánont, amelynek rombolása a hatva-
nas évek óta foglalkoztatja az irodalomtudósokat. Kosztolányi életm űvét ez a 
törés még inkább előtérbe állította, eszményi mintává avatta. Ottliki értelem-
ben nem mesterként, inkább kedves, elegáns családtagként említik ő t. Ma már 
egyesek Kosztolányi polgári attit űdjének és eszményi voltának megkérd őjelezé-
sét is vállalják. A tradíció (s ez az igazán zavaró) megkövült szövegolvasatokat 
is eredményezett, ám nem tulajdonítunk kell ő  figyelmet annak az ottliki meg-
jegyzésnek, miszerint az újraolvasás egyik legf őbb kötelességünk. Maga Koszto-
lányi is toleráns módon viszonyult a kanonizált olvasatokkal való szakításhoz, 
még ahhoz a tényhez is, amikor Tolsztoj 1907-ben megtagadta Shakespeare 
költő i tehetségét, detronizálta a dráma királyát. Nem adott igazat Tolsztojnak, 
amikor imádott drámaíróját a porba taszította, de érezte, hogy valami „villa-
mosság" van a levegőben, és ha az előző  századokban tudtak hinni a múltban, 
„ma szeretjük a jelent" — írja Kosztolányi (Népszava, 1907. december 25.) 

Olvassuk tehát újra utolsó verseit, a Számadást és a hátrahagyott verseket, 
amelyeknek kanonizált olvasatai meglehet ősen ismertek számunkra! Ismerjük 
Bóka László könyörtelen számvetésként emlegetett koncepcióját, Szabó L őrinc 
fejtegetését a hit nélküli erkölcsi magaslatról, Szauder József csillag-motívum-
mal kapcsolatos nézeteit, de fontos adalék a Kő  c. Kosztolányi-vers kiemelése, 
illetve átemelése a Számadás c. kötetbe, valamint a Hajnali részegség fausti 
szempontjainak figyelembevétele (Bori Imre), Kosztolányi szkeptikus látás-
módjának jelentősége (Németh G. Béla), amellyel igazán modern íróvá 
avathatjuk ő t. 

Sokat foglalkoztak motívumaival, és számos lényeges megállapítást írtak le , 
az utolsó versek kapcsán — az utolsó versek pedig egyébként is fontos szerepet 
játszanak a költő i életművekben, Kosztolányi még a verseskötet címében is a 
szintézis lehetőségére utal —, de ezek a m űvek különböznek a költői „őszi-
kéktő l", mert a fiatalos lendület még a semmi partján is megmarad, erre Gyer-
gyai Albert már a Nyugat Kosztolányi-emlékszámában utalt. Motívumismétlé- 
sei kétségtelenül jelen vannak, pl. a jellegzetes mozdulatlan őszélmény és a gyü-
mölcsös ősz, amely sárga és piros, ennélfogva a halál színe is a sárga, de megje-
lennek a vendégség, a csillagvilág, a kincs, a család és más motívumok is, ame-
lyekre az elemzők utaltak. Természetesen ez sem egyszer ű  motívumismétlés, az 
új olvasatok erre is rávilágítanak. 

Mostani újraolvasásunkba a Réz Pál által összegy űjtött színházi jegyzetek 
és kritikák is belejátszanak, hiszen ezekb ől derül ki igazán költ őnk művészet- 
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szemlélete, amely szakít az „akkori" kánonnal. Kosztolányi imádott ősei 
Shakespeare és Arany János, akiket a Hamlet kötött igazán össze. Ibsen drámái 
azonban rádöbbentik őt arra, hogy kora Hamletjei már nem fordulnak magán-
beszéddel, monológgal a néz őkhöz, ők már nem bízzák a közönségre titkaikat. 
Mióta Csáth drámakötetét kézbe vehetjük, ott is tapasztalhatjuk az Ibsen-él-
mény intenzitását. Igen, Ibsen dialogizál. De hogyan? Erre Kosztolányi a m ű-
elemzőknél is pontosabban figyel fel. „Ma a hősök hallgatnak" — állapítja meg 
Ibsen drámáiról. (A forradalmi dráma. Népszava, 1907. december 25.). Megra-
gadja őt Ibsen „univerzális látásmódja", a modern élet ily módon történ ő  bemu-
tatása, kérdésfűzése, a jelentéktelen eseményekr ő l szóló beszélgetés és főként a 
ködös jövő  felvillantása: „Néha az ablakon át mutatja meg a jöv ő t, de csak kö-
dösen, egy pillanatra, egy lírai fellendülés önkívületében, aztán újra a jelen ta-
laján vagyunk" (uo.). APeerGyn t, a „norvég Faust" ,Az ember tragédiáj ának rokon 
műve különösen jelentős Kosztolányi szempontjából (Babitshoz intézett leveléb ő l 
is tudjuk), mert a középszerűség ellen küzd, és ezt a csupa hibából összevarrt embert 
éppen a titokzatos Gombönt ő  önti egésszé (Pesti Hírlap ,1926. február 6.). Kosztolányi 
olvasatában Peer a kis népek, így a magyarság tragédiáját szimbolizálja. 

Shaw Kosztolányi szemében szkeptikus nézőpontja miatt képvisel értéket, 
Hofmansthal viszont azért, mert a középkor hagyományaihoz is a jelen fel ől 
közelít. Pirandello Ibsennel szemben a huszadik század írója, aki a lét misztiku-
mára és a véletlen szerepére hívja fel a figyelmet. Arthur Schnitzler „latinosan 
könnyed", groteszk játékai szkeptikus világértelmezésük miatt hatnak rá, Ibsen-
hez nem hasonlítható művész, de ő  is a végőskig ködbe burkolja a cselekményt. 
Schnitzler legnagyobb érdeme, hogy új perspektívát nyit. „Schnitzler életm ű-
vész és halálművész" — írja róla Kosztolányi (A Hét, 1911. október 8.). Az élet 
szava c. Schnitzler-mű  kimondja: „Már semmi bizonyosat se tudok a világon." 
Wedekind szintén új perspektívát nyit, és most Csáth újonnan el őkerült drámá-
jára, drámai vázlataira is utalhatunk. 

A színházi jegyzetek alappillérei tehát a JELEN IDŐ, a SZKEPSZIS és az 
ÚJPERSPEKTIVA fontossága. Egyetlen jegyzet sem feledkezik meg a közönség 
szerepéről, dráma és nézője dialógusáról. (A drámaíróban is gyakran a lírikust 
láttatja a kritikus Kosztolányi). 

Ha most a Kosztolányi-kritériumok fel ő l közelítünk a másik műnemet (a 
lírát) is képviselő  Kosztolányihoz, akkor ezekben az utolsó versekben észre kell 
vennünk a lírai én idővel való viaskodását, amely a századvég íróinak jellemz ője 
volt. Csáth Géza A sebész c. novellájában fejtette ki ezt a küzdelmet, Bori Imre 
olvasatában a homo novus megszületésének problémáját. Kosztolányi most egy 
új perspektívából, a betegség szituációjából sztoikus látásmódokkal közelít a 
jelenhez, amely egyre kevésbé elemezhet ő . A honnan-hova-miért ködös, homá-
lyos, nem véletlenül válik az utolsó versek vezérmotívumává a köd (Juhász Er-
zsébet éppen Musil és Schnitzler kapcsán is értekezik err ől a motívumról — 
Tükörképek labirintusa. Forum, Újvidék, 1996.)A jelennel való meghasonlás ál-
lapota az az új perspektíva, amelyb ől Kosztolányi a világot szemléli, amelyb ől 
létösszegzésre, számadásra törekszik. Úgy összegez, hogy ebb ől a „mozgó" pers-
pektívából (amely egyszerre perspektíva és perspektívahiány) el őre is, hátra is 
új távlatokat nyit, sőt az időn túliba is behatol.  
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Az utolsó lírai költemények új olvasata új kulcsszót is hoz felszínre, ez 
pedig az olykor időhatározó szó, illetve ennek OLYKORON változata. Baude-
laire költészetében is felt űnik ez az időmeghatározás, amely a bizonytalanra, a 
jelenre és valami jelenen „túlira", az úton való megállóra, egy bekövetkezett 
(bekövetkező) átélés-térre utal. A konkrét életid őt az „én koromban" megjelö-
lés és az életévek pontos megjelölése képviseli, egyébként a tér és id ő  a követ-
kezőképpen kerül be a kötetbe: HAJDAN, RÉGEN, NÉHA, MESSZE, TÁ-
VOL, OTTAN, ITT stb. 

Az olykor azonban megállót, egyfajta tettenérést jelent, a jelen megragadá-
sát, ebbő l fakad Kosztolányi néhány m űvének csendéletjellege. Szinte Camus 
„megvilágítására", arra a fénybe vetettségre asszociálunk, amelyr ől Mészöly 
Miklós értekezett A világosság romantikája c. írásában. Mészöly Camus ítéleté-
re is hivatkozik: „Csak aki megismerte a jelen id ő t, az tudja, mi a pokol." Kosz-
tolányi jelenének pokla a testi fájdalom, a szenvedés, a betegség, de a mértékhi-
ány, a bolyongó lét, a korral való meghasonlás felismerése is az, amely Camus 
írói módszeréhez hasonlóan a megvilágítás attit űdjét eredményezi nála. Rádöb-
ben, hogy ebben a viszonylagosságban minden mikroelem szemléleti központ 
lehet. A Semmi mint távlat az egyetlen bizonyos pont (de ez is homályos, kétes 
távlat) amellyel szembesült, és a létösszegzésre készül ő  költő  nem az egész szét-
bontásából összegez, hanem megragadja, el őtérbe helyezi az egészb ő l kiraga-
dott részeket. Íme Kosztolányi modernségének egyik újabb mozzanata: az ele-
mek egyenrangúsága. Az igazi számadás azonban csak perspektíva marad. An-
csel Éva mutatott ráAz ember mértéke vagy mértékhiánya c. kötetében (Kossuth 
Könyvkiadó, 1992), hogy Hamlet is csak a látszatát nyújtja a befejezettségnek, a 
bukás nem következik be, hanem mindvégig jelen van. Ha viszont látunk egy 
embert, aki ugyanazt a világot szemléli, tudjuk, hogy érzékel bennünket, akkor 
pedig kommunikábilis világban élünk, és csakis ilyen világban tudunk élni. 
Kosztolányi is csak a közjátékot írhatja le, a köztes létet, de ő  nem monológver-
seket alkot, beszél ő  hajlama még a szokásosnál is er ősebb az utolsó versekben 
— önmegszólító és megszólító formában is dialogizált. Létösszegzésének moda-
litása éppen abban nyilvánul meg, hogy személyes léte szembesül a semmi (vagy 
a „valami") nyílt horizontjával, az elmúlással. Hamlet még mértéke a börtönre 
emlékeztető  Dániának, Kosztolányi viszont ironikusan állapítja . meg kora 
költőjéről, hogy önmagát tekinti saját mértéknek. Költ őnk már fiatalon is a 
kívülálló szerepében tűnt fel, az új perspektíva még inkább szemlél ővé avatja. A 
létösszegzés nem csak egyfajta magaslatból történik (az eddigi elemzések ezt 
hangsúlyozták), hanem a mélység is kulcsszava a kötetnek. A halál, a magány, a 
homály a mélység fogalmához kapcsolódik. 

Az utolsó lírai művek előhangja lehetne a Jó hír című , 1930-ban keletkezett 
Kosztolányi-vers, amely a repülő  és a fáradt földi ember, illetve a költ ő  ellenté-
tét ragadja meg, hiszen az utóbbi nem rekordokat vár, csupán feleletet a követ-
kező  kérdésekre: 

„Láttál-e roppant fényt a magasban? 
Láttál-e jelt, hogy érdemes élni? 
Láttál-e ott fönn néha egy angyalt?' 
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A vátesz költő  már régen eltűnt, ironikus szerepcsereként is olvashatjuk a 
verset, de legalább még felteszi az évszázadok óta szokásos kérdéseket. Az utol-
só kérdés „néha" szava a reménytelen reményt is jelzi, motívumként az OLY 
KOR-ral hozhatjuk kapcsolatba. A Számadás kötete már nem kérdezi mindezt, 
ső t rámutat. „Elment az élet innen — mit keressünk?" 

A dialogikus versbeszéd az utolsó versek jellemz ő  sajátossága, habár a be-
szélő  attitűd tagadása is megjelenik, pl. a Már megtanultam c. költeményben 
("Már megtanultam nem beszélni..."), de a Beszélő  boldogság már a „beszélni 
kell most énnekem" gesztusát emeli ki. A költ ői én sajátos beszédmódjához 
kapcsolódik a „barát", illetve a „pajtás" megszólítás, de szól a szerelmeséhez, a 
halottakhoz és a halálhoz, önmagához és szól a FÁKHOZ. Afa jellegzetes mo-
tívumként tűnik fel. A fához leggyakrabban a csend kapcsolódik, mert az öreg-
kor fája csendes és „daltalan". A fa az öregkor metaforája és a lírai én közérze-
tének kivetítése. A Hyde Park öreg fájáról szóló „útirajz" utolsó két sorának 
mondathatárai is kérdésesek: „Él. / Gondolkozik."Kosztolányi sajátos paradoxona 
a csend és a beszélő  attitűd kapcsolata, de a csend is dialogikus jellegű, sőt az emberi 
csendek összeérnek. A halottakkal való kommunikációja sajátos jelleg ű . Ő  maga 
fiatalon az űrben, a ködben bolyongott, mosta halottakat is ilyen tág térben csavar-
góként ábrázolja, sajátos metamorfózisukat konkrét személyekhez köti; ők olyan 
volt emberek, akik nyomot hagytak, tehát hatnak tovább, de legjellemz őbb képes-
ségük, amellyel hatnak, abban a nem ismert tartományban átlényegül: 

„Nem tudja itt Newton az egyszeregyet, 
fejére tompa éjszaka borul, 
Kleopátra a csókokat feledte, 
és Shakespeare elfelejtett angolul." (..) 

Az apa alakja és Osvát is felt űnik, sajátos párbeszédet folytat velük a költ ő . 
A csend a néma közöny álarca is, ez „a legjobb vánkos", ahogyan az Izgatott séták 
című , 1932-ben született versében megfogalmazza. 

A versbeszédre tehát a sokrét űség jellemző . A Nyugat 1936 decemberében 
kiadott Kosztolányi-emlékszámában (XXIX/12.) Gyergyai Albert (A stílusa) 
emeli ki Kosztolányi legjellemzőbb sajátosságát: a változás képességét. Stílusá-
ra is ugyanaz a változatosság jellemz ő , ami látásmódjára; e stílus jellemz ő  voná-
sa éppen az, hogy nincs jellemző  vonása. Új olvasatunkban is ez a stilisztikai, 
formai, műfaji sokszínűség tűnik fel a Számadás verseiben. Stilisztikai jel-
lemzőként már Gyergyai említi a rész kedvelését az egész helyett, ám ennek 
ontológiai vonatkozásaira is hivatkozhatunk. Az életteljességre vágyó költ ő i én 
(Füst Milán külön kiemelte Kosztolányi etikus érzékenységét és az életteljes-
ségre való törekvését, a homálytól, a misztériumtól és a német Tiefe fogalmától 
való idegenkedését) az új perspektívából rádöbben arra, hogy az egész kibogoz-
hatatlan, beláthatatlan (pedig ez lenne az igazi számadás), a részletek viszont 
érthetők, a jelenben megfoghatóvá válnak, s őt mörikei értelemben is széppé, 
boldoggá tehetik a köztes létet. Kétségbeesés című  művében a költő  meg is vallja: 
„Jobb is nekem nem nézni az egészbe, / beléfogózni egy-egy csonka részbe..." A 
„tünékeny látomány" megragadásából, a mikroészrevételekb ől születtek versei 
(mint Debussy zenéje), ezek jelent őssé válását közlik velünk, olvasókkal. Pi- 
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linszky értetlenül tekint Kosztolányi rész-imádatára, cikket is ír a rácsodálko-
zásról (Új Ember, 1971. június 10.): "En pontosan fordítva érzem — írja a költ ő  
utód —: én azokat, akiket »részként« megszerettem a világból, mindig az »egész« 
gondnokságára bíztam, a szelíd mindenségre, a szelíd csillagra, s rajtuk is túl 
Isten véghetetlen szelídségére." 

Pilinszky nézőpontját tehát Isten határozza meg, létértelmezése ebb ől a 
megingathatatlan perspektívából fakad, Kosztolányi számára elt űnt ez a fogózó. 
A Litániában írja: „Az én koromban / álmatlanul ült arany-ágyon az Isten." 

A köztes létben élő , a részek jelenvalóságát megragadó költ ő  léte térben is 
beszűkült. A gyermekkorhoz hasonló élménnyé válik a ház, a szoba, a kicsit már 
Mándyt idéző  tárgyi világ (Otthon, A mi házunk). A ház és a falak inkább átha-
tolhatatlan korlátot, otthontalanságot sugallnak, a szenvedéshez kapcsolódnak. 
Az élethiány metaforája a ház, a tárgyak éjjel átalakulnak, félelmetessé válnak. 
A szegény kisgyermekpanaszai c. kötetének szorongó lelkiállapotot kifejez ő  est-
és éj-verseire gondolunk, az esti színház, a „panoráma" újra megelevenedik, de 
nem puszta motívumismétlésr ő l, hanem egy új perspektívából történő  láttatás-
ról van szó, amikor a költ ői én már nem csak olvasójával, hanem régebbi m űve-
ivel is párbeszédet folytat. Pl. az Este, este... kezdetű  „régi" költemény a Szám-
adás Otthon c. művével rokonítható, a tárgyi világ hasonló: 

Este, este... Otthon 

a díván elbújik félre 

szundít a karosszék 

MEGSZEMÉLYESITES 

(emberarcú) 

mint krokodil lapul a díván 

párduc a karszék, enni kíván. 

HASONLAT, METAFORA 

(animális lét) 

Az állatmetaforák és a hasonlatok a veszély fokozását jelzik, a félelem ál-
cája a közöny. A kis mécs is az éji rémeket idézte a második verseskötetben. A 
Négy fal között költője még fejet hajtott a sors kényszer ű  akarata elő tt, tudomá-
sul vette vereségét. A Hajnali részegség és az Eleire-halálra költője már új 
nézőpontból önként vállalkozik erre a gesztusra: Megköszöni, hogy ennek a 
köztes létnek, a lét szépségeinek részese lehetett. 

Az emlékek, a múltidézés, a mitologizált gyermekkor a Számadásban is 
jelen van. A gyermekkor valamiféle ősteljességként, „ősharmóniaként" jelenik 
meg az utolsó Kosztolányi-m űvekben (ez utóbbi Kabdebó Lóránt terminusa, 
Tiszatáj, 1997/2.), amely a család és a tágabb közösség hagyományait (magyar-
ság, Európa) is felszínre hozza. A gyermekkor tisztaságát a hó motívumával 
érzékelteti. (A gyermekkori emlékek felnagyítása nem új mozzanat Kosztolá-
nyinál. Már bécsi tanulmányai idején arról számol be Babitsnak, hogy az elmúlt 
idő , a gyermekkor fanatikusa lett. Csáth Géza esetében is megfigyelhet ő  ez az 
attitűd, Szajbély Mihály írásai utalnak rá, természetesen Freud személyiségel-
méletével és Prousttal is kapcsolatba hozható!) 

Kosztolányi utolsó verseiben azonban a mitologizált öregkor is helyet kap. 
Pilinszky hivatkozik arra is, hogy Kosztolányi a világirodalom egyik legszebb 
sorának tekintette a következ ő  Walt Whitman-sort: „Szépek a fiatalok, de az 
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öregek szebbek." A „csuparom" álarc mögött ő  is felfedezi a csendes, bölcs szép-
séget (lásd az öreg fát!), és bár a Számadás legszebb gesztusa, mikor a glóriát a 
fiataloknak adja, idős édesanyját is védelmébe veszi, és fényes koszorút nyújt át 
neki. A gyümölcsös ősz is az öregkor dicséretéhez kapcsolódik (ez a motívum Pi-
linszkyt ugyancsak cikkírásra késztette). A Peer Gynt mintájára a csupa hibából 
összevarrt egyénben is felfedezi az értéket, nemcsak a kiválasztottakban és a kivá-
lasztott életszakaszokban. Az emberlét eseménnyé válik, és minden egyén élete, léte 
az, ezért figyel fel ironikus módon a huszadik század önimádó költ őjére, aki kije-
lenti: „Én önmagamat önmagammal mérem. A fiatal Babitscsal folytat dialógust, 
mikor jelzi, hogy ő  már kitört zárt köréb ől. Az ember újra mértékké vált számára. 

Mándy Iván mondta egy interjúban, hogy neki nincs filozófiája, és ezt nem 
tartja erénynek, de A légyvadász c. posztumusz kötet mégis párbeszédet folytat 
az előző  novellákkal, és ha úgy tetszik, egyfajta abszurd várakozást fogalmaz 
meg filozófiátlan filozófiaként. A légyvadász megtanulta a várakozást, amely a 
beckettinél is értelmetlenebb. Kosztolányi sztoikus énje szintén várakozásban él, 
magányos várakozásban, „hideg templom-lélekkel", haláltudattal várakozik az 
időben és térben ködös távlatra, a semminek nevezett szubsztanciára. Kosztolányi 
várakozása konkrétabb és dinamikusabb az író utódok h őseinél. A látszólagos moz-
dulatlanságban, a köztes létben éppen a dialógusban talál boldogságot, „beszél ő  
boldogságot", így fordul élők és nem élők, tárgyak és elvont életértékek, valamint 
saját énje felé, hogy tudassa a részletek szépségét, közölje önreflexióit. 

Miért is dicsérte Ibsent? A modern h ős hallgat, pontosabban csak mellékes 
dolgokról beszél valakinek. A Nórában a halálos beteg Rank doktor, miel őtt 
eltávoznék, végigtekint Nóra szobáján, magához öleli azt, és elhallgat. Koszto-
lányi a következőképpen vall erről: „Nem tud beszélni, és hiba lenne, ha a drá-
maíró csak egy szót is adna ajkára. Mi megértjük a hallgatást... Elég, ha megkö-
szöni a tüzet, amivel meggyújtja utolsó havannáját... Az életben is így szokott 
történni: megköszönjük a tüzet és elmegyünk meghalni. Minek mutasson reá 
egy másik szereplő , minek elemezzük az elemezhetetlent, amit csak egy érzelem 
végtelenül finom remegése fejezhet ki" (A forradalmi dráma). 

Élet és művészet tehát valahol itt találkozik. Török Sophie elemezte tüze-
tesen Kosztolányi pózait, ez a póz, ez a szerep már olyan, amellyel azonosulnia 
is kell. Kosztolányi többet mond, mint Rank doktor a távozás el őtt, csenddel és 
beszélő  szándékkal dialogizál, számadásra vállalkozik. Új olvasatunkban azon-
ban felmerül a kérdés, hogy számadás-e ez a Számadás egyáltalán, vagy Koszto-
lányi is csak a tüzet köszöni meg? Új perspektívából ismeri fel a létezés szféráit; 
a vers, a mű  már távolról sem olyan lényeges, mint az els ő  kötet Dalok, csatá-
rok... c. versében, bár a formai és m űfaji keret többnyire megmarad. Az életsze-
rűség közege természetesen er ősebb. „Számomra csak a kétes a vigasz" — mondja 
ki végezetül. És megtanult várni. 

A Számadás a kétkedő  módon várakozó ember várakozó számadása egyfaj-
ta szintézist nélkülöz ő  összegezés; egyetlen pontig azonban már eljutott az új, 
Ibsent is túlhaladó látótérb ő l: hogy minden csak idézőjel. Ezt visont majd Tan-
dori Dezső  fogalmazza meg (sokkal kés őbb) Paul Klee kapcsán. 

A tudományos tanácskozáson elhangzott el őadás szerkesztett változata. 
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ÉNEKBALETT ESTIVEL 

1. INTROITUS 

Indulj, dalom, 
sápadt dalom, 
összetört tükrökön képmás, 
Kornélhoz. Legyél tréfás. 
Tiéd a semmi 
enyém a semmi, 
penge — parkettán tangó, 
sötétvörös, búsongó. 
Mondataid bársonyon menetelnek, 
engem méricskélne); kevesellnek 
Finoman felszikrázik a kérd őjel, 
rá piros lobogással a pont felel. 

2 SZEME TÜKRE 

Aranykehelyb ől ittál, 
ezüsttálcáról ettél, 
hússá lett benned a nektár, 
ágyat az égre vetettél. 

A SZÜL ŐFÖLDJÉRŐL MESÉL 

Az Úristen bokájából nagyokat harapott a SÁR. 
A sárból egy kalapács rozsdás SZEGeket vert Isten térdébe. 
Ezt láttam én, ezt meséltem mindig. 

A SZÜL ŐFÖLDEMRŐL MESÉLEK 

Fűzfából faragott bölcsőt a város, amikor megszülettem, 
varázslombikokban főtt, éneklő  tejet szoptam. 
A verejtékpatakok rózsakoszorús folyóként mosták a rétek lábát. 
Most az emberek hátát véresre gereblyézi a csönd. 

S. KORNÉL KLASSZIKUS FELKIÁLTÁSA 

Jaj! kiröpült egy vers a zsebemb ől! Fuss, utoléred! 
Szükségem van rá, kéri a reggeli lap. 

6. A CSÁSZÁRNAK AMI A CSÁSZÁRÉ 

Reggeli glóriádban csodállak 
napközben alázattal tisztellek 
esténként megfejteni próbállak 
de ha ezüstszálas harisnyában eljő  az éjjel, 
akkor csak szeretlek 

7-9. TITKOS DOLGOKAT CSELEKSZÜNK 
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HAZAKÍSÉR 

Úgy látom, maga csúnya kis n őcske... 
Tánc helyett inkább nem f őzőcskézne? 
Egy percre nyújtsa a kis kacsóját, 
úsztatnám rajta ajkam hajóját. 

A KAPUALJBAN BÚCSÚZUNK 

Az égbe' bál van, minden este bál van. 
Egy angyal ujjait szorongatva másolod 
a pesti háztetőket. A zene kitér a szemed útjából. 
A parkett csupa csillogás, sima suhanás. 
A zsebedet kiégette egy földi cigaretta, 
Desiderius. 
Szólt az Úr. 

BARÁTH KATALIN, Kanizsa 
díj) 

SZÍNEKEN TÚL 

Negyedik akkord 

Amikor ideértem, 
közel a pillanathoz, 
szárnycsapásnyira talán, 
az ajtó kitárult, 
félénken, szinte ártatlanul 
csak várt az ingó kerék 
Nyaldosta 
pillanatok nyomát az itt 
vagy talán a most bűvöletében. 
Köztem a távolság 
néma ária. 
Ha figyel, 
szájában ott parázslik 
a pillanat hűvössége. 
Ha már szarvas, 
és ének is talán, 
akkor marad minden 
színes néma csend. 

PIRMAJER KORNÉLIA 
Az újvidéki Magyar Tanszék els ő  éves hallgatója. 

díj) 
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VÉRTEZETLENÜL 

a percektől részegültünk meg ott 
és tudtuk valaki vigyáz ránk 
valakiben megfogan mindez 
mikor az idő  elveszti szövetségeseit 

fehéren botladozók nyomorék árnya 
kísért végig ösvényeinken 
a végek felé dübörögve 
idegen szempárok csillantak ránk jegesen 

az elveszített lényeget akartuk 
most holtan miért járunk fel-le itt 
a felgyújtott esernyők füstjébe vesztünk akkor 
és talán ott haltak meg 

tekinteteink szimfóniái is 

MOLNÁR VIKTOR 
A szabadkai zeneiskola negyedikes tanulója. 

(II. díj) 

A LÁMPA TITKA 

A kisfiú a szoba közepén állt. Álmélkodó tekintettel és félig nyitott szájjal bá-
mult fölfelé. Csodálkozó pillantásokat vetett a világító lámpára. Tétován nyúj-
totta ki kezét a fény felé. Olyan közelinek t űnt és számára mégis elérhetetlen 
maradt. Mint egy bura, amelybe világító szentjánosbogarakat zártak. Csodálatos 
volt, szemet kápráztatóan gyönyör ű . Lassan felbátorodott, de hiába nyújtogatta 
a karját és hiába állt lábujjhegyre, a fény csak nem került közelebb. Mintha még 
távolodott is volna. Már fájt a szeme, szúrták a fénysugarak, de nem tudta leven-
ni róla a tekintetét. Szerette volna elérni, megfogni, megtapogatni és megfejteni 
a titkot. Megfejteni a fényl ő  gömb titkát, hogy tudja, mert tudni akarta. Tu-
dásszomja végtelen volt, mint az ég. Mindent megfogni, darabokra szedni, rá-
jönni a titokra és újra összerakni. Még jól emlékezett a fehér kismacskára, amely 
összekarmolta, mert ő  szét akarta szedni. Meg akarta nézni, hogy hogyan m űkö-
dik és hová tűnik el az a sok tej, amit adnak neki. Most ugyanúgy volt ezzel a 
fénylő  gömbbel is, amely még csak nem is mozgott, nem evett és nem ivott, csak 
néha fénylett, néha meg kialudt. Már régóta figyelte és egyre jobban érdekelte. 
Egyszer próbálta megérinteni a székr ő l is, de leesett és majdnem kificamította 
a bokáját. Mintha maga a gömb nem akarná, hogy elérje. 

Csak állt a szoba közepén és nézte a fényl ő  gömböt. Ugy érezte, hogy már 
nem bírja tovább, most már meg kell tudnia a titkot. „Apa. Igen, Apa majd 
biztosan elmagyarázza, ő  biztosan ismeri a titkot, mert Apa feln őtt és okos és 

777 



mindent tud. Igen, Apa. Majd Apa, hát persze..." és már futott is az apjához, aki 
a szomszéd szobában üldögélt. A kandalló el őtti hintaszékben pihent, mint a 
többi fagyos, téli estén. Figyelte a pattogó tüzet vagy éppen g őzölgő  teát szür-
csölve könyvet olvasott. Most éppen a tüzet figyelte, a kis lángokat, amint táncot 
járnak a kandalló rácsa mögött. A fia zökkentette ki merengéséb ől, aki nyakát 
átölelve furakodott az ölébe. Rámosolygott. A csillogó barna szempár pedig 
visszamosolygott azzal a gyermeki ártatlansággal, amivel csak egy négyéves tud 
mosolyogni. 

Apa! — kezdte a kisfiú. 
Mi a baj, kicsim? — kérdezte az apa. 

— Te, figyelj csak, Apa! Szeretném, ha elmondanád, hogy mit ő l fénylenek 
ezek a gömbök a szobákban. 

Tudod, kisfiam, ezt nehéz lenne elmagyarázni. Ugyanis... 
— Ugye szentjánosbogarak világítanak bennük? — kérdezte mohó kíváncsi-

sággal a kisfiú. Az apa rámosolygott és megadta magát fia kíváncsiskodásának. 
— Igen, szentjánosbogarak világítanak bennük, de csak akkor, ha a falon azt 

a kapcsolót megnyomod — mondta a villanykapcsolóra mutatva. Felállt és ne-
hézkes léptekkel a szemközti falhoz ment, majd felkapcsolta a villanyt. A szobát, 
melyet idáig csak a kandallóban lobogó t űz világított be, most nappali fényesség 
öntötte el. Majd egy kattanás és a fény kialudt. Az apa visszament a hintaszékhez 
s fiát ölébe ültetve folytatta: 

Látod, így működik. 
De hát honnan tudják a szentjánosbogarak, hogy te megnyomtad a kap-

csolót? — kérdezte növekv ő  kíváncsisággal a kisfiú. 
A kapcsoló mögött — folytatta tovább az apa — van egy kis ház, amiben két 

picike kis törpe lakik. Ett ől a kis háztól pedig egy alagút vezet a gömbhöz. Ami-
kor először nyomom meg a kapcsolót, akkor az els ő  törpe fut át az alagúton és 
szól a szentjánosbogaraknak, akik világítani kezdenek. Amikor másodszor nyo-
mom meg a kapcsolót, akkor a másik törpe fut át az alagúton és szól a szentjá-
nosbogaraknak, akik eloltják kis lámpásaikat. Ezután a két kis törpe hazaballag. 

Es mi van akkor, ha egymás után többször kapcsolgatom föl és le? — 
kérdezte érdeklődve a kisfiú. 

— Azt nem szabad, mert a törpék nagyon kifáradnak, a szentjánosbogarak 
pedig összezavarodnak. 

A kisfiú elő tt most már világos volt minden. Föltárult a nagy titok. „A két 
kis törpe és a szentjánosbogarak, hát ez tényleg egyszer ű , hogy ez idáig nem 
jutott az eszembe. Pedig már olyan sokat töprengtem rajta, de azért a szentjá-
nosbogarakra magamtól is rájöttem." És büszkeséggel vegyes öröm töltötte le. 

Lassan múlt az idő , és a kisfiú iskolába kezdett járni, de azt a téli estét még 
mindig gondosan őrizte. Megtanult írni, olvasni és számos új dologgal ismerke-
dett meg. Egy napon a többi fiúval beszélgetett, akikkel együtt fedezte fel a világ 
csodás dolgait. 

Én tudom, hogy hogyan működik a lámpa — dicsekedett a kisfiú. 
Hát akkor meséld el nekünk is — biztatták a többiek. 

— Na jó, elmondom, de előbb ígérjétek meg, hogy nem mesélitek el sen-
kinek. 
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A kis fejek összebújva pusmogtak és végül egyhangúlag megszavazták a 
titoktartást. A kisfiú pedig mindent úgy mesélt el, ahogy azt az apjától hallotta. 
Ekkor valahogy arra vet ődött egy idősebb fiú, aki hallva a mesét hangos haho-
tában tört ki. 

— Ha-ha, csak nem akarjátok elhinni neki amit mond? Ez csak egy ócska 
mese ilyen kis zöldfülűeknek, mint ti vagytok. 

Ha te jobban tudod az igazságot, akkor mondjad is el! —vágott vissza kissé 
megszeppenve a kisfiú. 

Hát, ha éppen annyira kíváncsiak vagytok rá, el is mondhatom. A válasz 
nagyon egyszer ű : villanyáram — mondta gőgösen a nagyfiú, és kezét zsebre dug-
va, fejét pedig felszegve tovább vonult. Még fütyörészett is, mint aki jól végezte 
dolgát. A kis csoport még egy ideig szótlanul állt és értetlen pillantásokat vetet-
tek egymásra, majd lassan szétszéledtek. Egyedül csak a kisfiú maradt ott sírásra 
görbülő  szájjal. A fülében most is az imént hallott szó visszhangzott: villany-
áram... villanyáram. ... villanyáram... Megrendült, magabiztossága kártyavárként 
omlott össze. Az apja hazudott neki." „Apa hazudott. Ó, hogy hazudott. Hazu-
dott... hazudott... apa hazug... hazug... hazudott..." 

CSÁKVÁRI HAJNALKA 
(III. díjas novella) 

DIÁKÉLET KOSZTOLÁNYI SZÜLŐVÁROSÁBAN 

Szabadka. Ami Szabadkánk. Minden utcakövével, minden gesztenyefájával, kóbor 
kutyájával, a lámpaoszlopok fényével. Miénk-hangulata, történelme, emberei. 

Járhat bármerre az ember a világban, láthat fejl ődő  nagyvárosokat, sok-sok 
érdekes dolgot, a legszebb, legkedvesebb mégis az a város, az a hely, ahol diáké-
veit töltötte, ahol diák volt. Ahol barátokra talált, életre szóló barátságokat 
kötött, ahol élete legtöbb bolondságát „csinálta", ahol megtalálta önmagát. 

Másodikos gimnazista vagyok, Horgosról utazom be mindennap. Szeretem 
Szabadkát. A várost és Kosztolányit, a nagy írót, költ őt, a mi Kosztolányinkat. 
Nem azt a szabadkait, kinek nevét ezer meg ezer irodalmi lexikon, válogatás, 
szöveggyűjtemény őrzi, hanem azt, aki itt n őtt fel, aki ami gimnáziumunkba járt, 
aki itt volt diák, aki itt élt. 

Kosztolányi verseib ől, írásaiból nemcsak rímeket, gondolatokat, kelle-
mes perceket kapok. Bátorítást, bátorságot. Közelebb hozza a kort, verseit, 
gondolatait. Különös dolog ez. Ha Kosztolányit olvasok, keresek valamit a 
sorok között, egy képet, egy érzést, egy embert. Közel áll hozzám, mert tu-
dom, hogy igazak a róla szóló történetek, tudom, hogy Ő  valóban itt szüle-
tett. Ő  az, aki bebizonyította, hogy vannak itt is értékek, vannak megbecsü-
lendő , nagy emberek. Mert az irodalom, a szép szó mindenhol terem, csak fel 
kell fedezni. 
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Nincs Szabadka Kosztolányi nélkül, és nincs Kosztolányi Szabadka nélkül. 
Neki ez volt a sorsa; itt születni, itt feln őni, itt felépíteni egy világot magának, 
és ami a legfontosabb; itt válni irodalmárrá. Ez volt az 4 sorsa, lelki vívódása, 
harca a sorssal, az ellen. Úgy érzem, megbocsátott nekünk mindenért. 

A gimnázium. A maga termeivel, tágas el őcsarnokával. Tekintélyt pa-
rancsoló, magas falak. Mint egy nagyapa. Ráncos homlokú, megtört, felsér-
tett tenyerű , mindig fáradt. De ugyanakkor mindentudó, szerény, emlékek-
kel teli, egy élet. Még most is megvan az az épületrész, ahol egykor az igaz-
gató, Kosztolányi Árpád és családja lakott. Itt most osztálytermek vannak, 
egészen kicsik, hiszen szobákat alakítottak át. Bizserget ő  érzés itt járni, ahol 
egykoron Kosztolányi. Itt élt, itt tanult, itt írt. Egészen megdöbbent ő  pilla-
natok. Mint mikor például egy régi várat keresünk fel, érezzük a hely erejét, 
szellemét, beszívjuk a nehéz leveg ő t, megcsodáljuk a várfalon futó több száz 
éves borostyánt, és magunkkal viszünk a helyb ől egy darabot. Egy darabot, 
amelyet szívünkbe zárunk, amely emlékként él bennünk, amely csak arra a 
percre, arra a látogatásra emlékeztet. 

Azt mondják, az ember második otthona az iskola, ahol napjainak jófor-
mán felét tölti. Az els ő  otthonunk a hely, ahol feln őttünk, ahol szeretnek min-
ket, ahol gyerekek voltunk, rosszak és jók. Onnan indulunk, és oda térünk meg, 
de közben ezer meg ezer új dolgot, arcot, várost látunk és szeretünk meg. Sza-
badka máris fontos állomása életemnek. És az is marad. A gimnázium elvégzése 
után elkerülök innen, talán éppen Újvidékre, az egyetemre. Akkor elszakadok, 
kiszakadok innen. De elég csak lehunynom a szemem, és látom a Kosztolányi- 
szobrot, a gimnáziumot, a szökőkutat. És máris érzem azt a kellemes érzést, 
hogy mindig szeretettel fogad, érzem a város szellemét. És ezt a város Kosztolá-
nyitól kapta. Az embertő l, aki által Szabadkát felfedezték, megszerették. 

Mert Szabadka csodálatos hangulatú város. Egy kis zárt világ. Sokszor gon-
dolkodom azon, hogy milyen lehetett Kosztolányi idejében. Mit szeretett Ő  Sár-
szegen a legjobban? Melyik volt a kedvenc épülete? Melyik helyhez vonzódott 
a legjobban, melyik utcán járt, mikor éppen egy új verse els ő  sorát fogalmazta, 
mikor egy új vázlat született meg fejében. Titkok és rejtélyek... 

Két ével ezelőtt részt vettem egy irodalmi pályázaton. A pályázat címe 
Szülőföldem híres embere volt. Én akkor Kosztolányiról írtam egy átfogó tanul-
mányt, és akkor azt mondtam: Kosztolányit szül őföldem híres emberévé teszem. 
Elmúlt egy év, és elkezdtem a gimibe járni. Akkor értettem meg mindezt. Még 
most is tartom, ső t egyre erősítem fogadalmam; Kosztolányi az én híres embe-
rem, az örökség, amelyet soha nem feledek, járhatok bármerre a világban. És 
ezzel egy életre idekötöm magam, mert van itt valami, ami az enyém is. 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisváros, és született egy híres 
embere. S „kettejük" élete összeforrt az utókor számára. 

TORNAI ERIKA 
Svetozar Markovi ć  Gimnázium, Szabadka, II. D. 

(II. díj) 
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MŰVÉSZI HITVALLÁSOK TITKAIRÓL 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  VALLOMÁSA AZ ALKOTÁSRÓL 

„Minden írás, mely mögött nincs az egész élet titka, 
értelmetlen. Mit fecseg az, aki érti az életet? Az igazi 
költő  nem érti az életet, s azért ír, hogy az írással mint 
tettel megértse." 1  

(Kosztolányi Dezső) 

Az ars poetica fogalmához szorosan hozzátartozik a titok fogalma, az általa 
sejtetett gondolat jelentésköre és asszociációs mez ője. Irodalmi viszonylatban 
arról a titokról kell beszélnünk, ami a „valóság" egy olyan részét alkotja, melyet 
nem fejthetünk meg; ami minden írás mögött ott kell hogy legyen, mert így kapja 
meg a mű  aranyfedezetét; amit a költ ő  teljes költészetével szüntelenül körülír, 
körülfon, vigyázva, nehogy kimondja, mert költészetének teljes varázsa tovat űn-
ne. Arról a titokról, mely nem látható, hanem leginkább egy érzés, egy révület, 
egy sejtelem, mely által érzékelhet ővé válik, de nem megfejthetővé. 

Ezt érzékelhetjük a m űvészet folytonos mozgásában, keresésében. Nem 
megfejtéseket, hanem a véglegesítés, a záródó formák jelentik a kutatás izgal-
mát, hanem a „teljes megismerés" reményében a részleges megfejtés által feltá-
ruló összefüggések, az örök nyitottság. 

Ha majd egyszer sikerül megértenünk a titok mozgatóerejét, asszociációs 
mezőit, talán már nem is lesz fontos, hogy „megfejtsük", továbbra is titok ma-
radhat. 

A megfejtésre vonatkozó törekvésünk azonban természetes vágyunk ma-
rad. Ha a titokig, a lényegig, az er ő t sugárzó magig, mely már azonos a lélekkel, 
nem is érhetünk el, legalább a felületét körülvev ő  burkon szeretnénk áthatolni, 
mely még értelmi erővel áttörhető . Ősi alaptermészetünk sarkall bennünket a 
burokfejtéshez, hogy annál élesebben láthassuk a mag meztelenségében azt a 
csodát, melyet úgysem fejthetünk meg. 

A művész a titok által sejtet, s ennélfogva az olvasó tevékeny alkotótárssá 
válik. A művészi hitvallások a titkokat övez ő  sejtések „egymilliomod részéb ől" 
összeállt motívumok válogatott együttese. 

A motívum ötvözi az állandóság és mozgás egységét a költészeten belül. 
Nem része a mulandóság, együtt fejl ődött ki a költészettel és vele egyidej űleg 
épül is. Önállóan sem veszíti el jelentőségét, jelentését, de időbeli folytonossá-
gában kapcsolódva a többi motívummal, újabbnál újabb látószöget kínál fel a 
titok burkának ostromlásához. Átlépi a határokat, nemcsak költ ő i korszakokét, 
ciklusokét, aminek szervező  eleme is egyben, hanem az életm űvek között is 
megteremti az összefüggést: Homérosztól vagy még el őbbről a mai időkig. 

Az ars poetica fogalommeghatározást tankönyvek és lexikonok soraiból 
ismerhetjük. 

Az európai irodalomban az elnevezés a m űfaj antik eredetére utal. A görög 
nyelvben „poétiké", a latin nyelvben „ars poetica", azaz költ ő i mesterség. Hora-
tius Epistula ad Pisones II/3 költői mesterségről szóló verses levelében is már 
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észre kell vennünk a vallomás és az oktatói hangvétel kett ősségét, ami mindvé-
gig az ars poeticák jellemz ője maradt. Tartalmi szempontból tanköltemény, jel-
képesen pedig költő i vallomás. Ugyanis a császár ő t és rendszerét dics ő ítő  ének 
megírására kérte fel, válaszként a költ ő  saját mestersége rejtelmeiről írt. Kardos 
László a normatív típusú ars poeticákhoz sorolja, melyek csak addig élhetnek és 
hathatnak, amíg a korviszonyok függvényeként alakuló közízlés át nem lépi és 
mulatságosan avasnak nem látja reguláit. De az id ő  távlatából, teszi hozzá Weö-
res Sándor, „a törvények kifejl ődése, megmerevedése és bukása adja a művésze-
tek élettörténetének nagyszer ű  időbeli ritmusát." 2  

Grigely József 1807-ben írt latin nyelv ű  poetica tankönyvében is kiemeli ezt 
a kettősséget. A költészet meghatározásáról szóló fejezetben hol a költ ői mes-
terségnek a költészet és a vers szabályszer ű  alkalmazásaként említi, hol „m űvé-
szi gonddal elkészített" m űnek nevezi. De e két fő  tulajdonság összetartozik, 
mert a „költészet olyan lelki képesség is, amely nélkülözhetetlen a m űvészi 
gonddal létrehozott m űvek alkalmával". 3  

Kardos László A világirodalom ars poeticái válogatott gyűjteményének 
előszavában rámutat a lelki és érzelmi vetület el ő térbe kerülésére. Így az 
ars poeticák második típusát a vallomásos jelleg határozza meg, mely a 
költészet élményének megvallása útján enged bepillantást a költ ő  és a köl-
tészet kapcsolatába. 

Barta János a művészi hitvallást a „gondolati költészet egy fajaként" 4  hatá-
rozza meg, melyet a költ ő  csak hosszabb idő  elteltével vet papírra. A XX. szá-
zadra vonatkozóan a vallomásos jelleget emeli ki az oktatóival szemben, ami 
már csak közvetve van jelen. 

Egy készülőfélben levő  irodalomelméleti tankönyvben a szerz ő  „kulcsvers-
ként" határozza meg az ars poetica szerepkörét az életm ű  keretében. Nem va-
gyunk meggyőződve arról, hogy ez a meghatározás kifejezné a m űfaj nyitott 
jellegét. Azért nem, mert „az egyetlen vers, az eszményi vers vagy kulcsvers nem 
születhet meg, mindenkor hiányozna belőle valami" — mutat rá Bányai János. 
Nem, mert nem egy költeményben kell keresni egy költ ő  auráját, költészetének 
felépítését, művész és művészet együttlélegzésének szép és küzdelmes, része-
iben is teljességet hordozó pillanatait, az Egységet, az összefüggést. 

A fogalommeghatározás során felmerült gondolatokat csaknem teljes ér-
tékűen ötvözi Kosztolányi Dezső  gondolata az írásról. 

Miért írunk? című  cikkét a dolgozat elején idézetként közöltük. De egyúttal 
magában rejti a következ ő  paradoxonokat is: 

— a gondolati szférából az írott megjelenítésig lejátszódó alkotói fázisok 
felizzott közvetlenségét (lásd: Hogyan születik a vers és a regény?); 

— az irodalomnak a kimondhatatlanra, a rejtélyesre, az ismeretlenre való 
irányultságát — az állandó alakulás és keresés folyamán nyomszer űen követhető  
a titok magját egyidejűleg védő  és nyitó vallomás burokmotívumainak az épülése 
(lásd: az ihletről szóló bekezdést); 

— az olvasó beavatását, a titok által való megkísértést: tanító szándékkal — 
közvetlen úton (lásd: Vojtina új levele egy fiatal költ őhöz), illetve közvetett úton, 
mester és tanítvány, Kosztolányi Dezs ő  és Weöres Sándor barátsága (lásd: Ho-
gyan születik a vers és a regény?, azaz Válasz és vallomás egy kérdésre alcímet viselő  
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ars poetica, valamint A vers születése, azaz Meditáció és vallomás alcímű  költői 
hitvallás párhuzamos összevetését). 

Az előző  mű , Kosztolányi hitvallása a Pesti Hírlap hasábjain jelent meg két 
folytatásban 1931. március 8-án és 15-én, a költő  negyvenhatodik életévében, öt 
évvel halála előtt. Weöres Sándoré a költ ő  huszonötödik életévében, mesteré-
nek elhalálozásakor jelent meg, 1936-ban. Jelképes értéke van ennek az együtt-
működésnek mester és tanítvány viszonylatában: szimbolikusan ekkor vette át 
a tanítvány mesterét ől a stafétát. Weöres Sándor a fenti téma megvédésével 
elnyerte a doktori fokozatot. 

A gondolat érésének apró gyümölcseit végigkísérni cikkekben, levélrészle-
tekben, tanulmányokban, majd a téma tudományos megvédése, közben generá-
cióváltás, tanítvány átveszi mesterét ől a stafétát, világirodalmi szinten is párját 
ritkító irodalmi élmény. 

Az ars poetica műfajának egyik alapsejtjét alkotja a költ ők „alkotói folya-
matáról" szóló vallomása. Ekkor a költő , azt a közvetlen küzdelmet próbálja 
szavakba önteni, ami a mag termékeny homályából a fény felé vezeti. Ez a küz-
delem vonja magával azt a kérdést, hogy a költ ő  „tevékenysége" miben hasonlít 
az anya „szerepköréhez", illetve a teremt ői „varázslathoz" — indítja a homály 
eloszlatását Kosztolányi. Maga az anya küls őségekre emlékezhetnék, mert még 
gyermekei születtek, ő  szenvedett. Így tárgyi adatokkal nem szolgálhat. A költ ő  
feladata megegyezik az anyáéval: életet kell adnia. „Nem tudom, hogy születik 
a vers és a regény. De azt tudom, hogy nem születik. Nem születik és nem szü-
lethet úgy, hogy valaki valamit »meg akar írni«. A napvilágra kerülést hosszú 
vajúdás előzi meg: ihlet, ötlet és élmény. Kiérlelés szellemi síkon, valamint ki-
dolgozás a gondolat írásos vetületeként. 

Hogy érzékelni tudjuk ezen bels ő  érési folyamat apró mozzanatait a csírá-
tól a kifejletig, illetve a motívum gondolati köreit, asszociációs mez ő inek bur-
jánzását, az alkotói lépcs ő  első  fokát, az ihlet gondolatköre írásos vetületének 
mozaikkockáin mutatjuk be. 

Már egyetemi hallgatóként a kritikusok „szakértelmét" dicsérve kérdez rá: 
"Ki mutat rá a szenvedések s az ihlet kútforrására?" A kritikus ne a költ ő  érzés-
világát és személyét boncolja, hanem a m űalkotást! Szelíd oktatás Kosztolányi 
részéről, hogy a rejtélyek „megfejtését" nem a személyben kell keresni, hisz a 
költő  maga is az írás tette által próbálja a megértést „megérteni". 

ABácskai Hírlapban 1905. június 18-án megjelent írás folytatásának újabb 
mozaikkockája: egy évvel kés őbb, 1906. július 12-én olvasható a Magyar Szem-
lében: „Az ihlet létezését én sem tagadom, azonban mindnyájan végzetesen fél-
reértik jelentőségét. Igenis hajt minket valami láz, valami szent őrület, azonban 
csak addig éget, míg a mű  meg nem születik; mihelyt létrej ő , nyomban eltűnik, 
s csak a szenes salakja rakódik le lelkünkre, mely mindörökre terméketlenné és 
kopárrá teszi az élet vet őmagjai számára. Senki se érez kevesebbet, mint az író." 
S szinte ennél a végszónál folytatódik a gondolat. A cikk címe: Az ihlet pszicho-
lógiája. Az Élet 1909. augusztus elsejei számában olvasható. A f őbb gondolatok: 
A nagy ihlet érzelmi ólomsúllyal kapaszkodik belénk, s megköti a szárnyainkat, 
míg az igazi ihlet távol visz, hogy elvonatkoztathassuk magunkat a tárgytól. Nem 
szubjektívvé tesz, hanem objektívvé: életkedvünk pillanataiban énekeljük meg 
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szenvedéseinket és halálvágyunkat. Az ihlet távol áll attól az érzelemt ől, amely-
nek a kifejezésére serkent. A költ őnek minden önanalízist elvetve, hallgatnia 
kell rá. Kosztolányi ars poeticájába a következ ő  gondolati magot ültette el: A 
költő  ihlete pillanatokig tart, aztán ellobban, csak pernyéje marad ott. 

Időben 1905-től 1931-ig tettük meg a gondolati utazást. 
Kosztolányi Dezső  hozta át a XX. század irodalmi vérkeringésébe Vojtina 

levelezési hagyományát. Arany János Vojtina irodalmi keresztapjaként „Vojti-
na írói álarc" felöltésével bemutatta, hogy az író szabadon megsokszorozhatja 
személyiségét és az ironikus hangnemt ől a humoros hangnemig tollhegyére 
szúrhatja a fűzfapoéták, kontárok fércm űveit. 

Ennek az ötletes közvetett tanítási módszernek a nyomai Weöres Sándor 
és Kosztolányi Dezs ő  levélváltásakor éledt fel ismét, több mint félszázad után. 
Weöres Sándor levele 1932. október 26-án: „Kedves Mester, (...) egész nap 
Arany János műveit bújom. (...) Éjszaka Vojtina Ars Poeticáját szedtem el ő . (...) 
Azt hiszem, meg fogom írni Hazafi Verai János válaszát az Ars Poeticára, ami 
körülbelül arról fog szólni, hogy a költészet az édes-büdös káposzta, amibe min-
den elfér. Nem szakácsm űvészet, hanem a tálalás művészete: hiába találja föl a 
költő  a saját szíve vérét, mint a fűzfapoéták nagy része, ha nem tud hozzá arany-
tányért vagy aranytányérnál értékesebb pléhtányért adni — és lehet hízelg ő  stré-
ber, mint Horatius (Ad Maccenatem) vagy Shakespeare (VIII. Henrik), ha stré-
berségeit ízlésesen adja föl. Az ízléses ellenben mindig az, ami szokatlan: aki 
porcelántányérból eszik, az kívánja a bádogcsajka pléhízét, és viszont." A hang-
nem és az ironikus fricskák önmagukért beszélnek és korh űn érzékeltetik az 
irodalmi állapot vadsarjait. 

A Pesti Hírlap 1934. március tizenegyediki számában a nagyközönség is 
olvashatja a Vojtina új levele egy fiatal költ őhöz című  etűd újabb folytatását Kosz-
tolányi tollából: „A költő  — jegyezd meg: s űrítő , Dichter, alkotó, poéta — nem 
ritkító és nem hígító. Ha egymás után olvasom ezt a sok pusztai marhab őgést, 
ezt a sok paszulyt és tinót, ezt a sok szürke és bárgyú sületlenséget (...) valami 
kis izgatószer után nézek, melyet nem lelek írásaitokban. Ti szabad verst ő l 
visszatértetek a zárt formához és a rímhez. De a ti zárt formáitok olyan lazák, 
mint egy gatya vagy egy borjúszájú ing." 

Kosztolányi Dezs ő  vitaindítójára az újabb generáció oktatására Illyés Gyu-
la is tollat ragadt és megírta Nép és költészet, meg egy kis verstan című . írását. 
Kosztolányi röviden válaszolt rá Megjegyzés a rímről című  cikkében. 

Az ars poetica műfaji lehetőségeit kívántam érzékeltetni Kosztolányi 
Dezső  művészete által: a műfaj igazi mélységét, gondolati többletét akkor hagy-
nánk figyelmen kívül, ha definiálások elszigeteltségében és záródó gondolati 
formákban hagynánk és nem összefüggéseiben, a m űvész által sejtett titok bu-
rokrétegeinek fejtegetésében lelnénk, abban, hogy „Mindenkor a m ű  legmé-
lyebb magja felé törekszünk, s ezt a magot rendszerint csak akkor tudjuk felis-
merni, ha magunkban is felismerjük, de nem azáltal, hogy magunkhoz mérjük, 
magunkhoz igazítjuk, hanem úgy, a mag a m űbő l átköltözik, termő  viszonyba 
kerül velünk: tehát belevetjük magunkat az örvénybe, megengedjük egyénisé-
günk megbolygatását." 6  Ezáltal újabb és újabb kérdésekig jutunk el. Megnyí- 
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lunk és/vagy megtorpanunk a m űvész által sejtett titkok teljességének megkö-
zelíthetetlen nyitottsága el őtt, de ugyanakkor érezzük a motívumok lüktetését, 
ritmusát, mint tépik fel az id őbeliség határait, mint n őnek ki a szabályozott 
térbeliségből, mint válnak kortalan felkiáltássá, óhajjá, követeléssé, mint válnak 
óriási Egységgé, Titokká. 

A további kutatás alkalmával lényeges volna tovább vizsgálni a m űfaj le-
hetőségeit más-más életmű  keretében. Ezekkel az összefüggésekkel az iroda-
lomelmélet további feladatai közül az ars poetica m űfaját próbáltam elő térbe 
helyezni. 

ÖSSZEFÜGGÉSEK — PÁRHUZAMOK 

Kosztolányi Dezső : 
Hogyan születik a vers és a regény? 

nem képes tárgyi 
	

TEREMTÉS 
adatokkal fényt vetni 
az alkotás fájdalmas 
és rejtélyes mozzanataira; 

Weöres Sándor: 
A vers születése 

teremtő , mert isteni 
önkényességgel alakítja 
saját külön világát; 

és mégsem teremt ő , 
mert a semmibő l valamit 
nem alakíthat; 

nem születhetik úgy, 
hogy valaki valamit meg 
akar írni; 

külsőségekre emlékezhet 
csak, mert szenvedő  alany: 
minden feladata az, hogy 
életet adjon; 

ANYASÁG mert a benne kialakulót 
hozza világra; 

de részben saját akaratától 
függ amit létrehoz; 

CSELEKVÉS viszonyban kell lenni 
az egész élettel; 
— termékeny homályban van 
a költő  és ebből küszködik 
a fény felé, ez az út a 
tusa, ez maga az alkotás, 
tett ez, cselekedet, tettleges 
önelemzés, cselekvő  
önműtét; 

— a műalkotás két pólusa: 
teremtés és anyaság; 

a korlátai azonosak az 
emberi lehetőség korlátaival; 

A VERSKÖLTÉS FOLYAMATA 

— megszállottság, kegyelmi állapot; IHLET 	— transzig is fokozódhat; 
malaszt, mely hirtelen nem 	 — magunkba merültség; 

sejtetett kapcsolatokat és 	 — alkatunk önkényes vagy 
összefüggéseket tár elénk, 	 szándékos összpontosulása, 
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sok alvajáró vakmerő  
biztonságát adja nekünk; 

forrása legtöbbször 
tisztázatlan benyomások 
összessége; 
- vágy, hogy megírjunk valamit; 

nyomokon indul el anélkül, 
hogy tudná, hova fog érkezni; 

szorongatja a csalogató 
zálogát, ingerlő  foglalatát 
annak, ami később testté válik; 

ÉLMÉNY 

ajzottsága; 
erősségi foka többféle 

lehet; 
a költemény minden 

porcikája élményszárma-
zék, sose egyetlen él-
ményé, hanem milliónyi-
nak kibogozhatatlan 
szövedéke (uralkodó él-
mény-mellékélmény); 
- beérési ideje nagyon 
különböző ; 

nem erőszakoskodik 
anyagával, hagyja, hogy az 
dolgozzék helyette, hogy 
a nyelv a munkatársa legyen; 

kidolgozás rész és egész, 
pillanat és végzet, 
szerencse és szándék 
összecsattanjon. 

KIALAKULÁS 

KIÉRLELÉS 
(a vers 

első  
csírája) 

- kezdetben egy alaktalan 
és határozatlan sejtelem áll; 
- szándéktalan és öntudatlan 
mozzanatok; 

KIDOLGOZÁS - nagyobb mértékben 
(kialakult anyag automatikus; 
megfogalmazása - alapjellegét tekintve 

és formába öntése) szándékos tevékenység. 

JEGYZET 

1  Kosztolányi Dezső : Miért írunk? Pesti Hírlap, 1934. nov. 18. 

2  Weöres Sándor: A vers születése. In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások. Magvető  
Könyvkiadó, Bp., 1970.209. 

3 Grigely József latin nyelvű  poétika tankönyve 1807-ből — Tóth Sándor fordítása. In: 
Pompeji. Szeged, 1993/3-4.70. 

4  Barta János-Kardos László-Nagy Miklós: Bevezetés az irodalomelméletbe és az iroda-
lomtudományba. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1963. 95. 

5  Bányai János: Az apokrif remény. In: Bányai János: Bonyolult örömök Symposion 
könyvek, Novi Sad 1964. 

6  Bányai János: Érték és kritérium összefüggése. In: Bányai János: Bonyolult örömök 
Symposion könyvek, Novi Sad, 1964. 

PETRIKEMESE egyetemi hallgató 
(Díjazott tanulmány) 

786 



„KERESSÜK EGYMÁST 
ÉS NEM TALÁLKOZHATUNK SOHA” 
AZ ARANYSÁRKÁNY ELEMZÉSE 

„A nyelvnek megvan a maga géniusza, tudvalev ő . (...) Na és Kosztolányi? — Ó, 
uraim! Kegyelmes uraim? Ennek az írónak a nyelvén elolvad a szó. Versmedré-
ben úgy fekszik a mondat, mintha minden nyelete költemény volna. A rövid 
pattogás ugyanúgy ritmus-sajátja, mint a kifekv ő  kanyarulat. Senki sem írt így 
magyarul. Ilyen természetesen, ilyen egyszerűen, ilyen megejtően. Már majd-
nem mindegy, mit ír. Csak írjon. Ugy vagyunk, mint a zenével. Mozarttal, Cho-
pinnel. Csak játsszon." 1  

Ezen az őszinte vallomáson elgondolkodtam, de rá kellett jönnöm, hogy a 
kijelentés nem túlzás, csalás vagy ámítás, csak a színtiszta igazság. Kosztolá-
nyink csak egy van. Ez a tehetség maradandót alkotott a lírában és a prózában 
egyaránt, ső t lírai hangvitelű  írásokkal találkozunk a Kosztolányi-regények lap-
jain is. 

A 20-as években kerülnek el ő térbe Kosztolányi prózai alkotásai. Ekkor írja 
meg nagy regényeit, sorjában, a Nero, a véres költőt 1922-ben, ezt követi 1924-
ben a Pacsirta, 1925-ben az Aranysárkány, majd 1926-ban az Edes Annával fe-
jeződik be regényeinek sora. Kezdetben Kosztolányi filozofisztikus elméletekbe 
bocsátkozik, majd a Nero, a véres költő  megírása után, tovább foglalkozva ugyan 
az emberi lét értelmének problematikájával, következ ő  regényeiben: a Pacsirtá-
ban és az Aranysárkányban inkább visszatér saját világába. Nem nagyon kell 
elrugaszkodnia a nerói szörny űségektől, mert azokból a saját életközegében is 
akad elég. Így jutunk el Sárszegre, e két regény helyszínére. 

Számomra a Kosztolányi-regények sorában els ő  helyen áll azAranysárkány. 
Ódákat zengtek már róla, a legcsodálatosabban megkomponált regénynek tar-
tották, ső t már első  kritikusa, Fenyő  Miksa is „lebilincselő  erejű" regényként 
emlegette. Kosztolányi különös jelent őséget tulajdonít a tárgyaknak, a szabad-
kai környezetnek. A regényírás idején újra, kissé másképpen, már érett férfiként 
indul felfedezőútra a szülőhelyén, a „beteg, borús, bús, lomha Bácskában". A 
helyszín: Szabadka, a regénybeli Sárszeg. Az Aranysárkány gyerekkori élmé-
nyekben is gazdag. Ső tér István a Pacsirtát és az Aranysárkányt többek között 
„A szegény kisgyermek korszakának visszaénekeléseként" tartja számon. A Pa-
csirta és az Aranysárkány világa nem mozgalmas, változatos világ, hanem begye-
pesedett és szürke. Az író élményét a középosztály válsága szolgáltatja. Az 
Aranysárkányt sokszor nevezik „lélektani kriminek'; és nem véletlenül. Az 
1920-as évek társadalmát h űen tükrözi, amelytől nem idegen az erőszak. Kosz-
tolányi prózájában sokkal jobban tudja kifejezésre juttatni az igazi realizmust, 
minta lírájában és vallja, hogy bár tragikusan hangzik, de a kispolgároktól hem-
zsegő  világban a boldogságot nagyon nehezen lehet meglelni. Kosztolányi lélek-
tani felismeréseket tesz, miel ő tt regényírásba fog. Freudista hatás éri, és A vé-
letlen című  vallomásában nagyon őszintén így nyilatkozik: „Aki a lélekelemzés 
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alapján nyílt szívvel nézi az életet... elveszti ezt a puha kecseget ő  káprázatát, 
hogy angyalok között él. Kárpótlásul kap helyette derült szomorúságot." 2  

Az Aranysárkány cselekménye egy idillikus május nap leírásával kezd ődik, 
de érződik annak nyomasztó hangulata. A történet legelején eldördül egy pisz-
toly, és mintha ennek a lövésnek a hangját hallanánk egész id ő  alatt, míg a 
regényt olvassuk, majd befejezésképpen ismét elsül a fegyver, de ekkor már egy 
öngyilkosságra kerül sor. A haláleset után a f őszereplők élete gyökeresen meg-
változik. Puskaporos hangulat közepette, ahol egyik konfliktus és pletyka a má-
sikat követi, működik a sárszegi iskola. Megszokhattuk már, hogy általában az 
iskolához kötődő  történetek szerves részét képezik a társadalomnak, mégis az 
Aranysárkányban ez nem jellemző . Ebben a regényben az iskola egy külön vilá-
got képez. Talán Ottlik Gézának az Iskola a határon című  művéhez hasonlíthat-
nánk. Ott is a szóban forgó intézmény zárt és behatárolt teret képvisel. A regény 
főhőse Novák Antal gimnáziumi tanár, a számtan és a fizika professzora. Ko-
moly, megfontolt ember, a tanári kar büszkesége. Diákjait nem csak tanítani 
szeretné, hanem az életre akarja nevelni őket. A tanulók bizalmasan csak Tóni-
nak hívták, hol meg mint a rettegett „Kobakot" emlegették. Néha kíváncsian 
figyelték, máskor kinevették, pedig hogy „Nevetséges volt-e... Kicsit az volt! 
Elsősorban azért, mert ember volt és minden ember nevetséges." 3  

A történet központjában diákjai és az osztályfőnökük mindennapi egymás-
hoz való viszonyulásuk áll, de Nováknak odahaza is helyt kell állnia tizenéves 
lányát egyedül nevelő  apaként. A „mintatanár" és az apa is megbukik. Lányát 
szeretettel és türelemmel neveli, de sohasem kerülnek közel egymáshoz. Hilda 
terhes lesz az egyik diáktól és elszökik a szül ői házból. Novákot nem minden 
diákja nézi jó szemmel. Egyikük, Liszner Vilmos, aki megbukik az érettségin, 
két társával szövetkezve, megveri a tanárt, aki a személyes és társadalmi cs ődöt 
nem tudja elviselni és öngyilkos lesz. Az öngyilkossághoz hozzásegítette az a 
tény, hogy a helyi szennylap, az Ostor a nyilvánosság elő tt teregette ki a tanár 
titkos ügyeit egy rágalmazó cikkben. Fény derül a lányszökésre, a diákok er ősza-
kosságára. 

Novák tanár úr alakja, személyiségének egyes vonásai Kosztolányi édesap-
jára emlékeztetnek bennünket, de nemcsak ő , hanem az író is megjelenik rejtett 
formában. A 20-as években maga Kosztolányi is sok megaláztatáson ment ke-
resztül, főleg a lapok részérő l. 

Novák haladó szellemű, liberális pedagógus, aki ezt vallja a tanári hivatás-
ról: „A mi igazi feladatunk az apostolkodás, a nevelés, az emberteremtés, mint 
a jó Istené."4  Nem volt az a célja, hogy a gyerekekb ől unalmas „gyári árukat" 
neveljen. Nagyon jó és lelkiismeretes tanár volt, igaz, néha ő  sem nenekülhetett 
meg a közhelyekt ő l: 

„— Aki nem dolgozik, ne is egyék. Aki nem tanul, az... 
Tanultam. 
Tanultam, tanultam — szólt Novák —, könny ű  azt mondani. Ne tanuljon 

soha, hanem tudjon. Ja, jaj, Liszner, Liszner." 5  
A gyerekek egyik nap sárkányt eregetnek iskolába menet. A tanárok nagy 

része erre ideges lesz és felháborodik. Novák nem nézi le ezt a gyerekes játékot, 
mert „a játék komoly dolog, mindig az életet jelképezi". 6  „A fent lebegő  ara- 
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nyosra festett papírsárkányt ő  nevezte először „aranysárkánynak. Szimbolikus 
tett volt ez a névadása: a lélek hangulatát közvetítette. Fent lebegett ő  is külön 
régiókban: az idill, a remény világában. A gyanútlanságban" 7  — olvasható Király 
István méltatásában. Ez a professzor mindig kiállt a diákjai mellett, és majd 
éppen csak a diákok segítségével terel ődik vakvágányra Novák élete és megál-
líthatatlanul fut a katasztrófa felé. A f őhős tisztelte a másik ember másságát 
annak egyéniségét. Tudta, hogy „az életet nem lehet vaskorlátok közé zárni". 
Meg volt győződve arról, hogy a megértés hidat képez az emberek között, a sötét 
értelmetlenség pedig elhalványul. Mindig a megmagyarázható, kézzelfogható dol-
gokat kedvelte, „megfeledkezve mindenr ő l belemélyedt az ő  világába, melyben tisz-
taság volt és rend. Milyen megnyugtató, hogy egy meg egy az mindig kett ő .'9  

Nováknak nem voltak barátai és lányával sem volt felh ő tlen a viszonya. 
Nagyon féltette ő t, és hétköznapi konfliktusok megmérgezték a kapcsolatukat. 
A fiútól, Csajkás Tibortól is megpróbálta Hildát eltiltani, de a lány ellenállt. 
Novák Tibo t így próbálta lebeszélni a szerelemr ő l: 

„— Fiatalság — mondta és vállat vont. — Én is voltam fiatal. Régen. Csacsiság. 
Ábránd. Holdvilág. No, majd maga is rájön erre egyszer. Ez azonban itt csak 
gyerekség"10  

Hildát az apja mindennél jobban szerette. A munkáját is elhanyagolta mi-
atta, de csak kevés őszinte beszélgetése volt kettejüknek. Erre ritka példa, ami-
kor a csillagokról beszélgettek: 

„Megfogta apja kezét. 
— Ó, de messze vagyunk. 

Mondd inkább, hogy ők vannak messze mitőlünk. 
Mégis jó volna egyszer odaröpülni. 
Minek! — Jobb nekünk itt lenn a földön." 11  

A tanár úr lánya nagyon összetett jellem. Sok olyan vonása van, ami meg-
egyezik Kosztolányi egyik nagy szerelméjével, Lányi Hedvigével, akit közismer-
ten Fecskelánynak hívtak. Hildát Bori Imre a XX. századi magyar regényiroda-
lom egyik legvibrálóbb egyéniségének tartja, akiben egy kislány pajkossága egy 
valódi színésznő  talpraesettségével párosul: „Hazugságai nem kedves füllenté-
sek, hanem arcátlanságok, nem csen, hanem lop. Szerelme Tiborral fény és szár-
nyalás nélkül való animális éhség, vak, örömtelen és szeszélyes kényszer űség. 
Egész valója áthatolhatatlan, ködös idegenség Novák számára. Örvény, mely a 
különben jó szándékú és jelentéktelen Tibort is magával sodorja". 12  

Olvastam egyik regényelemzésben. Igaz, hogy félelmetes ez a lány, de 
tulajdonképpen csak egy csinos, követelőző  kamaszlány, aki szeretetre vágyik. 
Felesleges azért elítélni, mert élvezi, ha a világ körülötte forog. Ha neveletlenül 
viselkedik is olykor. Az általában ösztönös lázadás a kispolgári közeg ellen, amely-
ben kénytelen élni. Édesapja sorsa is némileg az ő  kezében van. 

Hilda a századfordulón él ő  tipikus modern nő  megtestesítője. A féltékeny-
ség és az elvágyódás jellemz ő  rá, mint az édesanyjára. Az apja éppen azért fél 
annyira attól, hogy ő t is elveszíti, minta feleségét, akinek hűtlensége árnyékolta 
be a kapcsolatukat. 

Kosztolányi nagyon mélyen foglalkozott a halál gondolatával. AzAranysár-
kányban és az Edes Annában is bekövetkezik egy haláleset, azzal, hogy az 1926- 
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ban írt Édes Anna merészebb elveket vall, mint az azt megel őző . Novák Antal 
elítéli ugyan az öngyilkosságot és gyengeségnek tartja, mégis ehhez folyamodik, 
mert másban nem látja a kiutat. Az Edes Annában a főhős nem a saját életét 
oltja ki, hanem kést ragad és az ő t megnyomorítókra emel kezet. Több helyen 
olvashatunk Kosztolányi Naplójában gondolatokat a halálról, az elmúlásról. Pl. 
így nyilatkozik: „Engem igazán mindig csak egy dolog érdekelt: a halál. Más 
nem."13  Vagy másutt: „Ha nem lenne halál, m űvészet sem lenne." 14.  

Olvastam valahol, hogy a magány olykor keser űmandula-ízű . Novák Antal 
is ezt érezhette, amikor fájdalmas önkritikát gyakorolt és a kiábrándultság vett 
rajta erőt. A tanár úr az érzéketlen világban képtelen elviselni a megalázást. A 
regény olvasása közben megfordulhat a fejünkben, hogy Kosztolányi szinte ál-
dozati bárányként ajánlja fel Novákot mint a nemes tisztaság jelképét, hadat 
üzenve ezzel az esztelen brutalitásnak és a vad indulatokkal túlf űtött világnak. 
Kosztolányi írását az irónia finom leplébe burkolja. Ennek egyik bizonyítéka az, 
hogy a főhős megpróbál hősiesen szembenézni a förtelmes léttel és belenyugod-
ni sorsába, de képtelen rá. A regény végs ő  megoldásai között sem szerepel az 
igazi bűnösökkel való leszámolás. Sem Liszner Vili, sem cinkosai, akik megver-
ték a tanárt, nem bűnhődnek meg tettükért. Vilinek Kosztolányi szerint: 
„Amerre lépett, szöges cipője gyöngyvirágokat, vadnefelejcseket tiport." 15  

Mindezek után felmerül bennünk a kérdés: Miért lett öngyilkos Novák? 
Jogos-e ez a lépése? A válasz nem is olyan egyszer ű . Ha Novák Antal nem lett 
volna annyira érzékeny, mint amilyen valójában volt, helyzete sem lenne olyan 
elkeserítő , kilátástalan. Hátat kellett volna fordítania a hazug világnak és az 
események főteréről az élet egyik csábos mellékutcájába venni az irányt. Irány-
tűt azonban senki sem adott a tanár úr kezébe. A közömbösség fojtólag hatott 
rá. Miután be kellett látnia, hogy hiányzik bel őle az élethez szükséges repül ő  
szédület, bekövetkezik a tragédia. Öngyilkosságának számos oka lehetett, me-
lyekrő l Novák munkatársai töprengenek legtöbbet. Felmerül a kamaszlány lá-
zadása és szökése, a feleség hűtlensége, a túl sok munka, a diákok kegyetlensége, 
mégis Kosztolányi néhány mondattal fényt derít a valódi okra: „ Ő  formálni 
akarta az életét, mely végtelen és esztelen. S csak lázzal lehet élni, mint Hilda és 
Tibor, vagy erőszakkal, mint Liszner Vilmos." 16  

Elgondolkodtató az is, hogy a józan ész által vezérelt embert miért nyomják 
el a barbár erők, jelentéktelen számító lények. Azért van ez így, mert az élet 
alapvetően rossz, „az ember sebezhet ő , mert kiszolgáltatott", és legtöbbször any-
nyira magányosak vagyunk, hogy nincs már semmi sem, amivel elbolondíthatjuk 
magunkat — akarja elhitetni velünk Kosztolányi azAranysárkányban, de nekem 
(lehet, hogy fiatalságomból és optimizmusomból ered ően) nem látszik ennyire 
szürkének az élet, nem olyan kétségbeejt őnek az emberek egymás közötti viszo-
nya. Novák Antal afféle magányos forradalmár. A pozitív változás mellett tör 
lándzsát, de elbukik. „Az ember jelentéktelen, az égi bál azonban minden éjjel 
újrakezdődik, és az ember legnagyobb bűne, ha nem vesz tudomást róla. Erre a 
bálra mindenki hivatalos, és mégis milyen kevesen jutnak el oda. Mert az élet 
gonoszsága befalazza az embert a fásultság kamrájába, melyb ől kitörhetne, ha 
volnának, akik segítenék, hisz a legfényesebb bálterem várná odakünn" 17  — ol-
vastam az Új Írás folyóirat egyik számában, ám ezután keser ű  szájízzel és fanyar 
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iróniával vagyok kénytelen megjegyezni, hogy Nováknak senki sem készített 
vascipőt, hogy átgázolhasson élete buktatóin, de alkalmi viseletet sem, „báli 
keringőkhöz". Kosztolányi rámutat arra, hogy nagyon ritkák az őszinte kapcso-
latok az emberek között, a barbárság elsöpri az értékeket, az élet számításokkal 
teli. Novákot megverik. A tanárban összekeveredik a testi fájdalom a lelki meg-
aláztatottságból ered ő  gyötrelemmel, és az utóbbi még felül is kerekedik. Kosz-
tolányinak művével nem az a célja, hogy felhívja a figyelmet a lét értelmetlensé-
gére, hanem az, hogy kiemelje a társtalanságból és a magányból ered ő  problé-
mák súlyosságát. „Mekkora a világ. Sárszeg ezen csak egy kis pont. Vannak 
fővárosok, ahol az ilyen gyötrődés érthetetlen volna." 18  A tragédia azért is kö-
vetkezik be, mert kisvárosi környezetben, kispolgári felfogású emberek között 
játszódik a történet, akiknek legfontosabb a látszat. A nagyvárosban valószín ű -
leg Novák tanár úr sem fogta volna fel ilyen drasztikusan helyzetét, de ott, abban 
a kis közegben, elképzelhetetlen lett volna számára a fennmaradás. 

Az Aranysárkány egyik érdekessége, hogy míg a hétköznapi gondolkodás-
ban az e világi élet a pozitív, a regényben a halál képezi a boldogságot. Biztosíték 
erre Novák Antal egész élete és az is, hogy halála után -- miközben lánya apja 
szellemét idézi — kiderül, hogy a tanár úr messze az emberekt ől, a végtelenben 
a csillagok között találta meg a boldogságot. 

A műben szereplők keresik a választ arra a kérdésre, hogy miben rejlenek 
az emberi értékek, milyen az ember valójában és hogyan kell élni. Kishit űségre 
és éretlenségre mutat rá az író, ami igaz is, hisz az emberek nagyon kegyetlenek 
is tudnak lenni egymáshoz, de nekem személy szerint derűlátóbb a világnézetem 
és vannak kellemes tapasztalataim. 

Az Aranysárkányban sokszor találkozunk monológokkal, melyek a magá-
nyosságot magyarázzák, de a párbeszédek is általában sikertelenek és hiábava-
lók. Ellentétek merülnek fel a szülő-gyermek viszonyban, a tanárok és a diákok 
között, ső t még két pedagóguskolléga között is. Az író rájön, hogy még a józan 
ész által vezérelt világ felett is elhatalmasodnak az állati ösztönök. Sajnos, eb-
ben igaza van. 

A történet rövid id ő  alatt játszódik le, de lényeges dolgok mennek végre 
eközben, sőt megdöbbentő , hogy milyen rövid az út a főhős kezdeti gyanútlan-
ságától, szüntelen tenni akarásától a mindent magába foglaló undorig. Koszto-
lányi írói érzékenységére utal az is, hogy a természet szépségeit az ő  hangulatá-
hoz igazítja. Míg kezdetben nyugalom uralkodott a tájon és „a gesztenyefákon 
fehér virágok gyertyái világítottak", 19  végül a nyár másik arcát is felénk fordítot-
ta: „A kocsiúton pörkölt fák, kiloccsant tökbelek, eltiport uborkahéjak közt 
nyargalt a nyár, egyre növelve tüzét, megölte azt, amit életre hívott, fénye már 
sűrűn, sárgán csurgott alá, mint a genny." 20  

A regény címe voltaképpen szimbólum. A mű  legvégén is megjelenik az 
„aranysárkány"-motívum, de most már nem mint a fiatalság és a boldogság jel-
képe, mely mámorosan szeli a magas eget — és Novák számára egy szép illúzió —, 
hanem szinte olyannyira bemocskolódik, hogy akár el is süllyedhetne a sárban. 
Novák temetése után a befejez ő  — a tanár történetéhez nem szorosan kapcsoló-
dó — részben családi látogatást tesz Hildánál és Tibornál a férj, egykori osztály- 
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társa, Huszár Bandi, aki arra a kérdésre, hogy a már rég elfelejtett aranysárkány 
meglehet-e még, így felel: 

„— Alig hiszem — szólt Bandi álmosan, és itta az utolsó pohár édeset. — Az 
ilyen papírból van. Egy nyár, két nyár és vége. Hamar elrongyolódik." 21  

Ez a kijelentés azt is jelenti, hogy nemcsak a sárkány, hanem egy álmokban 
dédelgetett, bizonytalan alapokra felépített társtalan élet is ugyanúgy megsem-
misülhet. 

„Életben maradni. Élni fog ő  is, mint patkányok a romok között. De mégis 
élni. És ha az ember él, még mindig történhetik valami." 22  

Novák Antalnak, a regény főhősének a tragédiáját a személyes cs őd okozta. 
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(Díjazott tanulmány) 

RADE DRAINAC (1899-1943) 

SZELLEM-PATKÁNYOK (Sablasni pacovi) 

Mindent meg nem ismerhetünk: vannak dolgok, amelyek a tudomány és az em-
beriség számára megmagyarázhatatlanok. Az emberek a Földet már kifürkész-
ték, egyenlítővel és fekete vonalakkal körülövezték, amelyeken emeletes hajók 
úsznak, minden szárazföldi szállodánál kényelmesebbek. Akik fokokra osztot-
ták fel a messzeséget, strucctojás alakúnak képzelik el a Földet. Háborúk idején 
a tábornokok úgy játszadoznak a földgömbbel, mint gyermekek a labdával; bé-
kében pedig tengerészkapitányok szeldesik fel tájolóikkal milliméteres szelvé-
nyekre. Es habár egy középkori „eretnek" feltalálta az ingát, e meglódult ellip-
szoid célját továbbra sem értjük. 

Ne gondolja senki, hogy Kant a tiszta ész kritikájának forradalmával el űzte a 
Teremtőt láthatatlan trónusáról, és hogy a teisták, ateisták, monisták, vagy, mondjuk, 
James pragmatikusainak bármilyen elmélete hasznára van a világmindenségnek. 

Ezek a szükséges-rossz bölcselked ők és filológusok, vagyis a pokolból sza-
badult hiénák, ezek a félistenek, a Panteonokba temetettek, valójában közönsé-
ges emberi álarcok, kisebb-nagyobb adag lelki komplikáltsággal. 

Amikor egy alkalommal megkérdezték tő lem, hogy milyen eszmék uralják 
ma a prózát, ezt válaszoltam: 

— Az élet eszméi. 
Nem tudom, mennyi ebben az igazság, és hogy mi az igazság. Az emberek 

igazsága néhány bálványozott véleményéb ől áll, még akkor is, ha azoknak egész 
élete hazugságokra épül; a társadalom tele van ilyen „kiválasztottakkal", akik-
nek véleménye — ami az egészben a legszomorúbb — a kor szellemét alkotja. Ily 
módon minden történelem többé-kevésbé egyedülálló hamisítvány. 

Olvastam egyszer egy felkapott német énekesn ő  erotikus betegséggel és 
szexuális kicsapongással teli naplóját; olvastam egy hátborzongató könyvet a 
fanatikus hívők erkölcsi őrjöngéseirő l; és voltak nekem is botrányos dolgaim 
ifjúságomban, amelyek a leánynevel ő  intézetek növendékei és a „jobb" házakból 
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származó úrifiúk el ő tt mindörökre ismeretlenek maradnak. Láttam, hogy a pe-
dagógia professzorai félkegyelm űvé teszik gyermekeiket, és hogyan teremtenek 
tanult emberek mániákusokat és prostituáltakat; és ismertem gyilkosoknak is jó 
eszű , tehetséges gyermekeit. És a tévedések szövevénye, amit orvostannak, filo-
zófiának, tudománynak és irodalomnak neveznek, egy szép napon arra kénysze-
rített, hogy szembenézzek az élettel. Olvastam Boccacciót, Pietro Aretinót, a 
„zsarnoki ostorozót", és Verlaine „Embereit"; elmentem a „jó barátok" párizsi 
kávéházaiba; találkoztam falfehér arcú, elkínzott amerikai n őkkel: foszforos 
láng égett szemükben, és b űnös köd derengett pupillájukon; olvastam Freudot, 
amikor még nem volt divatban, és láttam a nyomorultakat, akik foggal tépték le 
a bőrt a tenyerükről. Jártam a világot a tapasztalat és a tudás gondolatával a 
szívemben, végigjártam a b űnügyi múzeumokat, megfigyeltem a hemofíliás 
gyermekeket, és láttam a degenerált arisztokrácia megannyi szörnyetegét. És 
mégis azt hiszem, hogy a világ hetedik, apokaliptikus csodája, amelynek semmi-
lyen fénykép nem tudja átfogni dimenzióit, az az emberi psziché ősi titka. 

A világ lelke kiterjedésében végtelen, ezért él még ma is ez a nyomorúságos 
emberi irodalom. 

Munkások és csavargók közt laktam az egyik utcában, amelyben nyomoré-
kok, vak koldusok, rongykereskedők és rendőrspiclik jöttek-mentek. Nyaranta 
még lélegezni sem lehetett benne a sár, a szemét, a rothadó zöldség és gyümölcs 
bűzétől; az ősz pedig folyót vájt lejtős talajába, amely felett gyermekek ugrán-
doztak, és amelybe belepotyogtak a részegek. 

Házunkba egy félkör alakú, tátott szájú kapun át lehetett bejutni, vagyis 
előbb egy felforgatott udvarba, közepén kúttal, amely egész éjszaka vízbefúló-
ként hörgött. A kutat mindenki használta, de a csapjavításra egy büdös vasat 
sem adott senki. Egyszer már majdnem vér folyt emiatt az átkozott kút miatt: a 
harmadik szomszéd, valami hirtelen haragú kovács, szétverte egy — különben 
cseh származású — szobafest ő  fejét, és amikor egyhavi fogda után az udvarba 
betért, a kút még mindig úgy sistergett, krákogott és hörgött a holdvilágos éjje-
leken, mint egy haldokló beteg. 

A háziúr egy ivásba belerokkant nyomdász volt, aki foglalkozásával már 
régen felhagyott, mivel keze reszketett, a szeme pedig cserbenhagyta; s puffadt 
volt, és zavaros beszéd ű , akár egy lyukas, sípoló harmonika. Ritkán láttam, mert 
minden idejét a kocsmában töltötte, és ha otthon is volt, mindig a petróleumos 
ládákból eszkábált konyhai ágyon aludt. 

A felesége viszont selyemmel hímzett papucsot és rövid piros szoknyát vi-
selt, s rúzsozta arcát: igyekezett tehát meg őrizni a tisztességes úriasszony látsza-
tát. Nem sok sikerrel. Ízlését és neveltetését rögtön elárulta a csábos mosolya, a 
gesztusai, valamint a szegényes szókincse: a csavargóktól, keresked ősegédektő l 
és utcalányoktól tanult szavai. 

Hogy mossak, takarítsak magára: hát még mit nem! — leginkább így kiál-
tott rá arra az ismeretlenre, aki elolvasta a kapura kifüggesztett cédulát, és be-
jött kivenni a szobát. 

Egyetlen lakó sem mert alkudozni vele, mert egy szempillantás múlva rák-
vörösre gyúlt volna az arca a szóáradattól. 

Menjen, uram; jobb szeretem, ha üresen áll a lakás, mint hogy ennyi pén-
zért maga büdösítse! 
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Jómagam a decemberi szél korbácsolta utcáról léptem be a lakásba, ezért 
tölgyfával borítottnak, gobelinekkel díszítettnek t űnt számomra a szoba. És 
nem is ment rosszul a sorom: még süteményt, rumot és cigarettát is hozott ne-
kem az éjszakai mulatozásai alkalmával. 

Az istenért: mi a fenét firkál egész éjszaka? — kérdezte incselkedve, ami-
kor egyszer egy tányéron borjúszeletet és egy pohár bort hozott. 

— Sofija, kedves (mert ez volt a neve), arról írok, hogy nincs az ördögnek 
szerencséje. Hát kegyed mit csinál? 

— Nahát, engem még mindig az után a vénember után esz a fene, aki id ő  
elő tt sírba visz majd. 

Olvastam regényeket, tehát tisztában voltam azzal, hogy a férfiak mennyire 
meg tudnak szeretni egy asszonyt; megért ően viszonyultam a szerelmesek érzel-
meinek széles skálája és a megcsaltak összes kóros fájdalma iránt, csak azt nem 
tudtam megérteni, mi fűzi gazdasszonyomat a nyomorult, pszichopata pro-
fesszorhoz, aki némely napokon félholtan, eltorzult arccal és kihunyt tekintettel 
lopózott be a lakásba. Máskor azonban jókedvűen érkezett, s úgy hadonászott a 
karjaival, mint egy gyermek, a szemében pedig a feléledt vágy tüze ragyogott 
ezekben a pillanatokban. 

Drága, egyetlen Sofijám, ugye nem haragszol, hogy nem jöttem tegnap. 
— Nem, professzor úr, én tudtam, hogy te ma fogsz jönni —válaszolta gúnyo-

san az asszony. 
Ó, csintalan madárkám, hát azt tudod-e, hogy mit hoztam neked? 

— Biztosan azt, ami miatt a múltkor összevesztünk. 
Egyszer Sofija őszintén bevallotta nekem, hogy komolyan aggódik: 

Nem tudom, hogy mit csináljak ezzel a kéjenccel! Iszonyúan kínoz... A 
nyakamon és a mellemen gyakran ott maradnak az ujjnyomai. Es mégis: úgy 
hallgatom, mint akit elbűvöltek. Higgye el: sokszor órákig hevertem eszmélet-
lenül a távozása után. Már kétszer kidobtam, de két nap múlva ismét beállított. 
Hisz ön a varázslatban? 

Ugyan, miféle varázslat az, Sofija! 
— Akkor arra kérem, lesse ki egyszer a függöny mögül, mit m űvel velem ez 

a szégyentelen. Bevallom önnek: egyszer űen nem tudok neki ellenállni... 
Habár ezt aljasnak és hozzám méltatlannak találtam, mégis ráálltam arra, 

hogy egy olyan jelenet tanúja legyek, amelyet egész másnak képzeltem. 
Mindez egy fagyos januári éjjelen történt, a részeg nyomdász tragikus meg-

bénulása után, akit kórházba szállított a ment őautó. Ültünk a meleg szobában, 
és vártuk a professzort. Sütemény, bor és déligyümölcs állt az asztalon. Sofija 
egy több helyen is kilyukasztott falisz őnyeget akasztott fel a sarokban: ez mögé 
kellett behúzódnom, amikor a professzor kopogtat majd az ajtón. 

A vendég későn érkezett, hóval borítottan és szinte őrült kacajjal: 
— Ha, ha, ha! Minden más ezen a mai estén... Mintha reggel a Szentlélek 

sugdosott volna a fülembe. Annyi patkányt láttam a szobámban, s mindent fel-
forgattam, de lyukat egyetlenegyet sem találtam. 

Sofija oly gúnyosan szólt közbe, hogy majdnem elnevettem magam: 
Lehet, hogy vannak patkányokba bújt szellemek? 

A professzor a kezét dörgölte és vigyorgott: 
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Persze, persze... De miért van az, hogy csillag formájú hó esik? Ezek 
valami fehér, puha csillagok, amelyek folynak, mint a tej... 

Csak a szemed káprázik, drágám, hiszen rövidlátó vagy. 
Nem, nem, édes... Különös és logikus ez az egész... De hát te nem fogha-

tod fel ezt a vaslogikát... Mindez új és csodálatosan szép! 
Ám hirtelen félbeszakította mondanivalóját: 

Nocsak! — kiáltott fel meglehet ősen durván. — Te még ruhában vagy? 
Az asszony némileg feledékenyen és gyöngéden pillantott rá: 

Ugye nem fogsz kínozni ma este? 
De édesem, hiszen tudod, mennyire imádom a melledet, a válladat, a 

csípődet... Emlékszel-e, hogyan csókoltam a lábadat azon az estén? 
Emlékszel-e?... Hát nem olyanok voltak, mint Sz űzanyácska lábai? S pirosak, 
mintha vérben áztak volna?... Sofija! — kiáltotta szinte magánkívül. — Hát nem 
látod, hogy szomjas vagyok, hogy szárazak az ajkaim?... Hát nem hallod, édesem? 

Láttam az asszonyt, amint egész testében megremegett, és amint kigombol-
ta ruháját, amely mezítelen lábaira omlott. 

O, istenem: ez a gyönyör ű  test! Fehérebb vagy te a Krisztus lelkénél, és 
mégis: milyen paráznal... Ó, ezek a csíp ők, ezek a feszes mellek, ezek a kezek: 
fehérek, mint az elefántcsont! Caesar is imádta a n ői ágyékokat, amelyek lágyak, 
mint a galambok pihéi, mint az elöml ő  foltok, mint a felhőpamacsok!... 

Láttam az asszonyt, amint behunyt szemmel megfordul, és ahogyan a férfi 
csókoló szájjal az asszony ágyékához omlott: 

— Sofija! Egyetlenem... 
Az asszony reszketett, mint akit meghipnotizáltak. 
A professzor azonban egyszer csak félreugrott, felemelte a karját, majd 

egész testében megremegett: 
Tán csak nem? Patkány? Itt is patkány? 

Észrevettem, amint a jobb zsebéhez kapott, és reszket ő  kézzel kést rántott 
elő . Kiáltani akartam, de ajkamra fagyott a szó, és megbénultak a karjaim. 

Csak ezt hallottam: 
Halott! Halott a patkány! — majd egy halálsikoly visszahangzott a szo-

bában. 

Régen történt ez a szörny űség, és mégis: úgy írom le, mintha magam el őtt 
látnám. Néhányszor láttam a professzort is a bolondokházában, amint az udvari 
vén platán körül szaladgál, abban a hiszemben, hogy gonosz szellem-patkányok 
serege üldözi. 

IRENA TOMOVI Ć  fordítása 
Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének abszolvense 

(I. díjas műfordítás. 
A többi jutalmazott munkát következ ő  számainkban közöljük, kivéve azokat, 
amelyek a Képes Ifjúság 1997. november 12-i számában már megjelentek.) 
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SZEKÉR ENDRE 

KOSZTOLÁNYI ESSZÉI - ÉLETRE-HALÁLRA 

Mint aki búcsúzit; beszélni 
akarok 
Itt éltem én, vér véretekb ől, 
magyarok 

(Életre-halálra) 

Amikor Illyés Gyula Kosztolányi hátrahagyott m űveit rendezte sajtó alá, a 
Lángelmék című  kötet bevezet őjében vallott az írók kedvenc szavairól. Igaza 
volt abban, hogy az uralkodók jellemét udvaroncaik, a gazdaember természetét 
kedvenc állatai — s az írók igazi arculatát legkedvesebb szavai leplezik le. Igen, 
az író sokszor maszkot ölt, Esti Kornélként különböző  oldaláról mutatkozik be, 
olykor a felszínt és a semmit magasztalta, de mégis öntudatlan, szavakat keresve 
elárulja legbens őbb titkait, így vagy úgy legkedvesebb szavairól vall, a legkülön-
bözőbb hangokat ízlelgette, majd hirtelen váltva az eddig legkedvesebb szó ellen 
fordult, azonnal az idegenebbet kezdte dicsérni, a maga nézeteit is váltogatta. 
Kosztolányi szívesen ízlelgette a legszebb szavakat, ontotta magából a bámula-
tosan összecsengő  rímeket, szeretett játszani mindennel: így a „lángelmékkel" 
is, a legcsodálatosabban tündökl ő  íróegyéniségekkel. Mint a Hajnali részegség 
című  versében — esszéiben is rácsodálkozik az alkotás pillanatára, „szájtátva 
állva", a „boldogságtól föl-fölkiabálva" egy-egy páratlan író rejtett titkaira, cso-
dálatos alkotásaira. Kosztolányi szerette a láng `elméket, a bámulatosan és meg-
ismételhetetlenül lobogó zseniket, olykor szerette volna ellesni titkaikat, észre-
venni a varázsos irodalmi cirkuszban a trapézugrás utánozhatatlan mozdulatát. 
Sohasem akart „tudós" lenni. Ő  művész volt, igazi költő , Esti Kornélként mind-
nyájunkat megszédítő  varázsló. Nem tanulmányokat írt, nem írt jegyzeteket a 
cikke után, nem akart „mindent" elmondani egy-egy esszében, hanem inkább 
csak egy-két jellemző  vonásra felhívni olvasói, hallgatói figyelmét. Szabó Zoltán 
egyszer összehasonlította Kosztolányi és Márai prózaiságát és líraiságát. S úgy 
érezte, hogy Kosztolányi a hangulatot örökíti meg, fénnyel és árnyékkal játszik, 
a kontúrokra figyel, élesen rajzol, impressziókat szeretne megragadni. Eletre-
halálra... 

A Lángelmék első  esszéje különös írás: levélben köszönti a kétezer éves 
költő -elődöt, Horatiust. Természetesen azonnal meglep a „levél" m űfaja, hiszen 
általában élő  barátainkat keressük fel levéllel, ekkor és így szoktuk üdvözölni 
születésnapjakor. De ő  „élőnek", „barátnak", „kortársnak" tekinti a kétezer éves 
Horatiust, s így köszönti ő t lámpalázasan, mély hódolattal. Ez az esszéírói köz-
vetlenség „eltünteti" a közöttük lév ő  éveket, a hihetetlenül nagy id őbeli távol-
ságot. A levélbeli megszólítás el őtt versét idézi a Mesternek (Carminum Liber 
III. 30.): „Emléket hagyok itt, mely ércnél maradóbb / s a királyi gúlák ormánál 
magasabb". Kosztolányi szeretettel üdvözli Horatiust, aki minden költ őnek iga-
zi mestere, és utolérhetetlen cseveg ő , nyugodtan nevezhetné ő t az első  tárcaíró-
nak. Valóságos, ismerős költőtársként mutatja be Suetoniust is idézve, kissé 
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elhízott és köpcös alakját megrajzolva, s már a Horatius-versb ő l ismert Soracte 
sincs túlzottan messze a mi Gellérthegyünkt ő l. Szívesen beszél nekünk Koszto-
lányi Horatius szellemességérő l, gúnyos stílusáról, bensőségességéről, dicstelen 
„futásáról" a philippi csata után, kedvenc ételér ől a babbal, zsíros szalonnával 
készített káposztáról. A közvetlenség, a levélben szokásos baráti hang mellé 
hirtelen odakapcsolja a költő i emelkedettséget: „Ódái úgy tündöklenek, mint a 
jég vagy a briliáns, az önkívület szárnyai bennük az egek egébe, hirtelen és fényesen, 
a láz zúg és repül bennük, szinte légüres térben, az ihlet valamilyen messze és csil-
logó sztratoszférájába." Ezekben a sorokban is érezzük a költ ő  Kosztolányinak, a 
Hajnali részegség költőjének közvetlenségét és . csillagtávolságokat idéző  csodáját. 
Műfaji tekintetben itt is az esszé varázsa él, — természetesen visszaszorítva a tanul-
mány túlzott komolyságát, „tudományoskodó"precízségét, okfejtését. 

Irói arcképet, Illés Endre szeretett szavával: krétarajzot készít az esszéíró. 
Mintha valamilyen novellisztikus formában szeretné bemutatni ismer ősét, vala-
hogy ilyen közvetlenséggel, ilyen portréfestő  módszerrel állítja elénk a hajdani 
írót. Kosztolányi a Shakespeare-r ő l írt esszé elő tt is a „testi mivoltáról" beszél, 
a „boltozatos, kopasz koponyáról", a vöröses hajról, a ritkás bajuszról stb., 
ahogy ő  „megismerte" az első  fóliókiadás arcképét nézve. Azonnal megjelenik a 
portré szerzője is, hisz elárulja nyíltan, hogy ő  utálja az utókor beállítását, az 
eszményítést, a megszépítést, hiszen így csak a „m űkedvelőket" szokták lelkesí-
teni. Kosztolányi elmeséli — mintha hallgatói lennénk el őadásának, közvetlen 
csevegésének —, hogy megvette Elmer Edgar Stoll Shakespeare Studies című  
kötetét, és megszerette a szerz ő  nézőpontját, szemléletét: „Nem az »apostolt«, 
a »váteszt« hozza elém, hanem az írómesterembert, kinek olcsón darabokat 
kellett talpalnia, idegen tárgyakat átalakítani, harminchatot, hogy egy kis pénzt 
szerezzen." Kosztolányi nem botránkozik meg Shakespeare kicsinyesnek t űnő  
végrendeletén, hagyományozásán. Közben útirajzot is ad, bolyong Shakespeare 
hazájában, a Globe Színházra gondol, s az Ő  (Shakespeare!) holdján t űnődik el 
(hiszen „mint valami söröshordó dugója hánykolódott a tajtékos habokban"). S 
nem lepődne meg Kosztolányi, ha találkozna vele, a hajdan élt Mesterrel sétája 
közben. Hisz van „Shakespeare-harisnya" is, autogramját ott látja a British Mú-
zeumban, és jelentéktelen szobrát is megnézi. Kés őbb az Othellóról írva az át-
látszó cselek, nevetséges ugratások mellett a mai kor „idegbetegségét" is észre-
veszi. A Szentivánéji álom kapcsán pedig megszólítja az olvasót, a színdarab 
nézőjét, és a mű  „alkalmi" jellegére figyelmeztet, a „játék a játékban" módszerét 
veszi észre, máshol a hamleties udvariasság t űnik fel, amott a vaskos kézműve-
sek igazi komédiája. S ekkor, 1928-ban Kosztolányi a színdarab kit űnő  fordítá-
sán, Arany János remeklésén lelkesedik: „Mi még az élményem? Arany János 
szövege, ez a b űbájos, erő tő l duzzadó nyelv, melynek hallatán mindig büszkeség 
fog el, hogy magyar vagyok. Megfürdöm benne, mint a pezsg őben, lubickolok, 
mámorosan kelek ki bel őle." 

Az esszéíró megszólítja újra meg újra hallgatóit, hogy figyeljenek oda, más-
kor meg elemez jó tanárként, vagy odaszól hozzánk kedves vendégként, régi 
barátként stb. Kosztolányi is él az esszé számos közvetlenségével, cseveg ő  stílu-
sával, oldott beszélget ő  megoldásaival: egyszer az English Payers igazgatójaként 
szól a Hamletrő l, máskor Claudius trónbeszédét elemzi („Bár Hamlet édes test-
vérünk halála / Emléke még új és úgy illenék..."), harmadszor el őadásba ágyazza 
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mondanivalóját a Téli regéről („Hölgyeim és Uraim, három hónapi szakadatlan 
munka után a napokban fejeztem be Shakespeare Téli regéjének fordítását..."). 
De az igazi esszéíró olykor még nyíltabban „kiszól" a szövegb ől, odafordul hoz-
zánk, elárul valamit, nyíltan vall el ő ttünk: „Mi érdekelt benne? Az öregedő  mű-
vész, ki már mint művész érti a mesterségét s az ember, ki már mindent tudott, 
ami az életben jó és rossz, nemesség és aljasság s kimondhatatlan fájdalom, 
aztán még egyszer fölvonultatott maga el őtt mindent, mielőtt végképp elné-
mult.” Álljunk meg itt egy pillanatra! Hiszen itt inkább Kosztolányi szól hoz-
zánk, ő  bölcselkedik, ő  tépelődik, ő  tesz megjegyzést, ő  készít „számadást", ha 
nem is versben, ha nem is drámában, hanem „csak" egy Shakespeare-m ű  kap-
csán vallva. De Shakespeare másutt is megállítja az írót, Kosztolányit, és önma-
ga is vall, előbbre lépve a színpadon, eltolja a szerzőt és a színészt, és ő  szólal 
meg. Hamlet kapcsán a tételes dogmákról, a „mily álmok jönnek a halálban" 
gondolatáról, a művészetbe vetett hitér ő l, az igazi művészet csodájáról vall: „Én 
pedig búcsúzóul a legnagyobb költ ő  hitét adom át Önöknek, melyet emelt hom-
lokkal vallhatunk mindnyájan: életünk mulandó, megsemmisülünk, elrotha-
dunk, de a szeretet még csodát tehet, a m űvészet mély erkölcsisége meg őrzi, ami 
elmúlik s halottainkat föltámasztja a költészet, a nagy, id őn és téren kívül való 
zene. „1933-ban vallott így Kosztolányi Shakespeare ürügyén, három évvel ha-
lála előtt, betegsége els ő  gyanús tüneteinek időszakában, nem messze a Szám-
adás nagy verseitő l. Még fontosabb a dátum egy másik Shakespeare-esszé alatt: 
1935. Sajnos itt már még közelebb vagyunk a végzetes 1936-hoz, így még lassab-
ban, még tűnődőbben kell olvasnunk a Kosztolányi-szavakat. A költ ő  megáll, 
kicsavarja töltőtollát, mi minden megeshet egy emberrel! „Selejtez", élményeit 
sorrendbe rakja, Desdemona szavaira figyel, gyarlóságunkon t űnődik, a hajdani 
mester termékenysége jut eszébe, aztán meg az, hogy mintha Shakespeare min-
denkivel le akarna számolni. És sohasem felejti Kosztolányi a nagy költ őfordító: 
Arany Jánost. (S az Életre-halálra című  versében is ott találjuk a szeretett költ ő -
elődöt, Arany Jánost: „Lelkem ha kérte, amit a sors / nem adott, / Arany János 
bűvös szavával / mulatott.") 

Kosztolányi lángelméket fordított, lángelmékr ő l vallott esszékben. Tolsz-
tojt tartja az írásm űvészet csodájának, és különös portréjában egymással ellen-
tétes szavakat kapcsolt össze: „Korhely és szent. Katona és békebarát. Vadász 
és állatvédő . Európai és ázsiai stb." És ezen ellentéteket halmozva az író leg-
bensőbb mivoltát jellemzi. Aztán hozzáteszi: „Megálmodja a valóságot, melyet 
nem lehet »másolni« egy új valóságot alkot. Ezt csúf néven így hívják: »realiz-
mus«. Igazi nevén: »teremtés«. Tolsztoj kapcsán is ott érezzük az esszéírót, a 
vallomástevő t. És Csehov drámaújítását, az úgynevezett cselekménytelenséget, 
líraiságot megérzi a Három nővér előadásakor. Az előadás megrázza, ő  is vall az 
életről és a boldogtalanságról. S hozzáteszi: hála Istennek, nem ismerte a szín-
padot. („A fájdalom és részvét remekm űvei ezek. Némelyik egy violára hasonlít, 
egy lankadt violára, melyre valaki gyászfátyolt dobott.") Itt költ ő iség lappang, 
amott meg a köznyelv hétköznapisága él. („Csehovot lehetetlen elemezni... 
Minden elmélet fittyet hány nekünk.") 

A színház sokat foglalkoztatta Kosztolányit, Illés Endre rendezte sajtó alá 
a hátrahagyott művek közt lévő  színibírálatokat. Illés Endre Kosztolányi színi-
kritikáiban a fölényességet és játékosságot emeli ki: gyönyörködik a színházban, 
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nem szívesen sújt le a kritikus bárdjával. Inkább csak megrészegül, felkiált a 
boldogságtól, és mindig kevesebbet keres a színházi el őadásban, csak egy színé-
szi fintort, egy rímet stb. Elb űvöl, de néha pár sorban félelmesen igazat ír, gy őz, 
minta tőrvívásban. Egyszer megszólítja olvasóit („Azt hiszem, kedves barátaim, 
hogy erről a darabról írva..."), máskor leleplez ("Bourdet az irodalom zsibvásá-
rét tárja elénk..."), olykor s űríti mondanivalóját („Danton, a véresszájú fiská-
lis...” Büchner), gyakran lelkesedik („Szívesen szólok róla...” Csehov), néha föld-
re tipor („Milyen mérlegre kell tenni az ilyen darabot?"), némelykor látszólag 
dicsér („Kedves” Géraldy), máskor egy-egy meg nem nevezett bírálóra hivatko-
zik, nem ritkán fontos gondolatot fogalmaz meg egy-egy színházi el őadás kap-
csán: „Csak Shakespeare ismerte ennyire a megvásárolható, pálinkától b űzlő , 
ostoba tömeget, csak ő  vetette meg ennyire..." (Büchner: Danton halála). Kosz-
tolányi gyakran jár színházba, sok műrő l ír, számos színészt mutat be (pl. Kabos 
Gyula), különböző  színházi problémákról vall (pl. szavalás). 

Lenni, vagy nem lenni, ez egyik kötetcíme Kosztolányi hátrahagyott írásai-
nak. A híres címadó írás Széchenyi Istvánt idézi egy fontos kora tavaszi napon, 
1848. március 12-én, melyről állítólag a bécsi levéltárban őriztek egy kémjelen-
tést. A drámai erej ű  írást Kosztolányi nagyon fontosnak tartotta, hiszen megje-
lent a Nyugatban, felolvasta egy részét a rádióban stb. Itt különösen olvad össze 
a történelmi helyzet érzékeltetése és az író átélése a máig is szóló egyetemes-
nemzeti vonatkozású mondanivalóval, az él őszó a novellisztikus elemekkel stb. 
Ezek összefonódása adja az esszé igazi erejét: „Ez a küldetésünk — »áldjon vagy 
verjen sors keze« —: ez a mi küldetésünk. Kissé lehajtani a fejet. De a szívet, azt 
föl, föl, barátaim.” („Mellesleg” ezen összetett esszéstílushoz még hozzájön az 
evokáció, Vörösmarty Szózatának verssora.) Kosztolányi irodalmi-irodalom-
történeti jellegű  esszéi, kötetlenebb stílusú „olvasmányai" s űrítik a mondaniva-
lót, élőbeszéd-stílusúak (p1. rádióel őadás), olykor érdekes esszészer ű  „magyará-
zattal" egészülnek ki az írások. Pl. A Jókai keze írása című  cikke, mely a Pesti 
Hírlapban jelent meg 1925-ben, bővült az író, Kosztolányi vallomásával. („So-
káig nézegettem a készülő  kiállításon Jókai keze írását, kezdve attól az ákom-
bákom levélkétő l, melyet Móricka az édesanyjához intézett...") 

Az esszé egyik jellegzetes vonása az, hogy az íróhoz, a m ű  témájához sze-
mélyesen kötődik a szerző : hiába elhunyt az illető  író, ő  eljut a házához, megke-
resi valamilyen tárgyát, szétnéz környezetében, mindenféleképpen személyesen 
kötődik hozzá. Igy a Balassi-esszékben ott rejt őzik a költő  alakja egy festmény-
ben, a szerelem egy vers akrosztikonjában, a költ ő  harcos hősiessége a budai 
basa egyik átiratában, jellemvonása a bécsi levéltér egyik okmányában („A ki-
rálynak, a főhercegeknek és az udvari kamarának ismételten biztos forrásból 
tudomására jutott, hogy Balassa Bálint és Ferenc újvári jobbágyaikon hallatlan 
kegyetlenséggel dühöngenek...") Az él őbeszéd közvetlensége él a Balassi-esszé-
ben is („Vajon mivel magyarázhatjuk, hogy ennyi báj, er ő , kincses anyag és mű -
vészet egyszerre bukkan ki egy öldökl ő  század sivatagából?...") Vagy: Kosztolá-
nyi Pázmányt olvas. Belemerül a „vonzó és csalogató, b űbájosan-színjátszó szö-
vegbe", és hiába van tőle „messze", hiába élt régebben Pázmány, Kosztolányi 
számára már „letűnnek" az akkori tüzek, indulatok, támadások és utána szeret-
ne nézni, hogy miként írt „felmelegített tintával". Milyen a stílusa? Nyelvi gaz-
dagsága? Műveltsége, világossága? Humora? Kosztolányi nem nyugszik, míg 
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Pázmány szavait, mondatait nem méri meg. Elt űnődik korán, kortársain: „Itt 
Shakespeare-re gondolok, aki kortársa volt panaszi Pázmány Péternek, az angol 
drámaíró hat évvel el őbb született, mint ő . Hamlet első  fóliókiadása pont akkor 
jelent meg, mikor a 32 éves magyar jezsuita els ő  munkája." És Kosztolányi 
esszésorozatában ott van Gyöngyösi István, a Marssal társalkodó Murányi Venus 
szerzője. Mi magyarázza azt, hogy az ő  műve, nyelve nem „rozsdásodott és pe-
nészedett meg?" — kérdezi a költő-esszéíró. Igen, az utókor ért ő  olvasójának 
szemében, értékelésében él ő  a kuruc költészet („Mit búsulsz kenyeres, mikor 
semmid sincsen?"), a társalgási stílust levélformában meg őrző  Mikes Kelemen 
(„Mikesnek is a humor adja meg a mértékét és az értékét."), Gvadányi József és 
Peleskei nótáriusa („A valóságnak is megvan a maga tündérisége” — teszi hozzá 
értékelésül Kosztolányi.) Valóban megérdemli Bessenyei György, hogy „forra-
dalmár íróként" meg őrizze az utókor esszéírója („A pusztakovácsdi remetét 
senki se látogatta."). Bár „beleszerelmesedett" Virág Benedek nevébe, elég ke-
veset írt Kosztolányi prózában róla. (De „kipótolta” az Ének Virág Benedekről 
című  kedves versével, vén századokba menekülve, Tabán és a Gellérthegy alján, 
bogarászva, Horatiust olvasva, a múltba-a múltba visszamenekülve, a szent öreg-
gel találkozva.) Felidézi Kármán József alakját, eljut Debrecenbe Csokonaihoz, 
rokokót keresve, Kazinczy k őnyomatos képét dolgozószobájában őrizve (de 
nem felejti azt el, hogy ő  úgyszólván mindent tudott, amit mi most tudunk, 
amiről ma Paul Valéry és André Gide ír. Tudta, hogy a nyelv rejtélyesen él ő  
szerv. Tudta, hogy a nyelvtannál több az ízlés...") Világosan láthatjuk azt, hogy 
Kosztolányi ebben az esetben is „túllépett" a hagyományos irodalomtörténeti 
portrén, és a maga vallomását építette be az Orczyról írt portréba. Ez érvényesül 
az esszé befejezésében is: „Nincs remekm űve. Elete a remekm ű .” Kosztolányi 
íróportréiban mindig ott él a maga vallomása, a téma kapcsán id őszerű  monda-
nivalója: Katona Józsefr ől írva élete tragédiája és tragédiája élete az a „kett ős 
csoda", amely érdekli. Vagy: érdekes az, hogy Kosztolányi már az írás címében 
— Cenki napló — a látogatás esszészer űsége visszaszorítja a Széchenyiről írandó 
arcképet. („Crescencnek, a forrón szeretett hitvesnek, képe a falon, rózsás tej-
hab-arccal, mosolyogva, dagadó keblekkel, fűzőben, kissé kövérkésen, a kor íz-
lésében.”) Másutt Vörösmartyban költészetének mély szellemiségét és lelkisé-
gét elemzi, de számára még fontosabb a nagyon szeretett Arany Jánosról szóló 
előadás („Hölgyeim és uraim, a százados évfordulók alkalmából az emberek 
szellemeket szoktak idézni."). Kosztolányi a „szellemidézés" pillanatát varázso-
sabbá, kedvesebbé szeretné formálni a következetes személyességgel („Nem is-
merek az egész földgolyón nagyobb m űvészt Arany Jánosnál, sem az él ők, sem 
a halottak között."). Bár önmaga sem írja le szívesen a túlzott értékeléseket, de 
most mégis meg kell tennie, mert így tartja igaznak, igazságosnak. S hozzáteszi 
a költő , Arany János nevén való tűnődést is, szerény, önérzetes, b űvös, tündöklő  
neveinek sugározását. S a mellette lév ő , Petőfiről írt esszé természetesen kicsit 
visszafogottabb, hisz el kell ismerni: a már említett Arany János áll közelebb 
hozzá emberi egyéniségével és alkotásaival is („El őre is megjegyzem, hogy én 
nem Petőfit, hanem Aranyt tartom a legmagyarabb költ őnek...'). Bár Pető fi 
kapcsán is szokatlan írásokat olvashatunk, például a „nyolcvanesztend ős Szep-
tember végén-t olvasva. Nem felejtheti el természetesen Jókait, a „mesterfejedel-
met”, az álmok országának koronázatlan királyát. De érzi a sokszor igazságtala- 
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nul elfeledett Vajda János jelent őségét, keserű  magányát, álomszerűségét: 
„Mért születni, minek élni..." vall Vajdával együtt. 

Amikor az utókor összegyűjtötte — Réz Pál korszakos jelent őségű  munkája 
máig tart a levelezés, a naplók stb. kiadásával — Kosztolányi tanulmányait a 
kortársakról, felt űnt azonnal a kiemelkedő  költők méltó elismerése, értékelése 
(Füst Milán), de az olvasók is észrevették a ma már kevésbé ismert vagy elfele-
dett alkotók olykor kedvesen, megért őn rajzolt portréját. Természetes, hogy 
kiemelkedő  író volt Csáth Géza, aki rokoni szálakkal is köt ődött hozzá, de ke-
vesen értékelték Sándor Imre, Drégely Gábor, Sász Menyhért m űveit, de meg-
lepődnek Pósa Lajos bácsi üdvözlésén („Bocsánat, Pósa bácsi, én éppen magá-
ról írok cikket..."). Az utókor természetesen a maga véleményét, értékelését 
keresi néhány Kosztolányi-írásban, így különösen fontossá vált az 1934-ben Jó-
zsef Attiláról írt vallomás: „József Attila karakán, gyöngéd, izgága, emberi, mér-
ges, ellágyuló, komoly és humoros lélek. Anyagát, a szavakat pedig nem tudja 
tanítani, hogy minden esetben kezesen simuljanak szeszélyeihez és hangulatai- 
hoz. Mindez azt jelenti, hogy költ ő ." Ezek a mondatok, ez a rövid vallomás 
természetesen megn ő , fontosabbá válik, egy-egy jelz őjén, szaván sokszor el-
tűnődünk, fontosnak érezzük, jellemz őnek találjuk. — De még ezeknél is je-
lentősebbek esztétikai fejtegetései, szeretett szavát, az Ábécét címbe emelő  
szemlélet, hiszen ő  — mint Illyés Gyula is megállapítja bevezet őjében — újra 
felfedezi a világot és a költészetet, vallva a munkáról, a játékról, a szépségr ől, de 
itt is, ezekben az esztétikai írásokban meg-megjelenik a vallomásos költ ő , aki 
nyíltan, őszintén, első  személyben vall: „Milyen »szép« is volna — és milyen 
»jó« —, ha a világot a szépség váltaná meg.” Kosztolányi külön kiemeli e vallo-
másos mondatát az írás végére helyezve, csillaggal elválasztva a korábbiaktól. 
Az író mindig szívesen szólal meg az irodalom, a m űvészet, a szépség, a rímek 
stb. általános kérdéseir ő l, rejtetten vagy nyíltaban szól - napló helyett is — a 
maga alkotói problémáiról. Így felt űnik az, hogy hányszor vall a rímr ő l (nem is 
beszélve a versköteteiben lévő  rímjátékokról, csacsi rímekr ő l): „A rím rendel-
tetése az, ami a zsongító szereké, a feketekávéé, a szeszé, a dohányé, a mérgeké, 
amelyekkel a költők alkotás közben gyakran élnek, hogy fokozzák munkaképes-
ségüket." Kosztolányi, a fordító elmereng a gúzsba-kötötten táncolás, a fordítás 
és a ferdítés rejtelmein, pl. Poe Hollóján is... S hányszor-vallott a költő  Koszto- 
lányi a nyelv és lélek kapcsolatairól, hányszor vette észre, hogy er ős várunk a 
nyelv, melybe belefogódzhatunk. AzÁbécé a nyelvr ől és lélekről című  vallomásá-
nak első  bekezdésében fogalmazza meg költ ői szépségű  szavait a magyar 
nyelvrő l, melyet okkal sokszor szoktunk idézni: „Az a tény, hogy anyanyelvem 
magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb esemé-
nye, melyhez nincs fogható. Nem küls ő leges valami, minta kabátom, még olyan 
sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, 
erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcá-
ban, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozha-
tom nem igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, 
hogy születtem, élek és meghalok." Ezek a sorsdönt ő  szavak, életét és munkás-
ságát befolyásoló tények, vallomásos mondatok b ővíthetők lennének, de egy 
mondatot még feltétlenül idéznünk kell: „Csak anyanyelvemen lehetek igazán 
én." Ezt sugallja a Hajnali részegség, a Pacsirta és más remekművek írója. 
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TÓTH PÉTER  

A NYELV ÉS A NYELVEK 
NÉMETH LÁSZLÓ Á NYELVRŐL ÉS A KISEBBSÉGI LÉTRŐL 

Németh László gazdag életm űvének van egy olyan — általam vázlatosan érin-
tendő  — témaköre, amely tudománytörténeti, eszmetörténeti jelent őségén kívül 
bőven tartalmaz továbbgondolásra méltó felvetéseket, javaslatokat. Németh 
László a nyelvészet m űkedvelőjének tartotta magát; ebben a minőségben szólt 
hozzá az alkalmazott nyelvtudomány számos területéhez. Szenvedélyes nyelvta-
nulóként és tucatnyi mű  átültetőjeként a nyelvelsajátításról, a nyelvek közötti 
kapcsolatokról, illetve a fordítás elméleti-gyakorlati gondjairól fejtette ki a vé-
leményét (A kétezer éves költ ő , 1930.; Műfordítók csalétke, 1932.; Nyelvekr ől, 
1933.; Gályapadból laboratórium, 1952-62. stb.). Tolsztoj-fordításának m űhely-
naplójában a (választott és nem kényszerített!) kétnyelv űségnek a szellemre 
gyakorolt hatásáról jegyezte fel a gondolatait. Ezzel összefüggésben nagy figyel-
met szentelt a nyelvi és a politikai nacionalizmus történelmi összefüggéseinek 
és jelen idejű  kapcsolatának, sőt a jövőjének is (Tolsztoj inasaként, 1954-56.; 
Nóra ürügyén, 1954.; Agonizáló irodalom, 1966.; Levél a nacionalizmusról, 
1967.). Pedagógiai tervezeteket megálmodó tanárként az iskolai nyelvoktatás 
szerkezetének átalakítása foglalkoztatta (A tanügy rendezése, 1945.; Pedagógiai 
töredék, 1955.; A Négy könyvr ől, 1962. stb.). Hozzászólt a nyelvm űvelés egyik-
másik vitatott kérdéséhez. A merev, korlátozó nyelvtisztítással szemben a pozi-
tív nyelvművelés hatásában bízott. Mély magyarság című  írásában Móricz Zsig-
mondra hivatkozva vallotta: „Én is azt hiszem, hogy minden purizmusnál többet 
érne a régiekt ő l nyelvi fényűzést tanulni". (Magyar Csillag, 1942. V. 1., 258.; lásd 
még: Nyelvébresztés és nyelvtisztítás; Idegen szavak; Romlott vagy épült a magyar 
nyelv? 1939-40.; A javító toll nyomában, 1961. stb.) Visszatérő  témája volt a 
nyelv és a gondolkodás viszonyának boncolgatása és az anyanyelv elsajátításá-
nak vizsgálata is (Homályból homályba — A kohó -1943-44.; Dante-tolmácsolók, 
é. n.; Lányaim, 1941-45. stb.) E megkezdett sort számos további példával b ővít-
hetném. (Mindegyikük önálló elemzést érdemelne.) Amilyen változatosan ezek 
a témák, olyan sokrét ű  a megközelítésük. Naplóbejegyzés és összehasonlító for-
dítói bírálat ugyanúgy akad közöttük, mint érvel ő  felszólalás, vitacikk és lírai 
vallomás. De az írások egy dologban mégis megegyeznek: Németh László a nyel-
vek botanikusaként előítéletek nélkül közelített valamennyi tárgyához (Magya-
rok Romániában, 1935.; Gályapadból laboratórium; Nóra ürügyén stb.); kivétele-
sen tájékozott „laikus" lévén szakmai korlát és ,elfogultság nélkül vizsgált egy-
mástól látszólag távol álló területeket. Mint orv őst — Korányi egykori tanítvá-
nyát — és mint gondolkodót egyszerre érdekelte a nyelvek alaktana és alkattana. 
Emiatt tartotta elvégzend ő  feladatnak az areális kapcsolatok feltárását. „Az eu-
rópai nyelveket lehet eredetük és nyelvtanuk szerint csoportosítani — de lehet 
alkatuk szerint is" — írta 1939-ben a prozódiai vitát keltő  Magyar ritmusban 
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(Az én katedrám, Bp., 1983. 25.). Összehasonlító nyelvészeti felvetését többek 
között latin, francia, szlovén, német és finn példákkal szemléltette. Ugyanezt a 
tételét — bár a részletes kifejtéssel adós maradt -- egy évvel kés őbb bővebben is 
érintette a szellemi hídverést kezdeményez ő  Most, Punte, Silta című  tanulmá-
nyában (Európai utas, Bp. 1973. 692.). A nyelvi alkat tényét poétikai, verstani 
kérdésekkel is összefüggésbe hozta: „A nyelveknek is van jellemük, s minden 
nyelven ott szunnyad egy forma (vagy mondjuk formai rendszer), amelyben ő  
a legtermészetesebben tudja költ ő i zsákmányát megragadni." (Magyar rit-
mus, i. h. 16.) 

A nyelv mint a kultúra részese, hordozója és mint a nemzeti önazonosság 
egyik záloga számos tanulmányának volt a tárgya. E kérdéskörön belül fejtette 
ki véleményét a régi magyar nyelvr ő l és az irodalomról. A húszas évek végén 
indított irodalomtörténeti esszésorozatával tevékenyen is hozzájárult a XVI—
XIX. századi magyar literatúra újrafelfedezéséhez (Molnár Albert zsoltárai és 
ritmikájuk, 1928.; Sylvester nyelvtana, 1929.; Heltai prózája, 1929.; A vizsolyi bib-
lia, 1929.; Bethlen Miklós, 1932.; Sziget Erdélyben, 1940.; Berzsenyi, 1937. stb,). A 
múlt értékeinek tudatosítása természetesen a hagyományok átértékelésével és 
új minősítő  szempontokkal járt együtt. Ennek során Németh László a saját ko-
rábbi ítéleteit is jelentős árnyalatokkal módosította. Jól példázza mindezt a 
nyelvújításról, illetve Kazinczy Ferencr ő l (is) szóló írásainak egyre kritikusabb, 
egyre elítélőbb hangvétele (A tekintélyes ifjú, 1930.; Négy kísérlet, 1937.; Magyar 
ritmus; Janus-arccal, 1941. stb.). A széphalmi mester nemcsak nyelvszemlélete 
és esztétikai felfogása miatt részesült (véleményem szerint elfogultan túlzó) bí-
rálatban, hanem mint irodalomszervez ő  is könnyűnek találtatott. Németh ez 
utóbbival kapcsolatban nem is rejtette véka alá, hogy Kazinczyban a hatalom-
mal rendelkező  és azzal visszaélő  literátornak az őstípusát látta: „...kortársai 
számára mégiscsak az ő  Széphalma volt a második Vérmező . (...) Irodalmunk-
ban nem egyetlen eset az övé: a negyvennyolc és kilencszáztizenkilenc utáni 
égaljváltásnak is megvannak a Kazinczyai." (Négy kísérlet = Az én katedrám, 
204-5.) Nézetem szerint a nyelvhígítással vádolt Kazinczytól (i. h. 204.) már 
csak egy lépés választja el a Kisebbségben — sokak által joggal kifogásolt — foga-
lomhasználatát. 

II. 

Németh László életművének központi kérdése volt az egyetemes magyar-
ság iránti felelősség és — ezen belül — a határokon túliakért érzett aggodalom. 
Számon kérő  helyzetelemzéseit, nagy ív ű , de olykor nehezen értelmezhet ő  ter-
veit Herder és Ady baljóslatú próféciáinak árnyékában fogalmazta meg. Arány-
tévesztésektől, túlzásoktól sem mentes programjai a saját maga által is felismert 
zsákutcák ellenére — vagy éppen azokkal együtt — megfontolandó tanulságokkal 
szolgálnak. 

A magyar társadalom nagy részét sokkolta a trianoni békekötés. A feltáma-
dó irredentizmusnak — legalább id őlegesen — a kiemelkedőbb gondolkodók, mű-
vészek között is akadtak támogatói. Németh László írásaiban nincs nyoma en-
nek az eszmének. Tanulmányaiban, esszéiben, vitairataiban többször is kifejtet- 
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te véleményét a diktátum el őzményeirő l. Valamennyi elemzésében a magyar 
politikai elitnek évszázadokra visszanyúló mulasztásait és rosszul megkötött 
kompromisszumait említette a legsúlyosabb kiváltó okok között. Végzetes al-
kuként értékelte a kiegyezést, mivel szerinte „b űnrészességet vállaltunk abban, 
amiben hasznunk nem lehetett." (Szekfű  Gyula, 1940. = Sorskérdések, Bp., 1989. 
548.) A hatalmon lévők hibái mellett a „magyar alkotó ellenzék" gyengeségét is 
vétkül rótta fel. Romániai útinaplójában arra is kitért, hogy Erdély elvesztésé-
hez a nemzetiségi arányoknak — emberölt őkön keresztül történt — gyökeres 
megváltozása is hozzájárult. 

A fentiek mellett nem hallgatta el a nagyhatalmak felelősségét sem. „A ma-
gyarságot az ököljog halálra ítélte, s csak a lelkiismeretére ébredt Európa mentheti 
meg" — írta 1928-ban egy szónoki túlzásoktól sem mentes cikkében, amelyben a 
Klebersberg Kuno által meghirdetett „Neonacionalizmus" című  programhoz szólt 
hozzá (Új reformkor felé = Sorskérdések, 43.). A külső  segítségnél lényegesebbnek 
tartotta a belső  megújulást; és egy új, etikai alapú hivatáseszmét vázolt fel. Az ezzel 
szorosan összefüggő  antiimperialista gyöker ű  utópiájának egyik ösztönzője, példa-
képe, hivatkozási alapja Gandhi szabadságmozgalma lett. 

A határokon túli magyarság helyzetét és az itthoni tennivalókat a politikai 
szempontok mellett els ősorban erkölcsi nézőpontból vizsgálta. Azon kevesek 
közé tartozott, akik a trianoni békekötésnek a pozitív hatásaival is számoltak 
(Kisebbségben = Sorskérdések, 460.). Az integer Magyarországnál fontosabbnak 
minősítette az integer magyarságot. Következetesen bírálta a Horthy-korszak 
kül- és belpolitikáját. (A magyar élet antinómiái, 1934.; Lesz-e reform?, 1934.; A 
magyar rádió feladatai, 1934.; A reform, 1935.; Magyarság és Európa, 1935. stb.). 
Szerteágazó kritikájának lényege vázlatosan így foglalható össze: a külpolitika 
keveset tett azért, hogy a határokon túli magyarságot saját területén életben 
tartsa; a „világpolitikai társasjáték" során elhanyagolta a szomszédjait. A köz-
helyeken kívül alig tudunk valamit azokról az államokról, amelyekben magya-
rok százezrei, milliói élnek. A felelő tlen irredenta szólamok csak nehezítették 
a kisebbségben élők helyzetét. A hazai diplomácia irányítói nem vették észre a 
kínálkozó együttműködési lehetőségeket (kényszereket). Németh László ha-
sonlóképpen érzékelte és minősítette az utódállamok hatalmi g őgjét és szűklá-
tókörű  politikáját is. Tisztában volt azzal, hogy az „apró határpörökben elját-
szott kelet-európai szolidaritás" nem csupán a magyar irredentizmusnak a szám-
lájára írható (Európa egysége, 1940. = Életmű  szilánkokban I. Bp. 1989. 608.). 

Elemzéseiben a racionális igény ű  tényfeltáráson kívül a következtetések 
megfogalmazásakor, a feladatok kijelölésekor, illetve a jöv őkép vázolása során 
gyakran élt cselekvési programként nehezen értelmezhet ő  metaforákkal, példá-
zatokkal. Emiatt írásainak egy része a szokásosnál is kiszolgáltatottabb lett; 
védtelenebb az értelmez őkkel és a szándékos félreértelmez őkkel szemben. Né-
meth László nem reálpolitikusként közelítette meg az említett kérdéseket. A 
politikai gyakorlatról szinte minden alkalommal számon kér ően, bírálóan, tá-
volságtartóan nyilatkozott. Kritikai megjegyzései, kérdésfelvetései egy válságos 
kor szorongó gondolkodójának öntörvényű  útkeresései voltak. Javaslataiban 
következetes értékrend és szigorú sorrend érvényesült. Ezekhez a bécsi döntés 
után is ragaszkodott (vö. Erdély ünnepére, 1940. = Sorskérdések, 630-4.). A 
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szomszéd országokkal és az ott él ő  magyar kisebbséggel kapcsolatos valamennyi 
kezdeményezése az el őítéleteknek és a kölcsönös gyanakvásoknak a feloldását 
kívánta elősegíteni. Elemzéseiben egymást követték a megfontolandó, de figye-
lembe nem vett tanácsok. „Az irredenta ódákat szavaló magyar fiatalság pedig 
tanuljon állami költségen csehül, románul, szerbül, ismerje meg a helyzetet, 
melybe sorsa helyezte" — olvashatjuk a Lesz-e reform? című  írásában (Sorskérdé-
sek, 174.). Papírra vetette egy olyan közép-európai folyóirat tervét, amelyet egy-
szerre szánt a magyar kisebbségeknek és a szomszéd népeknek. Elképzelése 
szerint a többnyelvű  lap egymás értékeinek megismerését és megbecsülését 
szolgálhatná; továbbá: „ha nem is szegezné be az ágyúkat, segítene nedvesen 
tartani ott is, itt is a puskaport." (Egy folyóirat terve, 1933. = Európai utas, 678-
9.; vö. Levél Duna-Európáról, 1933.) 1934-ben hívta fel arra a figyelmet, hogy 
„Magyarországnak nincs Kisebbségi Intézete; míg a németek a Bakony legeldu-
gottabb falujában él ő  svábság életkörülményeit is számon tartják, a mi látókö-
rünkből lassan a kisebbségi sorsba került magyarok is kicsúsznak." (A magyar 
rádió feladatai = Sorskérdések, 139.) Ugyanebben az évben tett javaslatot egy 
hungarológiai társaság létrehozására. Tervezetében a magyar nyelv ügye, az ösz-
szehasonlító népművészet és a Duna-népek alaposabb megismerése is külön 
feladatként, önálló osztályként szerepelt (Egy hungarológiai társaság terve = 
Életm ű  szilánkokban I. 328-31.). 1935-ben az Ortutay Gyula által megindított 
Magyarságtudomány című  lap számára ő  írta meg a programadó cikket, amely-
ben nyomatékosította korábbi vallomását: „a mi sorstestvéreink a Duna-me-
dence népei." (A magyarságtudomány feladatai = Életmű  szilánkokban I. 412.) 

A meglevő  intézmények közül a rádiónak szánt kitüntetett szerepet. 1934-
ben egy tervezetben a határokon túli magyarság tájékozódásának eszközeként 
szólt róla. Úgy gondolta, hogy a rádió követend ő  mintákat nyújthatna: bemutat-
hatná a kisebbségi lét egyéni és társas heroizmusának mindennapi példáit, to-
vábbá hozzájárulhatna ahhoz, hogy a népeket elválasztó valóságos és képletes 
falak, határok átjárhatóbbak legyenek. A tervezett folyóirathoz hasonlóan a rá-
dió is tudatosíthatná a Duna-táj közös múltját; szemléltethetné a Kárpát-me-
dence kultúráinak, nyelveinek egymásra hatását (Sorskérdések, 126-53.). 

A magyar szellemi élet egyoldalú tájékozódását több alkalommal is bírálta. 
Véleménye szerint a felvilágosodás kora óta szomszédjainkat csaknem teljesen 
elhanyagoltuk. A Kelet népei közt (1940) című  írásában kritikusan jegyezte meg, 
hogy egy jövendő  kor idegen tudósa a szellemi hatásokat számba véve a magyar-
ságot alighanem Svájc vagy Belgium vidékére helyezné. Németh László fontos-
nak érezte ennek az aránytévesztésnek a módosítását; de maga is tudta, hogy 
nem lehetnek vérmes reményei. Kevésnek, esetlegesnek tartotta a szomszéd né-
pek irodalmának fordítását. Abban bízott, hogy a kisebbségi helyzetbe kénysze-
rült magyarok — az alaposabb nyelvismeret birtokában — hozzájárulnak majd az 
értékek kölcsönös átültetéséhez. De ezzel kapcsolatban sem hallgatta el türel-
metlenségét, aggodalmát: „Lehet, hogy néhányan még csak ezután állnak el ő  
vele, amit odaát tanultak, egyel őre azonban nem sok hasznát látjuk műveltsé-
gükben ennek a kényszerű  tanulásnak. Úgy látszik, sokkal több harccal és daccal 
járt a kisebbségi sors, semhogy igazi érdekl ődés és hatás kifejl ődhetett volna." 
(Kelet népei közt = Életm ű  szilánkokban, 568-9.) 
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A szomszéd népek nyelvének, kultúrájának megismerése, megismertetése 
terén maga járt elöl jó példával. „Csehül tanulok, románul, szerbül, lengyelül 
(...) ide-oda levelezek, hogy a tót, cseh, román viszonyok fel ő l tájékozódjam" — 
írta 1932-ben, bizonyítva, hogy nemcsak másoktól várta helyzetünk alaposabb 
feltérképezését. (Új nyelvtanokra = Életmű  szilánkokban I., 245-6.). Akkor lé-
pett fel a megbékélés igényével és a tejtestvériség eszméjével, amikor az id ő  az 
ordasabb indulatoknak kedvezett. (Vö. Kiss Gy. Csaba: Tejtestvérek = A min-
dentudás igézete, szerk.: Szegedy-Maszák Mihály, Bp. 1985. 102-118.; Grezsa 
Ferenc: Németh László háborús korszaka, Bp. 1985.; Kocsis Rózsa: Németh 
László Közép-Európa-gondolata mai szemmel = Az író rejtettebb birtokán, szerk.: 
Bakonyi István, Bp. 1992. 202-207.). Lapjában, a Válaszban cseh költők versei-
nek a megjelenését segítette el ő . Délvidéki barátaitól szerb könyveket várt, 
amelyeket a Tanúban ismertethetne. A háború el őestéjén Szirmai Károlytól 
kért köteteket a horvát és a szerb történelem és irodalom tanulmányozásához: 
„Krležától mást is szeretnék látni. Nagyon érdekelne a régi raguzai költészet (...) 
szívesen olvasnám a középkori szerb krónikákat." (Németh László élete levelek-
ben — NémLev. — , Bp. 1993. 291.) Szépírói témaválasztásában is tetten érhet ő  a 
megismerés, megértés szándéka. A negyvenes évek elején kezdett foglalkozni a 
Husz-dráma gondolatával. (A m ű  1948-ban készült el.) Kés őbb pedig így emlé-
kezett vissza a világháború kezdetére: „Ekkoriban fogant, sajnos, még mindig 
szinopszisban levő  történelmi regényem, A mélységek, amely a Hora-felkelés-
ben, egy román paraszthoz adott magyar nemes lány történetével, szinte a tes-
tében kapcsolja össze az egymás mellett él ő  két világot s emeli fölibük a megér-
tés s testvériség szobrát." (Az én cseh utam, 1959. = Megmentett gondolatok, Bp., 
1975. 180.) 

A már említett kulturális kapcsolatoknak kézzelfogható eredményeir ől 
rendszeresen beszámolt. Így például szólt Kádár Imrének az Erdélyi Helikonban 
megjelent román balladafordításairól (Összehasonlító népköltészettan, 1933.). 
Kiemelkedő  és feldolgozásra váró okmánytárként — csak Bartók népzenegy űjté-
séhez hasonlítható tettként — értékelte a Veress Endre által sajtó alá rendezett 
Documente-köteteket (Documente privitoare la istoria Ardealului. Moldovei 
si Tarii Romanesti). [A romániai kutató Erdély, Moldva és Havasalföld törté-
nelmének addig feltáratlan levéltári forrásait adta ki Bukarestben.] AMadáchot 
olvasva (1943.) című  írásában a Tragédiának román és szerb nyelv ű  fordításairól 
is szót ejtett. Az előbbi (Tragedia omului) Octavian Goga nevéhez fűződött, 
utóbbi pedig (Tragedija csoveka) Klearh munkája, és a „magyar Kalangyának 
volt büszkesége a kiadása." (Az én katedrám, 644.) 

Németh László a hitelesebb önismerethez szükségesnek tartotta, hogy fel-
mérjük azt: miként vélekednek rólunk mások. Maga is foglalkozott nyelvünk és 
irodalmunk külföldi ismertet őivel, értékelő ivel. A visszatérő  Herder-hivatkozá-
sok mellett Grillparzer kritikus magyarságszemléletének önálló tanulmányt is 
szentelt (Grillparzer-év, 1941.). A Tejtestvérek (1932.) című  írását Karl Dietrich-
nek a kelet-európai irodalmakat elemz ő  kandidátusi disszertációja ihlette. 
Krleža irodalomtörténeti esszéit — köztük az Adyról szólót — eredetiben olvasta; 
és némi fenntartással ugyan, de mégis elismer ően méltatta (Krleža Adyról, 
1939.). 
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Németh László, mint err ő l több írásában is beszámolt, a Nyugat novellapá-
lyázatának megnyerését követ ően (1925.) a magyar szellemi élet organizátora-
ként kívánt fellépni. Olyan irányító, nemzedékszervez ő, programkijelölő  sze-
repre vágyott, amelyre sem a helyzete, sem az alkata nem volt maradéktalanul 
alkalmas. De a korabeli magyar irodalmi élet er őviszonyai is akadályozták a 
tervét. Kétségtelenül ezért is került ellentmondásos viszonyba a Nyugat szer-
kesztőivel, a folyóirat szellemével; és minden bizonnyal ez is kiváltó okként 
szerepelt a Tanú és a Válasz megindításában. 

Az elsők között ismerte fel és tudatosította a kisebbségi magyar irodalom 
kiemelt szerepét. Ez azzal együtt is igaz, hogy 1928 tavaszán egy tervezett pályá-
zattal kapcsolatban a következ őket írta Áprily Lajosnak: „Az erdélyi fiatalokra 
különösképp számítok, bár nem vagyok az erdélyi irodalom fanatikusa, s ő t 
egyáltalán nem ismerek erdélyi, csak magyar irodalmat." (NémLev. 59.) A kije-
lentés nyilván arra vonatkozott, hogy a magyarországi és a kisebbségi szerz ők 
esztétikai minősítésében nem kívánt külön mércét állítani. Ezt kritikusi m űkö-
désével is hitelesítette. Ugyanakkor tisztában volt azzal, hogy az eltér ő  szociális, 
gazdasági, kulturális hagyományok eltérő  árnyalatokat igényelnek és teremte-
nek. Szirmai Károlyhoz küldött levelében ez olvasható: „Külön sorsoknak kü-
lön irodalom kell, s a Vajdaság egy darab elszakadt magyar sors, amelynek meg 
kell találnia a maga teljes garnitúra íróját — ha nem is állíthat minden helyre 
elsőrangú erő t. (Valamivel magasabb fokon ez az egész magyar irodalom s min-
den kis irodalom helyzete s létjoga.) Ha Ön nem volna vajdasági író, írhatna, de 
nem lenne kötelessége, hogy írjon. Ott az." (NémLev. 151.) 

Szirmaival, a délvidéki irodalmi — kulturális élet egyik szervez őjével éveken 
keresztül tartotta a kapcsolatot. Neki számolt be a meglepetésér ől: „hogy a Vaj-
daságban ennyi embernek ügye az irodalom"; és ugyanebben a levelében — támo-
gatást is ajánlva — biztatta őt a további munkára (NémLev. 97-8.). A felajánlott 
segítség nem maradt üres ígéret: Németh László több tanulmányt küldött a Ka-
langyának és a Hídnak; kritikát írt Szirmai és Herceg János m űveiről; a kisebb-
ségi irodalom számára pedig „egységes munkatervet" próbált megfogalmazni 
(NémLev. 169.). 1939 tavaszán a tervezett magyarságtudományi kutatásokról az 
elsők között számolt be vajdasági barátjának. Az általa sorstudományként 
minősített hungarológiát kiváltképpen a kisebbségek számára tartotta id ősze-
rűnek. A megkésett és pontatlan helyzetértelmezés és önértékelés javítását vár-
ta tőle. A sarjadó kezdeményezésrő l az idő  tájt így vallott: „Sehol sem olyan 
fontos, hogy a tájékozódás a mulasztásokban s a hátralékmunkában nyíló nagy-
szerű  szerepre a figyelmet felhívja. A magyar kisebbségek sorsa attól függ, hogy 
mennyire tudnak tájékozódni helyzetükben, megismerik-e igazán magukat és 
környezetüket, s sikerül-e küldetéssé alakítani balsorsukat. A magyarságnak, 
legalább ezeken a területeken rég pótolnia kellett volna, amit önismeretben és 
helyismeretben elmulasztott. (...) Orülnék, ha a Kalangya velünk tartana ebben 
a vállalkozásban, s az ottani magyarság sorskérdéseire (tájkutatás, jugoszláv vi-
szonyok, összehasonlító tudományok) megfelelő  írószakembereket képezne ki. 
Az igazi szépíró ebben a munkában, a közügyben fáradó ember jó álmán kívül, 
írói ösztönzést is találhatna, a nélkülözhet ők pedig olyan területekre szivárog- 
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hatnának át, ahol nélkülözhetetlenek. Igazi író egy id őben egy országban csak kevés 
lehet; de egy egészséges kultúra fel tud használni minden igaz szellemi készséget és 
készültséget." (Levél Szirmai Károlyhoz,1934. = Két nemzedék, Bp., 1970. 543-4.) 

A fenti tények sem feledtethetik azt, hogy a kisebbségi irodalmakat tekint-
ve Németh László tájékozódása némileg egyenetlen volt. Amikor önálló kötet-
ben tervezte a határokon túli magyar literatúra bemutatását, maga vallotta be, 
hogy a Felvidéket nem ismeri még eléggé (NémLev. 153). A délvidéki magyar 
irodalmat illetően Herceg János, Szenteleky Kornél és Szirmai Károly m űködé-
séről tudott legtöbbet. A kiadott művek mennyisége és minősége miatt is az 
erdélyi irodalom került érdekl ődésének középpontjába. Ezt a figyelmet az ott 
élő  magyarság lélekszáma, az egykori Tündérkert históriája és részben még fel-
fedezés előtt álló művelődéstörténete is magyarázhatja. [Csak zárójelben jegy-
zem meg, hogy számos drámájában (Bethlen Kata, 1939.; Eklézsia-megkövetés, 
1946.; Apáczai, 1955.; A két Bolyai, 1955.) és az említett irodalomtörténeti 
esszéiben, tanulmányaiban maga is hozzájárult az erdélyi múlt újraértékelésé-
hez.] De mit várt a kortárs literatúrától? A már idézett, Aprilyhoz szóló levél 
tanúsága szerint elsősorban abban bízott, hogy „a nagy szerencsétlenség, azzal, 
hogy rossz üzletté tette, féregtelenítette" is az erdélyi irodalmat. A m űvek esz-
tétikai minőségét és hatását tekintve abban reménykedett, hogy sikerül áttörni-
ük a magyar próza hagyományos bezártságát. A pályáján éppen csak elinduló 
Tamási Aronról egyenesen azt feltételezte, hogy szerencsés esetben „a magyar 
irodalom világirodalmi reprezentánsává n őhet." (Az erdélyi irodalom, 1926. = 
Két nemzedék, 189.) Ezt a — némiképp megelő legezett — rangot kés őbb számon 
kérő  szembesítésként idézi majd fel Tamási-bírálataiban. 

A húszas-harmincas években kritikusként sokat tett a romániai magyar iro-
dalom megismertetéséért. [A Nyugatot egyebek mellett azért marasztalja el, 
mert „az erdélyi irodalommal nincs kapcsolata." (A Nyugat húsz esztendeje, 1926. 
Életmű  szilánkokban I. 132.)] Ő  maga hiteles értékelésre törekedett; eközben 
szóvá tette a hazai méltatók elfogult magasztalásait, aránytévesztéseit. Alig 
akad olyan jelentősebb szerző , aki elkerülte a figyelmét. A már említett Tamási 
Áron mellett többek között Gulácsy Irén, Makkai Sándor, Karácsony Ben ő , 
Berde Mária, Nyírő  József, Bartalis János és Reményik Sándor köteteir ől írt 
mélyen átélt és következetesen magas esztétikai, erkölcsi igényeib ől árnyalat-
nyit sem engedő  elemzéseket. Nem kerülte meg a kisebbségi irodalmak legsú-
lyosabb kérdéseit (igazág, elkötelezettség, m űvészi hitelesség). Példázza mind-
ezt egy hosszabb idézet az egyik — vallomással is felér ő  — kritikájából, amelyet a 
Zátony című  Székely Mózes-regényrő l írt 1931-ben: „Az igazság azonban nem-
csak tény; inkább aránya tények közt, s a Zátony után meg kell kérdenem: helyes 
arányba állította-e az író az igazságot alkotó tényez őket? Hogy a fő  kérdéseknél 
maradjunk: Szabad-e a románok magyargy űlöletét a világtörténelmi gyakorlat-
tól ennyire izoláltan, az 1919 el őtti magyar viszonyoktól ennyire függetlenül, 
csak mint védtelen emberek ellen elkövetett hatalmi merényletet nézni? Igaz-e, 
hogy a magyarságnak ez a merénylet ilyen méret ű , csaknem százszázalékos vesz-
teséget okozott? S végül a könyv vakmer ő  (férfias vagy férfiatlan) zártétele: 
igaz-e, hogy nincs menekvés, az erdélyi magyarságnak el kell pusztulnia? 

Sohasem jártam Erdélyben, amit ismerek bel őle: az írói. Egyes íróinak a 
tehetsége, másoknak az elszántsága, megint másoknak a konjunktúra-dilettan- 
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tizmusa. Nem tudom megmondani, hogy el lehet-e fogadni ezt a zártételt. Egy 
mindenesetre aggasztó: Székely Mózes bántó türelmetlenül intéz el minden 
olyan jelenséget, amely a magyar kisebbség kilátásain látszólag javít valamit. 
Mintha jobban ragaszkodna a kétségbeeséséhez, mint Erdélyhez." (Életmű  szi-
lánkokban I. 191.) 

Négy évvel később, romániai utazását követ ően maga is számvetésre kény-
szerült (Magyarok Romániában, 1935. = Sorskérdések, 336-408.). A földrajzi, a 
társadalmi és a lelki tájakat feltérképez ő  útinaplójában egyszerre nézett szembe 
a történelmi mulasztásokkal, az erdélyi magyarság akkori helyzetével: a kisebb-
ségi neurózis tünetegyüttesével („morbus minoritatis") és a megmaradás esélye-
ivel. Arra is választ keresett, hogy vendéglátói kedvez ően fogadják-e az általa is 
dédelgetett Duna-gondolatot; és vajon ennek az eszmének lehetne-e erjeszt ője 
a kisebbségi magyarság. Romániai körútjának szomorú tanulságaként mondott 
nemet mindkettőre. 

IV. 

A második világháborút követően, a megváltozott politikai viszonyok kö-
zött Németh László alig-alig érintette a kisebbségi magyar irodalom kérdését. 
(A - részben kényszer ű  - hallgatás nem csupán őrá volt jellemző .) Számomra 
úgy tűnik, hogy a határokon túli irodalom megítélésében szigorúbbá, bizonyos 
tekintetben arányokat téveszt ővé vált azt követ ően, hogy elvesztette személyes 
kapcsolatait a kintiekkel. (Ez a kép nyilván árnyaltabbá válik rövidesen, hiszen 
megjelenik Németh László levelezésének második kötete is. Ebb ől pontosabb 
adataink lesznek arról, hogy a határokon túliak közül kiket ismert, kikkel leve-
lezett 1948 után.) A kis népek irodalmáról szólva a legnagyobb veszélynek a 
provincializmust tartotta. A Nóra ürügyén (1954.) című  írásában - bár néhány 
kivételt elismert - sommásan ítélkezett: „ezek az irodalmak már a magyarhoz 
viszonyítva is bizony zugirodalmak voltak." (Megmentett gondolatok, 126.) Talán 
nem túlzás azt állítanom, hogy ma árnyaltabban és kedvez őbben minősítené a 
kisebbségi literatúra színvonalát. (Az is kétségtelen tény, hogy az elmúlt három 
évtized kisebbségi irodalmában jelentőseb művek születtek, mint a negyvenes, 
ötvenes években.) 

Bevezetőmben már említettem, hogy Németh Lászlót élénken foglalkoz-
tatta a nyelvi és a politikai nacionalizmus kérdése. A nemzeti lét és a megmara-
dás gondjai az életmű  utolsó szakaszában is rendre visszatértek (Levél a nacio-
nalizmusról; Agonizáló irodalom stb.). Aggódva szólt a fenyeget ő  nyelvi és kul-
turális elszürkülésr ől, „a magunktól elidegenítő  divatok” gyors terjedésér ő l. 
Úgy vélte, hogy itthon és a nagyvilágban is gyengül a magyarság kohéziója. Tra-
gikusnak tartotta, hogy az ép nemzeti érzést úton-útfélen nacionalizmussal vá-
dolják. A kevesek közé tartozott, amikor nem adta fel azt a bels ő  igényét, hogy 
ítéletet mondjon mindezekről. Az önazonosság kérdését (nem csupán a magya-
rét!) életének alkonyán is erkölcsi oldalról közelítette meg: „Ma, mikor az átté-
rés egyik nyelvrő l a másikra egy nemzedék alatt, de egy életen belül is végbeme-
het, sokfelő l ostromolt kis népeket kétségkívül csak bizonyos „büszkeség" tart-
hat össze; az a hit, hogy érdemes ahhoz a nemzethez tartozni." (Utolsó széttekin-
tés, Bp. 1980. 792.) 
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JUHÁSZ GÉZA 

„FOLYÓ HELYETT HÍD" 
EMLÉKEZÉS CSUKA ZOLTÁNRA 

Miután édesapját elkergették az ősi szülőföldről, Zichyfalva (kés őbb Plandište) 
lett a „véletlen szül őföld"-je, vagyis Székelyföld helyett a „lomha Bánát". Itt 
azonban csak rövid id őre állapodott meg a család, majd rövid becsei és szabad-
kai megálló után Pécsett telepedett le. Ott végezte Csuka Zoltán a középiskolát, 
leérettségizett, s nyomban ezután viharos események s űrűjébe vetette magát: 
villamoskalauzként és a villamos szakszervezet jegyz őjeként lapot, aztán folyó-
iratot (társ-) szerkesztett, s közreadott két verseskönyvet. Történt mindez a Kun 
Béla-féle kommün, azaz a Tanácsköztársaság bukása után Baranyában, ahová a 
királyi Jugoszlávia katonasága vonult be. A trianoni békeszerz ődés azonban Ba-
ranyának csak a „déli csücskét" ítélte Jugoszláviának, ám a megszálló csapatok 
vonakodtak kivonulni. Ezt a félig-meddig interregnumot próbálták „Baranya 
haladó erői" — közéjük tartozott Csuka Zoltán is — kihasználni s kikiáltani a 
„Baranya—Bajai Szerb—Magyar Köztársaságot, hogy megmentsék Baranyát 
mind a Horthy-féle fehér terrortól, mind a jugoszláv burzsoázia uralmától". A 
kísérlet azonban kudarcba fulladt, mert a jugoszláv katonaság mégiscsak kény-
telen volt visszavonulni „Baranya déli csücskébe", s a fent említett „haladó er ők" 
menekülni kényszerültek a Horthy-féle fehérterror várható megtorlása el ő l. 
Csuka Zoltán, akárcsak a legtöbb haladó politikus és író, Bécsbe készült emig-
rálni, de mivel nem kapott osztrák vízumot, Jugoszláviába jött „ideiglenes tar-
tózkodásra". Ebb ő l az „ideiglenesből" kerek tizenkét esztend ő  lett, amely leg-
alább olyan aktív és sokoldalú tevékenységben telt el, mint azel ő tt a pécsi évek. 
Ezután még Budapesten, majd Érdligeten további ötvenéves lázas irodalmi te-
vékenység következett. 

A SZERVEZŐ  ÉS SZERKESZTŐ  

Az első  lapot Diák, illetőleg Új Diák címen még Pécsett alapította és szer-
kesztette 1919-ben és 1920-ban. Ezután még 14 lapnak és folyóiratnak volt ala-
pító szerkesztője vagy társszerkeszt ője Jugoszláviában és Magyarországon. Els ő  
verseskönyve még szintén Pécsett jelent meg, további 18 pedig Újvidéken és 
Budapesten, köztük három válogatás méltató-bevezet ő  tanulmánnyal; megírta 
A jugoszláv népek irodalmának történetét és Jakov Ignjatović  életrajzi regényét 
A szentendrei rebellis címen. 

Mindez azonban — legalábbis mennyiség, terjedelem tekintetében — csak 
kisebbik része, mondhatnánk töredéke Csuka Zoltán írói-költ ői alkotói opusá-
nak. 1927-től ugyanis, amikor átültette magyarra Augustin, írói nevén Tin Uje-
vić  Hétköznapi sirámok című  versét, haláláig több mint százkötetnyi fordítása 
jelent meg a jugoszláv népek irodalmából, köztük Csillagpor címen a Jugoszláv 
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költői antológia (1971), nem sokkal halála elő tt pedig a Szlovén költ ők antoló-
giája is. 

Vajon mit mondanak ezek a száraz, lexikális adatok Csuka Zoltán több 
mint hat évtizedes, szinte káprázatosan termékeny és sikeres, egyszersmind 
hasznos költő i, irodalomszervezői és műfordítói tevékenységérő l? Edeskeveset. 
Ha azonban közelebbr ő l szemügyre vesszük e munkásságot, el őször is a fárad-
hatatlan irodalomszervez ő  személyisége ragadja meg a figyelmünket. Miután 
Pécsett már két lapot és folyóiratot is szerkesztett, Ujvidékre történt áttelepü-
lése után egyhamar, már 1922-ben megalapította az Ut című  aktivista folyóira-
tot, aztán a Képes Vasárnap című  hetilapot, ennek mellékletét pedig a Vajdasági 
Írást már Szenteleky Kornéllal 1927-ben, végül 1931-ben ugyancsak Szenteleky-
vel a Kalangyát. Emellett részt vállalt a Vajdasági Magyar Írók Almanachja 
(1924), a Kéve (1928) és A mi irodalmunk almanachja (1931) című  gyűjteményes 
kötetek szerkesztésében, s mindháromban szerepelt verseivel is. Ezt a lázas te-
vékenységet s annak célját, szükségességét talán ő  maga jellemzi a legpontosab-
ban: ,,...csak össze kell tartani, és adott körülmények között annyi cselekv ő  mun-
kát kell végezni, amennyit csak lehet, de cselekv ő  munkát végezni, nem hallgat-
ni, nem tespedni; élni, mozogni, mert a mozdulatlanság halál, a mozdulatlanság 
pusztulás." (A Kéve előszavából) 

Még 1966-ban, az újvidéki Forum és a budapesti Magvető  kiadók közös 
kiadásában megjelent Előretolt állásban című  versválogatás Bevezetésében ír-
tam, hogy noha Csuka Zoltán Magyarországon n őtt fel, magyar kultúrán és iro-
dalmon nevelkedett, itt, a Vajdaságban mégis úgy tudott minden irodalmi, m ű-
velődési kérdéshez közelíteni, mintha mindig itt élt volna, s örökké itt kívánna 
maradni. Avajdasági származású emberek, írók, más értelmiségiek sem értették 
meg nála mélyebben és pontosabban, hogy a legfőbb teendő  itt önálló kulturális 
és irodalmi életet teremteni, amely meglehet a dönt ő  befolyású nagy centrum, 
Budapest gyámkodása nélkül is, ugyanakkor nem zárkózik el sem Pestt ő l, sem 
Belgrádtól, sem a nagyvilágtól. Nem véletlen ezek után, hogy az itteni magyarság 
helyzetének tudatosításában, a legsürgősebb teendők kijelölésében teljes egyet-
értésben tudott tevékenykedni Szenteleky Kornéllal, az ügy másik fáradhatatlan 
harcosával. Az is szinte magától értet ődő , hogy Csuka Zoltán itt kifejtett tevé-
kenységét éppen Szenteleky tudta leginkább méltányolni. Ezt írta róla 1931-
ben: „... ami itt tíz év alatt a magyar irodalom megteremtése, összefogása, kévébe 
kötése és talpra állítása körül történt, az sohasem történt Csuka Zoltán nélkül. Az 
ő  csodálatos aktivitása, lankadatlan hite, kifogyhatatlan energiája teremtett 
életformát és fejlődési lehetőséget a fiatal, bizonytalan és gyenge lábakon tipeg ő  
vajdasági magyar irodalom számára". (Aláhúzta: J. G.) 

Amint 1922-ben, Jugoszláviába települése után lényegében azt folytatta, 
amit Pécsett elkezdett költ ő - és szerkesztőként, azt folytatja 1933-ban történt 
visszatelepülése után otthon, amit itt abbahagyott: már 1933-ban elindítja a Lát-
határ című  kisebbségi szemlét, melynek címét a Kalangya egyik rovatából vette 
át. Még élete végén is olyan folyóiratot szándékozott indítani, amely „a szom-
széd népekre tárt, állandóan nyitva tartott ablak lesz". Ebben a koncepcióban 
már láthatóan nagy szerepe van jugoszláviai életszakaszának, a még itt kezdett, 
majd odahaza kiteljesedett műfordítói tevékenységnek, s annak a felismerés- 
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nek, hogy az egymás mellett élő  népek jobb kölcsönös megismerése, megbecsü-
lése — amit egymás irodalmának kölcsönös fordítása szolgálhat — a békés egymás 
mellett élés legfőbb feltétele. Ezt a célt szolgálta az újabb rezsimváltozás után 
indított Új Dunántúl, kiváltképpen pedig a Déli Csillag kiadásával 1947-ben. 

A KÖLTŐ  

1920 és 1983 között tehát, 1 . 8 verseskönyve jelent meg Csuka Zoltánnak, 
közülük három válogatás: Életív, Debrecen, Ady Társaság, 1936; Előretolt állás-
ban, Forum, Újvidék — Magvető , Budapest, 1966; Az id ő  mérlegén. Magvető , 
Budapest, 1977. Az Életív versanyagát a debreceni Juhász Géza irodalomtudós, 
az Ady Társaság vezető  személyisége válogatta, s ő  írt hozzá Bevezetést is. A 
kötet az 1925 és 1935 közötti évtized lírai termését prezentálja. Az Előretolt 
állásban az 1921 és 1939 közötti, nagyrészt Jugoszláviában keletkezett verster-
mésébő l közöl válogatást — az „újvidéki Juhász Géza" — e sorok írója válogatá-
sában és bevezető  tanulmányával. A leggazdagabb és legteljesebb Czine Mihály 
válogatása Az id ő  mérlegén című  kötetben olvasható, minthogy e kötet Csuka 
Zoltán „több mint öt évtizedes költői munkásságát, költészetének változásait, 
alakulását, gazdagodását követi nyomon." 

Meggyőződésem, hogy e három válogatott kötet versanyaga megkönnyíti a 
mai olvasó, elemző  és méltató számára az eligazodást e jelent ős és gazdag lírai 
opusban, amihez talán a kötetek bevezet ő  tanulmányai is segítséget nyújtanak, 
akár egyetért velük a mai olvasó és kritikus, akár vitába száll velük. 

A debreceni Juhász Géza így summázza értékítéletét az Életív bevezető  
tanulmányában Csuka e kötetben prezentált költészetér ő l: „Ez az antológia 
nemcsak művészi teljesítmény, hanem máris irodalomtörténeti fejezet a magyar 
história legtragikusabb korszakából". (Aláhúzta: J. G.) Fontos megállapítása 
még, hogy a 20-as években, Csuka Zoltán költ ői pályája kezdetén „a köztudat azt 
várta, hogy a költő  apostol legyen, ne egyéni érdekeit, hanem a közösség fájdalmát 
zengje. A költészetben azonban nincs avulóbb anyag, mint az aktualitás. Csuka 
hivatottságának nem csekély próbája, hogy panaszait tizenöt év alatt nem zengte túl 
az idő, noha azóta nagyot fordult a m űvészi ízlés, s a szabadvers ingere már oda".  

Ebből az apostoli hivatástudatból következik, hogy kissé egyoldalú, lesz ű-
kített ez a Csuka-féle költ ő i világ. Amit leginkább hiányol itt a mai olvasó, az 
maga a költő , teljes emberi habitusával és lelki vívódásaival. Joggal s igen talá-
lóan állapítja meg Benedek Marcell, hogy „Nyilván el őbb ébredt kötelességei-
nek, mint jogainak tudatára. Eszébe sem juthatott, hogy magánügyei is vannak, 
és bizonyára bűnös időpazarlásnak tekintette volna, ha rímeket kovácsol. Ha 
nagy néha a szerelemről mert beszélni, a szerelmet — talán inkább kötelességtu-
dásból, mint ösztönb ől — személytelen és id ő tlen, szimbolikus és általános kere-
tek közé feszítette ki. De inkább úgy választotta meg tárgyait, hogy minden sora 
az őrült világ eszmélkedését segítse el ő". Tegyük hozzá a fentiekhez, hogy ha 
olykor fel is bukkan a szerelem egy-egy versben, mintha mindjárt lelkiismeret-
furdalást okozna a költ őnek, hogy férfiharcai közepette ilyen hívságos dolgok- 
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kal is foglalkozik. Az 1921-ben írt Kiáltás című  versében„férfi-átoknak” mondja 
a szerelmet: 

Mindig és újra visszazuhanok marasztó nyoszolyádra 
s bizony sokszor nehéz súlyos férfi-harcra újra sorompókba 

állni!... 

Hasonló tanulsággal szolgálnak gyéren el őforduló tájversei is. A bácskai 
tanyavilág például úgy jelenik meg egyik versében, hogy ott 

Fekete kuvasz az este 
és ugat 
a tanyák piros gyöngyszemekkel állnak 
a fák fagyott karokkal összeesve 
az égre szitkot kiabálnak. 

Csuka Zoltán még a 20-as évek elején, „csaknem gyerekfejjel" állt be a 
haladó költők szerepkörébe, s ez akkor egyet jelentett a formabontással, az ak-
tivista és expresszionista szabadvers melletti elkötelezettséggel. Az általa 1922-
ben alapított Utat az irodalomtörténet is aktivista folyóiratként tartja számon. 
Az itteni kortárs kritika így jellemezte ezt az újító törekvését: „Ez a talaj, ame-
lyiknél konzervatívabbat képzelni se tudok, olyannyira progresszív írókat ter-
melt ki, mint az itteni lírikusok, akiknél tökéletesebben nemigen robbantották 
fel a régi formákat és a régi ideálokat... Ebben a bimbózó, fiatal költészetben 
már Ady hatásával is csak elvétve találkozunk, miközben a szabadversnek — jó-
részt Kassák nyomán —valóságos kultusza fejl ődött ki." (Kassák Lajos és Csuka 
Zoltán barátsága egészen Kassák 1967-ben bekövetkezett haláláig tartott. Csu-
ka gyakran látogatta meg igen tisztelt költ őtársát, részben példaképét is.) 

Csuka Zoltán költészetében azonban nem kezdett ől fogva és nem végig 
maradt uralkodó forma a szabadvers. Az 1920-ban Pécsett megjelent Versek 
című  kötetében még a kötött formát alkalmazta, de az 1927-ben Újvidéken meg-
jelent Esztendők ütőerén kötetben már sajátos szabadversben zengi az „elnyo-
mottak győzelmes szereteté"-t. A 4-es sorszámmal jelöltAz elnyomottak szerete-
téről című  vers utolsó négy, ugyancsak számozott verszaka így hangzik: 

Tárjátok meg agyatok magtárát, véreteket 
hintsétek szét az asszonyok között, gondolataitokat 
terítsétek papírra, telefondrótokba sikoltsátok tüd őtöket. 
Hogy lássanak és hallgassanak meg az emberek. 
Irtózatos fénysugárban állunk, átömlik zuhog 
rajtunk és vérünk vörösen izzó sugárban világít. 
Itt égünk izzón és szétárad belőlünk az 
elnyomottak gy őzelmes szeretete. 

A visszatelepülése után, 1939-ben megjelent Sötét idők árnyékában című  
kötetében már ismét visszatér a kötött formához, s őt a kötetnyitó Közelgő  éjsza-
ka című  költeményben az időmértékes vershez. A költemény két négysoros disz-
tichonból, azaz hexameterb ől és pentameterb ől áll: 

814 



Tűnik a fény immár, ellobban a lángja fölöttünk 
Fenn a nap arca már álmosan elmerevül, 
Szerte a föld hátán sok helyt már lámpa se gyullad 
Emberek ezréb ől jajszavak éjjele kel. 

Csuka Zoltán tehát egyaránt volt mestere a szabadversnek és a kötött for-
máknak is. (Hadd idézzem e kérdéssel kapcsolatban Weöres Sándort. Egy itteni 
költővel folytatott vitában, .amikor a szabadvers itteni híve azt mondta, tud ő  
szonettet is írni, Weöres így vágott vissza: „Ez nem látszik a szabadverseiden! ") 
De szinte bámulatosnak mondható tájékozódó, helyzetfelismer ő  képessége is. 
Már 1924-ben (!) „hackenkreuzleresek, fasciszták és ébred ők" veszélyére figyel-
meztet, akik „tele szájjal csordítják a butaság ópiumos löttyét"; okkal s joggal 
aggódik az ifjúságért, mert „szerte a kontinens fekélyes iskolapadjain gy űlöletet 
tölcséreznek a fejébe... vérükben hullaméreg fájdalmas láza lüktet, kezükben 
kéken villan a kés". A „vakság átka verte meg" ezt a generációt, mely még nem 
tudja, „milyen világmészárláshoz vezet az útja. Az ifjúság nem tudta, de Csuka 
Zoltán tudta csaknem egy évtizeddei•Hitler és „hackenkreuzleresek és fascisták" 
uralomra jutása elő tt! Ezért írhatta róla barátja és harcostársa, Szenteleky Kor-
nél 1933-ban, a Tűzharang című  verseskönyve megjelenése alkalmából: „Nem 
ismerek még egy költő t, aki ennyire a holnapban élne, hinne, lélegezne és vi-
gasztalódna, mint Csuka Zoltán." 

A MŰFORDÍTÓ 

Csuka Zoltán írta Szenteleky Kornélról 1943-ban: „...ha nem aprózza el 
magát a szerkeszt ői és irodalomszervező i munkával, mint író többet tud alkotni, 
hiszen erre tudása és tehetsége egyaránt alkalmassá tették". Lényegében ugyan-
ez érvényes magára Csuka Zoltánra is azzal a különbséggel, hogy ő  a szerkesztői 
és irodalomszervez ői munkája mellett értékes lírai terméssel is gazdagította a 
magyar irodalmat, amivel Benedek Marcell szerint „megvonta a maga egyenes, 
mély, tisztán felismerhet ő  barázdáját a magyar lírában". Emellett még je-
lentősségében, esztétikai min őségében és mennyiségében is egyedülálló m űfor-
dítói opust ajándékozott a magyar olvasóknak. 

Alig öt évvel a Jugoszláviába történt áttelepülése után, s még alighogy meg-
tanult szerbül és horvátul, máris — mint említettük — Tin Ujevi ć  egy versét for-

°dította magyarra, 1931-ben pedig Todor Manojlovi ć  Centrifugális táncos című  
misztériumát (négy felvonásban). Manojlovi ćról el kell mondani, hogy ott volt 
Nagyváradon a holnaposok körében, ismerte Adyt — több tanulmányt és esszét 
is írt róla —, Juhász Gyulát, Dutka Ákost, Franyó Zoltánt stb. Ott volt az els ő  
világháború után Rastko Petrovi ćtyal és Miloš Crnjanskival a szerb költészet 
megújítói között is. (A Centrifugális táncost a belgrádi Nemzeti Színház mutatta 
be 1930-ban.) 

A hazatelepülése után kiteljesedett jelent ős, terjedelmes és sokrétű  műfor-
dítói opusának a felmérésére és értékelésére e helyen nem vállalkozhatom, csu-
pán arra, hogy néhány kimagasló teljesítményre felhívjam a figyelmet s megpró-
báljak képet adni róla. 

815 



Mielő tt azonban belefognánk legfontosabb műfordítói teljesítményeinek 
felsorolásába, lássuk, mely elvek vezérelték abban, hogy „folyó helyett — híd" 
legyen: „Az életemet én mások között osztottam szét. Többet fordítottam, mint 
írtam, többet szerveztem, alapítottam lapokat, folyóiratokat, mint amennyit 
azok hasábjain publikáltam... Nem tartom többre a költészetemet annál, mint 
amit a magamévá tettem és továbbadtam a népemnek... Vajon Krleža és Andri ć , 
vagy Matavulj, Cankar és Stanković  regényének fordítása nem ér annyit, mint az 
én meg nem írt vagy elkallódott eredeti verseim?" 

Jelentős műfordításai bibliográfiájának élére mindenképpen Miloš 
Crnjanski Örökös vándorlás (Seoba) című  regénye kívánkozik, mert e könyv 
amellett, hogy a szerb nép történetének egy tragikus szakaszát ábrázolja, s ma-
gyar vonatkozásai is vannak, a szerb irodalom legértékesebb alkotásai közé tar-
tozik. Külön figyelmet érdemel a magyar fordítás megjelenési éve is: 1941! S ő t, 
még ebben az évben jelent meg a szlovén Ivan Cankar Szegénysoron és a horvát 
Slavko Kolar Ítéletnap című  könyvének magyar fordítása is. Itt kell elmondani, 
hogy M. Crnjanski regénye 1959-ben ismét megjelent, immár az újvidéki Forum 
kiadásában, miután pedig az író megírta m űvének második kötetét is, ugyancsak 
Csuka Zoltán fordításában a Forum kiadásában megjelent 1967-ben a kétköte-
tes teljes mű  is: Örökös vándorlás I—II. = Seoba i druga knjiga Seoba). 1973-ban 
a budapesti Európa kiadásában megjelent a Čarnojević  naplója (Dnevnik o Čar-
nojeviću) is, természetesen Csuka fordításában. Miután e nagy szerb író húszévi 
londoni emigráció után (1945-1965) visszatért hazájába, megírta önéletírás-
szerű  nagyregényét, a London regényét (Roman o Londonu), de ez nem Csuka 
fordításában jelent meg. 

„Hazatelepülése után — írja a már idézett El őszóban Czine Mihály — tovább 
folytatta, majd valóra is váltotta azt az eszméjét, hogy „szellemi hidat építsen a 
magyarság és a szomszédságban élő  népek között". Ez a tevékenysége különösen 
a második világháború befejeztével és a rendszerváltással vett új lendületet. „A 
történelmi változás Pécsett találta... Úgy érezte az els ő  pillanatban: neki meg-
virradt. Az induló Új Dunántúl című  lapnak lesz első  szerkesztője, a Batsányi 
Társaságba szervezi a magasabb irodalmat, részt vesz az induló Sorsunk munká-
jában, a megalakuló Balkán Társaság ő t választja fő titkárává, a megszűnt Lát-
határ s a Magyar—Délszláv Szemle után megint lapot alapított, a Déli Csillagot, a 
Magyar—Jugoszláv Társaság folyóiratát, ügyvezető  titkára a Magyar—Jugoszláv 
Társaságnak 1947-től. „1950-ben koholt vádak alapján letartóztatták." 15 évi 
börtönbüntetést szabtak ki rá, s ebb ől 5-öt „le is ült". 1955-ben szabadult, s 
rabként „gombüzemben dolgozott, gépszíjak és kerekek fülsiketít ő  zajában". 
"Más embert talán összeroppantott volna ez az öt esztend ő , Csuka Zoltánban 
az eltökéltséget fokozta: egész további életét a délszláv-magyar kapcsolatok épí-
tésére szenteli". (Czine Mihály: i. m.) 

Mint minden rezsim- stb. változás után, börtönb ő l való szabadulása 
után is ott folytatta tevékenységét, ahol a hírhedt ÁVH-s pribékek megsza-
kították: 10 verseskönyve mellett fordítói opusának is jelent ős része került 
ezután kiadásra. 1965-t ő1 érdemeit már díjak és kitüntetések egész sorával 
ismerték el: 1965-ben József Attila-díjjal, 1969-ben. Aranykoszorúval ékesí-
tett Jugoszláv Zászlórenddel, 1971-ben a Munka Érdemrend arany fokoza- 
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tával, 1976-ban a Szocialista Magyarországért Érdeméremmel, s végül 1977-ben 
a Nemzetközi Fordítói Díjjal. 

1947-hez két nagy jelentőségű  fordítói tette kapcsolódik Csuka Zoltánnak: 
magyarra ültette át, pontosabban átköltötte a szerb (nyelv ű) irodalom egyik 
legnagyobb alkotását, Petar Petrovi ć  Njegoš: Hegyek koszorúját. (Gorski vije-
nac). E mű  fordításának további története jól szemlélteti, hogyan tudta Csuka 
Zoltán egyszerre érvényesíteni költ ői-műfordítói és szervez őképességét. 1974. 
évi montenegrói látogatása alkalmával sikerült elérnie, hogy a Köztársaság 
Nemzetközi Tudományos, Oktatási, M űvelődési és Műszaki Együttműködési 
Intézete jelentős pénzösszeggel járuljon hozzá a nagy m ű  kétnyelvű  kiadásának 
költségeihez. A kétnyelvű  kötet, amely először tartalmazta a költ ő  Ajánlását is, 
már a mű  3. kiadása, mert Đisalović  már 1902-ben magyarra fordította és meg-
jelentette Újvidéken. Csuka azonban nem sokkal e kétnyelv ű  kiadás után ma-
gyarra fordította a költ ő  Mikrokozmosz fénye (Luča mikrokozma) című  elbe-
szélő  költeményét is: „A nagy költ ő  e művében érte el művészi kiteljesedését." 

A másik 1947-ben megjelent fordítása Ivo Andri ć  Híd a Drinán (Na Drini 
ćuprija) című  regénye. Jegyezzük meg, hogy ez a nagy regény egyik els ő , ha nem 
a legelső  fordítása, szerz őjének pedig 1962-ben ítélték oda az irodalmi Nobel-
díjat. Ebbő l az alkalomból az immár „Nobel-díjas Ivó Andri ć  születésének 70. 
évfordulójára" (1962) a Forum kiadta az író válogatott m űveit négy kötetben. 
Ebbő l a Híd a Drinán mellett Csuka fordításában jelent meg a Vezírek és konzu-
lok. Travniki krónika s a Kisasszony című  kötetben az elbeszélések; 1974-ben, 
szintén a Forum kiadásában, megjelentek még válogatott elbeszélései A lőpor-
torony címen szintén Csuka fordításában. Tegyük hozzá, hogy mindezek a kiad-
ványok többezres példányban kerültek magyar exportra s jutottak el a magyar-
országi olvasókhoz is. 

Századunk másik jugoszláv írónagysága, a horvát írófejedelem, Miroslav 
Krleža műveit — talán — 1959-ben kezdte fordítani, s mindjárt a legnagyobb for-
dítói feladatra vállalkozott: Petrica Kerempuh balladáit (Balade Petrice Kerem-
puha) ültette át magyarra. Hogy miért volt ez olyan nagy feladat, és hogy milyen 
sikeresen oldotta azt meg Csuka Zoltán, arról szóljon maga Krleža: „Az ön 
magyar mondataiban, beszéde dinamikájában, képei meggyőző  egyezésében sok 
olyan elem van, ami oly frappánsan, meglep ően hat, hogy ezeknek a véres bal-
ladáknak a szövegét helyenként úgy olvassa az ember, mintha a közvetlen ma-
gyar hangszerelés eredetijét olvasná, pedig ez a m ű  egy rég elfelejtett nyelven 
kerül elmondásra; olyan nyelven, amely ma már mindenfel ől sebeket kapott, 
összevissza törődött és perforálódott." Ez a nyelv pedig a már rég elfelejtett 
káj-horvát nyelvjárás. Hogy azonban a költő  a dicsérő  szavainak súlyát fölmérhes-
sük, ahhoz tudnunk kell, hogy Krleža igen érzékeny, türelmetlen, rapszodikus ter-
mészetű  ember volt, emellett kiválóan, azaz irodalmi szinten tudott magyarul. 

Nem sokkal ezután, 1963-ban közreadta Krleža még egy jelent ős művének 
fordítását, A horvát hadisten (Hrvatski bog Mars) cím ű  novelláskönyvet, a hor-
vát háborúellenes irodalom legjelent ősebb darabját. (Sinkó Ervin — nem vélet-
lenül — Magyar királyi honvédnovellák címen jelentette meg 1952-ben.) 

A mondottak után magától értet ődik, hogy Csuka Zoltán igen jelentős for-
dítói feladatokat kapott és vállalt Miroslav Krleža válogatott műveinek nyolckö- 
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tetes kiadásában is 1965-ben. A könyvsorozat, amelyb ől a budapesti Kultura hat 
kötetet rendelt 4-4000-es példányban, szintén „Az író születésének 70. évfordu-
lója alkalmából" jelent meg. Csuka Zoltán a nyolc kötetb ő l mintegy 3,5 kötet-
nyit fordított, többek közt a magyar vonatkozásokban igen gazdag és igen terje-
delmes Zászlók I—II-t. 

1963-ban már úgy tetszett, hogy Csuka Zoltán erre az egyedülálló fordítói 
életműre feltette a koronát azzal, hogy megírta A jugoszláv népek irodalmának 
történetét. De nem. Ezután, vagyis 1971-ben közzétette a jugoszláv lírai antoló-
giát Csillagpor címen, s ez válogatás négy évtized m űfordításaiból, ső t élete vége 
felé, mint már említettük, összeállította és megjelentette A szlovén költ ők anto-
lógiáját is. Czine Mihály írja már többször idézett tanulmányában, hogy Csuka 
Zoltán e műfordítói tevékenységével „újra elindította, feler ősítette a viszonzás 
folyamatát is. Ha ma, a régebben megjelentetett magyar klasszikusokon kívül 
egyre több József Attila-, Illyés-, Weöres- és Nagy László-m űvet fordítanak 
szerbhorvát, szlovén és macedón nyelvre, abban az ő  délszláv nyelvekb ől ma-
gyarra átültetett száz kötetének is ösztönz ő  szerepe lehet." Ez az ösztönző  sze-
rep vitathatatlan, s ezt meger ősítette a kérdésben talán legilletékesebb Mladen 
Leskovac, a magyar irodalom kiváló ismerője, többek közt Illyés fordítója is. 
Amikor a legpatinásabb szerb kulturális intézményben, a Matica srpskában an-
nak elnökeként a 70 éves Csuka Zoltánt köszöntötte, így kezdte: az ünnepelt 
azzal a fogadalommal kezdte m űfordítói tevékenységét, hogy törleszti az adós-
ságot, amely a János vitéz, a Toldi és Az ember tragédiája fordítója, Jovan Jova-
nović  Zmaj után maradt a magyar m űfordítókra. „Csuka Zoltán ezt az adóssá-
got már sokszorosan visszafizette", summázott Leskovac. 

Teljesen konkrét és egyértelmű  kihívás volt a szerb irodalmi közvélemény 
és a könyvkiadás számára is Csuka már említett jugoszláv irodalomtörténete. A 
Matica srpska és a Forum könyvkiadót éppen ez ösztönözte arra, hogy kiadja 
szerbül a magyar irodalom történetét. Hogy azonban a viszonosság teljes legyen, 
s a mű  megfeleljen rendeltetésének, a kiadók úgy döntöttek, hogy nem valamely 
már megjelent magyar irodalomtörténetet adják ki szerb fordításban, hanem 
olyan művet „rendelnek" magyar irodalomtörténészekt ől, amely a délszláv olva-
sóknak szól a magyar irodalomról, amint a Csukáé a magyaroknak szól a dél-
szláv irodalmakról. A két kiadó e feladatra a debreceni Bán Imre és Barta János 
akadémikust és Czine Mihály egyetemi tanárt kérte fel. E m ű  nemcsak abban 
egyedi, hogy magyarul máig sem olvasható, hanem abban is, hogy a magyar iro-
dalom szerb, horvát, szlovén és macedón nyelv ű  fordításainak máig legteljesebb 
bibliográfiáját tartalmazza (Marija Čurčić  munkája) 322 szócikkben több mint 
70 oldalon. A kötet egyik szerkeszt ője az egyik legnagyobb élő  szerb író, Alek-
sandar Tišma, többek közt Babits Halálfiai és Déry Tibor Niki című  regényének 
fordítója; a másik szerkeszt ő  e sorok írója. 

Még a jugoszláv irodalomtörténet és a két költ ői antológia sem a végleges 
megkoronázása annak az egyedülálló életm űnek, amellyel Csuka Zoltán a ma-
gyar és délszláv népek kölcsönös megismerését és barátságát szolgálta. 70. szü-
letésnapján lakóhelyén, Érdligeten megalapította a Jószomszédság Könyvtárát, 
amelyben — szándéka szerint — igyekezett összegy űjteni minden könyvet, amely 
a délszláv irodalomból magyar fordításban megjelent s ami a magyar irodalom- 
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ból délszláv nyelveken jelent meg. Indítani szándékozott még egy olyan folyó-
iratot is, amely „a szomszéd népekre állandóan nyitva tartott ablak lenne". E 
terve valóra váltásában azonban halála már megakadályozta. Mladen Leskovac 
azonban még életében kimondta a könyvtárról, hogy „a jugoszlávoknak úgy kell 
ebbe a házba érkezniük, mint egyik szent helyükre. S úgy fognak egy napon 
odamenni a csodálat és a hála érzésével". 

A fáradhatatlan szervez ő  és fordító Csuka Zoltán nemcsak kiadói „meg-
rendelésre", azaz felkérésre fordított, hanem neki is mindig voltak ötletei, javas-
latai a kiadók számára. Valamikor az 1960-as, 70-es évtized fordulóján például 
egy nagyszabású kiadói javaslattal állt az újvidéki Forum és a Matica srpska 
vezető i elé. (A három gépelt oldalon megfogalmazott javaslatnak címzettje, se 
dátuma nincs, mert egyenesen e sorok írójának, a Forum kiadó akkori főszer-
kesztőjének a kezébe adta.) 

A javaslat címe: Egy égbolt alatt (esetleg: Együtt). Vajdasági magyar és szerb 
(szerb és magyar) írók együttes antológiája. 

Bevezetőben visszatekint az Út című  folyóiratára, melynek szerz ő i között a 
magyarok mellett ott voltak Belgrádból Boško Tokin, Todor Manojlovi ć, Bács-
kából Zarko Vasiljevi ć, Nenad Mitrov, a képzőművészek közül Sava Sumanovi ć  
és Mihail Petrov. „Ez a kicsiny plejád — írja — közös irodalmi esteket, kulturális 
megmozdulásokat rendezett Újvidéken, Szabadkán, Becskereken és másutt." E 
kapcsolatok gyümölcse a Szenteleky és Debreczeni József szerkesztette Bazsa-
likom, a szerb költészet antológiája (1928). Ezt a tevékenységet folytatta tovább 
Szenteleky a Vajdasági Írásban, majd a Kalangyában. (Csuka ugyan a maga nevét 
kihagyta, de mindenképpen ott a helye Szenteleky és Debreczeni neve mellett.) 
Ebben a kapcsolatteremt ő  és ápoló „munkában a szerb irodalom azóta olyan 
klasszikussá vált értékei vettek részt, mint Veljko Petrovi ć, Mladen Leskovac, 
Zarko Vasiljević  stb. A Kalangya-mozgalom meger ősödésével és az els ő  rend-
szeres vajdasági magyar könyvkiadással is folytatódott ez a munka: az els ő  meg-
jelent kötet Jovan Du čić  Álmok városa című  műve volt 1933-ban." Fordította 
Debreczeni József. 

Javaslata szerint két ikerkötet jelent volna meg: a magyarban, amely a Fo-
rum és egy magyarországi kiadó gondozásában jelent volna meg, „a magyar nyel-
vű  művek mellett a szerb, a szerb kötetben a szerb m űvek mellett a magyar 
művek fordításai" kerültek volna kiadásra, s utóbbit a Matica srpska és a Ma-
gyarországi Délszlávok Szövetsége adta volna ki. De vajon kik kaptak volna 
helyet e könyvekben? „A szerbek közül, hogy csak a legkiemelked őbbeket em-
lítsük, Veljko Petrović, Todor Manojlović, Zarko Vasiljević, Bogdan Ciplić , 
Boško Petrovi ć, Aleksandar Tišma stb. stb." A magyar írók közül „A Vajdaság-
ban élt és alkotott Szenteleky Kornél, Debreczeni József, Mikes Flóris, Herceg 
János, Majtényi Mihály, Szirmai Károly stb. m űvein át egészen Fehér Ferencig, 
Major Nándorig, Ács Károlyig..." 

Tehát, vajdasági antológiát képzelt el, ami a fenti névsorból is egyértelm ű . 
Ez a javaslat azonban csak javaslat maradt, sajnos. Ki tudja ma már, milyen 

objektív akadályok hiúsították meg a realizálását, mert hogy a jó szándék mind 
a Forum akkori vezető iben, mind a Matica körül csoportosuló szerb írókban 
megvolt, az nem szorul bizonyításra. 
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AZ EMBER, A JÓBARÁT 

Emlékezetem szerint valamikor az ötvenes évek végén ismerkedtünk meg 
a Forum Könyvkiadóban, valószínű leg az Örökös vándorlás második, 1959. évi 
kiadásának előkészítése alkalmából. E futólagos ismeretség két és fél éves bu-
dapesti tanulmányaim idején érett szoros barátsággá. Zoltán gyakran utazott 
Pestre érdligeti lakóhelyér ől kiadói és folyóirat-szerkesztőségekben tárgyalni, 
kéziratot leadni stb. Szinte minden ilyen alkalommal telefonon jelentette érke-
zését, s ebédre hívott törzshelyére, a belvárosi Erzsébet étterembe. (Ugyanitt, 
ebben a „különteremben" tartották szerda esténként a „nyelvészkruzsok"-ot, 
ahova rendszeresen eljártam, s ott ismerkedhettem meg Pais Dezs ő  — „Tosu 
bácsi" —, Kniezsa István akadémikusokkal, L őrincze Lajos, Deme László, Fábián 
Pál stb. nyelvészekkel és Bóka László akadémikussal, az egyetlen irodalomtu-
dóssal, aki itt rendszeresen jelen volt.) 

Egy alkalommal, talán 1961-ben így kezdte Zoltán barátom a telefonbe-
szélgetést: „Holnap utazom Pestre, és ellátogatok Kasihoz. Nem volna kedved 
velem jönni?" Még hogy „Kasihoz", Kassák Lajoshoz?! Hogyne lett volna. Re-
gényeit és verseit még diákkoromban olvastam (A ló meghal, a madarak kirepül-
nek, Hídépítők, Egy ember élete, Napok, a mi napjaink stb.) Élő  klasszikusként 
tartottam számon, egy nagy író- és költ őnemzedék talán egyetlen élő  képvi-
selőjeként. Így, Zoltán barátom jóvoltából tölthettem el néhány feledhetetlen 
órát a magyar avantgárd költészet nagyjának és kedves, vendégszeret ő  feleségé-
nek társaságában valahol Óbudán. 

Sokszor vendégeskedtem Zoltánéknál Érdligeten, szép kertes házukban. 
Zoltán mindig a vasútállomáson várt szép nagy kutyájával, s amikor el őször 
nyitott kaput elő ttem, felhívta a figyelmem egy csodálatosan szép fehérmárvány 
szoborra: Kőszúz, Borsos Miklós Kossuth-díjas szobrászm űvész alkotása. 
Később, az Előretolt állásban című  versválogatás előkészületei során Zoltán tár-
saságában szerencsém volt a nagy szobrászm űvész otthonában néhány feledhe-
tetlen órát eltölteni, a m űtermét is megtekinteni. E látogatás eredményeként ez 
olvasható a könyv „keresztlevelében": „A burkoló-, a kötésterv és a m űmellék-
letek Borsos Miklós Kossuth-díjas szobrászm űvész munkája". 

Máig kedves emlékeim között tartom számon az érdligeti vendégeskedése-
ket: a vacsora és borozgatás mellett éjszakába nyúló beszélgetéseket, melyekben 
Zoltán kedves felesége, az ifjúsági regényeket író Edit asszony is mindvégig részt 
vett. Egy ilyen beszélgetés során Zoltán elmesélte szörny ű  meghurcoltatását is. 
Otthon ült, mesélte, s mutatta a széket a szobában, melyen a Rajk-per egyenes 
rádióközvetítését hallgatta. Egy — nyilván beépített — jugoszláv ügynöknek ezt a 
kérdést tette fel a vallató ügyész: „És kivel tartott fenn még kémkapcsolatokat?" 
A kérdezett sorolta a neveket, s így fejezte be: „És Csuka Zoltánnal!" Ez kés ő  
este volt, mondta Zoltán, de mire megvirradt, már nem volt otthon. Az ÁVH-s 
pribékek elvitték. 
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EGY SIKERES ÉS EGY SIKERTELEN KIÁLLÁSOM ZOLTÁN 
BARÁTOM MELLETT 

Említett budapesti tanulmányaim idején, 1961-ben vagy 1962-ben a követ-
kező  kérdéssel fogadott a budapesti jugoszláv nagykövetség tanácsosa: isme-
rem-e Csuka Zoltánt? Igenl ő  válaszomra így folytatta: ismerem-e X. Y. jugo-
szláviai származású magyar költ ő t és műfordítót? Erre is igennel feleltem, hisz 
nem sokkal e beszélgetés el ő tt együtt vonatoztam vele Szabadkától Pestig. X. Y. 
egész úton Zoltán barátomat áztatta, s tömören így jellemezte: „Vén kalmár". 

A tanácsos elmondta, hogy X. Y. kihallgatást kért nála, s elmondta, hogy 
Csuka Zoltán akármit lefordít a jugoszláv nyelvekr ő l, amit e1 tud adni. (Vö. Vén 
kalmár!) Ha kell, nem riad vissza olyan szövegek lefordításától sem, amelyek 
jugoszláv-ellenesek s nem egyeztethet ők össze a jugoszláv pártvonallal, s őt a 
Tájékoztató Iroda szellemében fogantak. A tetejébe Csuka nem is tud jól szer-
bül, hisz alig egy évtizedet élt Jugoszláviában. Ezzel szemben ott n ő tt fel, ott 
végezte az egyetemet, és sokkal jobban fordít. Ő  ugyan 1947-ben települt át 
Magyarországra, de ennek semmilyen politikai indítéka nem volt. Ő  Jugoszlávi-
ában nem is volt párttag. 

Bizony időbe telt, mire e rágalornözön, e denunciáció-sorozat hallatán ma-
gamhoz tértem, s elkezdtem fogalmazni a válaszomat. El őször is, kezdtem, Csu-
ka Zoltán a jugoszláv—magyar barátság — de úgy is mondhatnám, hogy a jugo-
szláv-barátság — ápolásáért öt évet ült Rákosi börtönében. El őfordulhat, persze, 
hogy olyan szerb, horvát stb. szöveget is lefordít, amely nincs éppen összhang-
ban a JKP irányvonalával, de ő  nem válogathat, mert kizárólag a fordítói mun-
kájából él, mivel se állása, se nyugdíja nincs. A rágalmazó X. Y. viszont gyógy-
szerész és fél Buda gyógyszertárainak a f őnöke. Kétségtelen, hogy jó fordító, jól 
is tud szerbül, ám ő  passzionátus fordító, s kedvére válogathat a lefordítandó 
szövegek között. Csuka Zoltán azonban professzionális fordító. Ám ez a „nem 
válogatós" Csuka Zoltán 1941-ben lefordította és kiadatta Magyarországon Mi-
loš Crnjanski: Örökös vándorlás című  regényét, 1947-ben pedig P. Petrovi ć  Nje-
goš Hegyek koszorúját és Ivo Andrić : Híd a Drinán című  regényét, hogy a további 
több tucatnyi fordításáról ne is beszéljünk. Mindezek után, úgy vélem, álsze-
rénység volna tagadnom, milyen elégtételt jelentett számomra, hogy Zoltán ba-
rátom 1969-ben átvehette az igazán rangos jugoszláv kitüntetést, s hogy ezen az 
ünnepi aktuson részt is vehettem Budapesten a jugoszláv nagykövetségen. 

Zoltánéknál Érdligeten a kés őbbi években is többször vendégeskedtem. 
Egy ilyen látogatás dokumentuma az Előretolt állásban című  kötet ajánlása: 
„J. G.-nek őszinte szeretettel és hálával a gondos és szép munkájáért, egy ked-
ves érdligeti este jó hangulatában. Csuka Zoltán. Érdliget, 1966. XI. 25." 

Később sikerült e felhalmozódott adósságból valamennyit törlesztenem, 
mert Zoltán és Edit asszony évente jártak Ilidžára Edit reumáját kúrálni, s ilyen-
kor ők sem kerültek el bennünket Újvidéken. 

Mindezek után következett a kudarc, a sikertelen kiállásom Zoltán mellett. 
Egy budapesti tárgyaláson, amely a Magvető  és a Forum kiadói együttm ű- 

ködésérő l folyt, 1973 vagy 1974 decemberében, sikerült meggy őznöm Kardos 
Györgyöt, a Magvető  igazgatóját arról, hogy adjuk ki közösen Miloš Crnjanski 
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legújabb regényét, a London regényét (Roman o Londonu). Emlékeztettem rá, 
hogy az Örökös vándorlás már 1941-ben, aztán 1959-ben, 1967-ben pedig két 
kötetre kiteljesedve is igazi könyvsiker volt Magyarországon. ALondon regénye, 
folytattam, önéletrajzi jelleg ű , tárgya pedig az emigráció, az emigráns sors. S 
milyen sok magyar él emigrációban a világ minden táján! Meg is állapodtunk a 
könyv közös kiadásáról, ső t arról is, hogy a könyv a Magvető  népszerű  és rangos 
Világkönyvtár sorozatában jelenik meg. 

Időközben azonban itthon, a Forum köreiben — nevezzem irodalmai köz-
véleménynek? — épp olyan Csuka-ellenes áramlat vált uralkodóvá, amilyennel 
korábban Pesten találtam magamat szembe. Csakhogy itthon hasztalan érvel-
tem Csuka mellett, igazgatói-főszerkesztői tisztségem és jogköröm sem volt ele-
gendő  ahhoz, hogy ne vegyük el az arra mindenképpen érdemes Csuka Zoltán-
tól e fordítás jogát, lehetőségét. Pedig időközben, 1973-ban már, természetesen 
az ő  fordításában az Európa könyvkiadónál megjelent M. Crnjanski még egy 
könyve: a Carnojević  naplója. 

Hogy milyen nagy sérelem volt ez Csuka Zoltán számára, azt kár volna 
részletezni és bizonygatni. Ezzel a kett őnk barátságának is vége lett. Többé nem 
találkoztunk, s ha megfordult is Jugoszláviában, Szabadkán és környékén, Újvi-
dékre többször nem jött el, s így nem is nyílt rá alkalmam, hogy a kudarcomat 
megmagyarázzam neki, és igazolni próbáljam magam. Jól példázza ezt, hogy 
1971-ben még „a régi őszinte barátsággal és szeretettel" ajánlotta Ellentmondás 
a halálnak című  verseskönyvét, de az 1977-ben megjelent Az idő  mérlegén című  
versválogatást már nem. 

Legyen szabad ezeket az emlékez ő-méltató sorokat Csuka Zoltán bará-
tomról, a költőről, a fáradhatatlan irodalomszervezőről, szerkesztőrő l és mű -
fordítóról a következőkkel zárni: 1965-ben abban állapodtunk meg a Magvető  
Könyvkiadó vezet őivel, hogy kiadjuk Csuka Zoltán Jugoszláviában írt és publi-
kált verseinek válogatását, s így állítunk méltó emléket itteni áldozatos és áldá-
sos tevékenységének. A kötet összeállítására, szerkesztésére a két kiadó és a 
költő  egyetértésével e sorok íróját kérték fel. Zoltán barátom e felel ősségteljes 
munkámhoz minden lehetséges segítséget megadott: nekem ajándékozta szinte 
valamennyi eredeti verseskönyvét, ideértve a válogatásokat és antológiákat is. 
Egyedülálló ereklye számomra a Debrecenben megjelent Életív, mert benne ez 
az ajánlás olvasható: „Édes jó anyámnak nagy szeretettel: Zoltán. Siklós, 1936 
I. 18." Mint már említettem, e válogatás a debreceni Juhász Géza munkája, s ő  
írta hozzá a Bevezetést is. Hányszor ábrándozott Zoltán barátom arról, hogy 
összehoz bennünket Debrecenben! „Képzeld el, mondogatta, én bemutatlak 
téged, Juhász Gézát mint irodalomtörténészt, szerkeszt őt Juhász Géza iroda-
lomtörténésznek..." Sajnos, a találkozásra, ki tudja már, milyen buta véletlenek 
folytán, sosem került sor. A debreceni Juhász Géza nem is élte túl a költ ő t, de 
az újvidéki igen, és Csuka Zoltán halála alkalmából 1984 márciusában a Magyar 
Szó Kilátó című  mellékletében méltatta is az elhunytat, aki , folyónak indult, s 
hídként találta meg élete értelmét, töltötte be hivatását". 
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BURÁNY NÁNDOR 

VAGY TRÜKK VOLT CSUPÁN? 
KONCZ ISTVÁN VERSBEN, LEVÉLBEN 40 ÉVVEL EZEL ŐTT 

Régi, nagyon régi, barna foltokkal kivert boríték. A címlapon még most is jól 
olvasható a bélyegző : Beograd, 18 I 56. A feladói oldalon: Konc István, Bgd. 
J. Subotića 4. Itt a címzett városának postabélyege: Senta (ez is cirill és latin 
betűkkel) 19 156. 

A halálhír elő tti napokban véletlenül került kezembe Koncz Istvánnak né-
hány negyven évvel ezelő tt Belgrádban írt levele. Visszagondoltam az akkori 
vitáinkra, az albérleti szobájára az Árpád utcában, az els ő  verseire. Aztán mit 
sem sejtve eltettem a többi régi levél közé, noha megfordult a fejemben a gon-
dolat, hogy írni kellene neki, újra felvetni az akkor nyitva maradt kérdéseket. 

Aztán a hír, a lehető  legszomorúbb hír újra arra kényszerített, hogy el ővegyem, 
újra olvassam a sorait, mintha kulcsot kínálnának a nagy titokhoz (mintha ezt re-
mélném legalábbis), amit négy évtizeden át őriztek rejtélyes hallgatásban. 

,,...most nem akarom ott folytatni a levelezést, ahol abbahagytuk. Nincs értel-
me; úgysem tudnánk megegyezni. Nem tudnánk megegyezni azért, mert te ott élsz 
Zentán, én pedig itt Beográdban, azután te tanár vagy, én meg semmi. (Ezt a „sem-
mi" szót ne értsd rosszul; hiányos a terminológiánk és kifejez őbben nem tudom 
meghatározni egy éhenkórász egyetemista helyzetét a társadalomban; — ...) 

Lényegtelen. Arra azonban rájöttem, hogy milyen segítség lehet egy jó 
könyv az embernek, ha mind azt tudja, amiket már eddig is megírtam neked. 
Lorkával ébredek és Lorkával alszom el..." 

A levél végén Lorca „egyik nagyon gyönyörű" verse. Címe: Malagenja. Első  sorai: 
Smrt ulazi i izlazi iz kr čme... 
Majd végül: Ölellek: Pista. Irjál! 
A következő  levél már verssel kezd ődik, nem Lorcáéval, a sajátjával. Hogy 

miért, a verssorok után, tehát ugyanarra a nagyvonalas füzetlapra írt levél ezt is 
megmagyarázza: 

„...nem vagyok biztos benne, hogy most arra gondolsz-e, hogy 15 (szóval 
tizenöt) dinárt érdemesebb dologra ki lehet-e dobni, mint egy bolond-bolondos 
verset elküldeni barátunknak. Nem tudom, hogy erre gondolsz-e, én nem gon-
doltam erre. Annyira rossz levélíró vagyok, hogy ha nincsenek konkrét dolgok, 
amiről értesíteni akarok valakit, vagy amikr ő l érdeklődni akarok, nem tudok 
mit írni, — ezért felhasználom verseimet; azok beszélnek hogylétem fel ől, néha 
másról is. A multkor, hogy (a »hogy« itt helytelenül használt köt őszó, de nem 
akarom áthúzni, cseréld ki »amikor«-ra) Zentán jártam, azt mondtad, hogy 
unatkozni beteg dolog; — lehet, hogy tényleg beteg dolog, én valóban unatkozok 
a szó legverlénibb értelmében. Valahogy úgy érzem, hogy marxistának lenni 
pillanatnyilag itt, ilyen körülmények közt, amilyenek azén körülményeim, tehát 
MOST: nagyképűség. Valahogy úgy érzem, hogy igazam van, amikor bedobom 
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a kispolgári hétköznap sopánkodástengerébe magam és én is együtt kiabálok az 
»általánossággal«, hogy »semmi«, hogy »minden«, hogy »nem lehet semmi és 
minden«. No szerbusz. Irjál Nandi, ha nem nehéz. Ölellek Pista." 

Íme a vers, ami valóban beszél a hogyléte fel ől. De másról is. Talán kiolvas-
ható belő le Koncz István költészetének az az esszenciája, amelyet már tizenki-
lenc éves korában is magában hordott. 

PANEM ET CIRCENSES 

Most iszunk és minden. 
Holnapig. Táviratozok haza; 
lehet anyámnak 
de lehet, hogy csak haza. 
Összetört a szemüvegem: 
Kár. (Szemeimet, a szemeimet 
kiszúrnám, ha mindig megtenném, 
amit mondok) 
Most iszunk és semmi; 
reggelig, világosig: 
akkor lefekszem aludni, mert 
nem merek a Napba nézni. 
(Az igazság mindig bántott, 
ha hű  akartam maradni 
fele barátaimhoz és 
felebarátaimhoz) 
Különben a napokban láttam, 
hogy szórakozik az Elit; 
azért most iszom és semmi. 
Iszom! Virágot küldök 
egy csinos asszonynak: 
(csak azért nem tartom meg, 
mert én nem szeretem a virágot.) 
Foglalkozásom moralista: 
nem hiszem el, hogy 
a munka nemesít; —  
a nemesek soh'sem dolgoztak, 
a nemesek soh'sem dolgoznak 
és mégis nemesek 
A legnagyobb pohárból én iszom, 
és fütyülök a virágokra; (az 
asszony elfogadta, mert 
azt hiszi, hogy szép: 
vagy a virág vagy a „figyelmesség"). 
Én iszom, iszom és minden; 
jertek emberek! osztom a közmondásokat. 

Koncz István 
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A halálhírrel együtt megjelent Ítélet című  versben „az itt maradó m ű  hebe-
hurgya szajkói"-t emlegeti, az alanynak s a jelz őjének a megválasztásával is ki-
nyilvánítva véleményét az elérkez ő  búcsú pillanatában, amikor úgy érzi, be kell 
vallani: „az út igazsága nem igazolhatja sosem a kétértelm ű  szó simuló dacát 
halálod ellenében." Ne szaporítsuk hát a hebehurgya szajkózók táborát, csak 
annyit jegyezzünk meg végül, hogy ebben a negyven évvel ezel őtt írt versben is 
a kétértelmű  szó simuló dacát figyelhetjük meg, ahogy (a Belgrádba került ka-
nizsai magyar egyetemista, joghallgató a januári hideg hónapos szobák, hideg 
utcák és idegen emberek reménytelenségében) a hazaküldend ő  levelekben igye-
kezett megfogalmazni életérzését, hangulatát, vagy ahogy levelében írta: egy 
éhenkórász egyetemista helyzetét a társadalomban. 

Azt hiszem, a vers és a levél, a kett ő  együtt képez egy egészet. Kiolvashatók 
a sorokból azok az er őszakos rohamok, amelyekkel a társadalom támadta a 
fiatalember alakuló egyéniségét, s ugyancsak láthatjuk azt a sajátos védekezést, 
küzdelmet is, amellyel a költ ő  próbálja megőrizni saját integritását. Közben 
összetörik a szemüvege, bántja az igazság, ha..., de a legnagyobb pohárból iszik, 
és fütyül a virágokra... 

Vagy mindez trükk volt csupán? S most elérkezett a búcsú pillanata, „hogy 
lemossa rólad a trükköt: eddig éltél,..." Igazad volt, Pista. Én sem akarom ott 
folytatni a levelezést, ahol abbahagytuk, nincs értelme, immár úgyis megegyez-
tünk. Mindenben. Abban a sivár reménytelenségben (talán) örömmel számoltál be 
róla, hogy „rájöttem, hogy milyen segítség lehet egy jó könyv az embernek, ha..." 

Ez a levél talán azt is bizonyítja, hogy az embernek (némely helyzetben) 
szüksége van rá, hogy ezt a felfedezését sietve megossza valakivel. Leveleidet 
újra olvasgatva elégedettséget érzek magamban, amiért akkor én lehettem az, 
akinek megírtad: „ez az ötvenöt vers igazabb oázis nekem..." Ezért élünk talán, 
az önzések borzalmas betonfalaiból kitörve próbáljunk meg kezet nyújtani a 
másik felé... 
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ÉGTÁJ 

VVIÉSZÁROS ZOLTÁN 

A ZENTAI CSATA 
A 300. ÉVFORDULÓ KAPCSÁN 

Talán emlékszünk még arra, hogy Hérodotosz a történelem szót még az eredeti 
értelmében használta, ami annyit tesz, mint kutakodás, tudakozás, oknyomozás, 
kérdezősködés stb. Kutakodott is, de igazából Hérodotosz sem más, mint egy 
nagy mesélő , és valójában a történelemírás csak egy kicsivel több annál, mint 
hogy meséljünk. Én sem tehetek mást, csak elmesélem, amit olvastam és mások-
tól hallottam. 

Úgy illő , hogy először az ősök meséit hallgassuk végig, annál is inkább, 
mivel a zentai csata emléke valamilyen formában él a zentaiak emlékezetében. 
Ha megkérdezzük az öreg zentaiakat — 300 év ide, 300 év oda —, tudnak mit 
mesélni. Ezek szerint a törökök úgy gondolták, hogy a másik fél Fels őhegynél 
van, és csináltak egy bőrhidat Porodnál (ezt a nevet említik úgy is mint Poronty, 
és úgy is mint Porongy, amit még úgy is emlegetnek, hogy Eugén sziget), azon-
ban Savoyaiék Bátkánál voltak. Azt is mesélik, hogy a törökök túlságosan siet-
tették az átkelést és a b őrhíd elszakadt, a törököket elvitte a víz és a Tiszába 
fulladtak. Arról nem szól a mese, hogy Savoyaiék bármit is tettek volna, de 
valaki azt meséli, hogy Savoyai szétl ő tte a bőrhidat, más pedig hozzáteszi, hogy 
ez képtelenség, mert az nagyon régen volt, és olyan messzir ől nem lehet eltalálni 
a hidat. 

Ugye milyen szép ez a mese (görögül mítosz)? A Tiszára fogja a sok török 
pusztulását, és aki mesét akar hallgatni, az hallgassa inkább az öregeket, akik-
nek a száján megszelídül az egykori véres csata. A modern tudománynak nem 
feladata, hogy újabb meséket állítson össze, de a történetírás sajnos le kell hogy 
rombolja az ilyen megszelídült mítoszt is, amit meg is tesz, de gyakran csak 
romokat hagy, nem pedig árnyalt és igaz képet. 

Minden igazi történésznek fel kell tennie a rankei kérdést: hogyan is volt 
tulajdonképpen? 

A törökök másfél évtizede háborúztak a Habsburg-monarchiával, azonban 
nem csak a Habsburgokra kellett koncentrálniuk, hanem az oroszokra is, de 
velük 1681-ben békét kötöttek, és ett ő l kezdve a Fényes Porta támogatja a Thö-
köly-féle lázadást. A Habsburgoknak viszont sikerült összehozni egy szövetsé-
get, a Szent Szövetséget 1684-ben, melynek tagjai Lengyelország, Velence, Né-
metország és a Habsburgok birtokai voltak, s ezekhez hozzáadhatók a spanyol 
ág birtokai is, Spanyolország, Németalföld, Dél-Amerika. 

A zentaiak emlékezete nem terjed ki arra, hogy mikor kezd ődött a csata. 
Aki azt gondolja, hogy egy kora reggeli napsugaras id őben villódzó páncélokkal 
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keltek útra a hősök, az téved. Hiszen egy csúnya, nagyon csúnya - ha egyáltalán 
van szép háború - és hosszú háború után következett a zentai csata. A háború 
ugyanis 1683-ban kezdődött, amikor is a távoli Sztambul arra éhezett, hogy Bé-
cset is bevegye, azonban a katolikus államok, XI. Incével (Inocentius) az élen, 
rávették a lengyeleket, hogy segítsenek Bécs ostrománál. Azt a Sobieskit sike-
rült rávennie a segítségre, aki pont Thököly Imrét támogatta. A lengyelek tehát 
segítettek. A lengyeleknek köszönhet ő , hogy szeptember 12-én elhárították a 
veszélyt. Majd elkezdenek menetelni a Habsburgok délnek. 1686-ban visszavet-
ték Buda várát a h ősiesen védekező  törököktől. Nagyrészt ennek az eseménynek 
köszönhető , hogy a magyar történetírás inkább foglalkozik Budavár visszavéte-
lével, mint a zentai csatával. Sokkal fontosabbnak t űnik Budavár visszavétele, 
pedig ez még csak a kezdet volt. 1688. szeptember 6-án beveszik Nándorfehér-
várt, 1689. szeptember 24-én Badeni Lajos, az akkori vezér elfoglalja Ništ. A 
katonai szakembereknek mondani sem kell, mekkora őrültség volt ilyen kaland-
ra vállalkozni. Az utánpótlási vonalak meghosszabbodtak és ráadásul lepusztult 
vidékeken vezettek. A történelemben azonban ezek a sémák rendszeresen 
visszatérnek, gondoljunk csak Nagy Sándorra, Napóleonra vagy Hitlerre. Mind 
ugyanazt a hibát vétette - túl messze kerültek az éltet ő  utánpótlás forrásától, 
márpedig éhezve nem lehet háborúzni. Köprüli Musztafa rendbe tette a török 
szultanátus belső  ügyeit 1689-ben és 1690. október 8-án visszaveszi Nándorfe-
hérvárt. 1691. augusztus 19-én viszont Zalánkeménnél török vereség. Tehát ez 
volt a helyzet és nem is nagyon mozgott a frontvonal, a nép viszont mozgott. 
Szerbiából tömegesen szöktek a Habsburg Birodalom felé. 1690-ben meg is 
kapták I. Leopoldtól (Lipót) a kiváltságokat, a szerbeknek tehát lehet őségük 
volt arra, hogy életben maradjanak, Leopoldnak pedig jól jött a friss hader ő . A 
balkáni keresztények annál inkább lázadoztak, mivel a szultán ismét háborúba 
keveredett Oroszországgal, és 1696-ban Azovnál Nagy Péter megveri a törökö-
ket, illetve azoknak kisegítő  csapatait, a tatárokat. A törököknek problémáik 
voltak Dél-Irakban is ahol a siiták lázadtak a szunnita uralom ellen. 

1690-tő l visszatért a hadiszerencse a török oldalára, de nem csak a szeren-
cse, mert azok rendezték soraikat. A dolog azonban átmeneti volt. Csak amo-
lyan szépségtapasz. A török világbirodalommal óriási bajok voltak. A világbiro-
dalom hatalmi harcban fuldokolt. 1656-ban egy nagyvezír mindössze 5 óráig 
birtokolta hatalmát, a távoli területek kormányzói viszont mind nagyobb önál-
lóságra tettek szert. A török terjeszkedés gyakorlatilag a 16. sz. 40-es éveivel 
befejeződött Közép-Magyarország meghódításával, s ez egy olyan államban, 
amely a hódításokra épült, válságot okozott. Válságot okozott az is, hogy állan-
dóan figyelniük kellett a tő lük keletre lévő  Perzsiára. Válságot okozott továbbá 
az is, hogy Nyugat-Európának immár nem volt szüksége a török közvetítésre a 
Távol-Kelettel és Indiával, valamint a Maláj-szigetvilággal folytatott kereskede-
lemben. Továbbá az is sújtotta a törököt, hogy az Újvilág arany- és ezüsttartalé-
kai átvándoroltak Nyugat-Európába, és mivel a termelés nem növekedett oly 
ütemben, mint a nemesfémek behozatala, viszonylag csökkent az arany és ezüst 
értéke, vagyis a pénz értéke, és elindult egy mai szemmel nézve nagyon lassú 
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infláció, amely az akkori társadalmakat megroggyantotta, ugyanis egy évszázad 
leforgása alatt az árak megkétszerez ődtek. A törököket ez annál is inkább súj-
totta, mert ők teljesen kimaradtak a nagy felfedezésekb ől, és a török arany 
— minthogy a pénznek nincsen szaga — nem ért többet a nyugati aranynál, viszont 
kivonult a török piacról, mert a kereskedelmi cikkeket a nyugatiak az „új áron" 
adták. Tehát deflációra került sor a török birodalomban, hiába volt minden 
fenyegetőzés a „fényes orcájú padisah" (szultán) részér ől. Az európai mozgás 
viszont inflációs volt. Így növekedett meg a szakadék a Szultanátus és Európa 
között, azaz így lett a Szultanátus egy szegény ország, és a jövedelmez ő  üzletek 
helyett immár csak nyersanyagot szállíthatott külföldre, de azt is illegálisan, a 
szultáni tilalom ellenére, így élelemhiány keletkezett a birodalomban. A 17. sz. 
második felében Mohamed (v. Mehmed törökösen) pasa és fia feltölti a kincs-
tárat, rendezi a bels ő  ügyeket, és 1664-ben, a szentgotthárdi csatavesztés ellené-
re is egy győzelemmel felérő  békét kötöttek (vasvári béke). 

A törökök kezdetben nagyon értettek ahhoz, hogyan nyomják maguk el ő tt 
a legyőzött népeket és tökélyre fejlesztették azt, amit a mindenkori háborúban 
alkalmaztak, azt, hogy a leigázott népeket hengerként görgetve maguk el ő tt 
tarolták az ellenállókat, mindez be is jött a szóban forgó háborúig. Csakhogy a 
Habsburgok is beletanultak abba, hogy távolról kormányozzák a sors által kije-
lölt népeket, mint egy sakkpartiban. Két lehet őségük volt a népeknek: vagy át-
álltak idegen hadseregekbe, vagy betagolódtak a török el ővédekbe. Ezt tudták 
és alkalmazták a zentai csatában is. Vigy történhetett meg, hogy Thököly Imre is 
a törökök oldalán harcolt, és hogy úgy mentette a b őrét, hogy elbújt a halottak 
közé és éjszaka átúszta a Tiszát. (És ha Hérodotosz lennék, itt most elmonda-
nám tövirő l hegyire az ő  szomorú történetét egész 1705. szeptember 13-áig.) A 
törökök a gyors terjeszkedés lassulása folytán arra kényszerültek, hogy véradót 
szedjenek és a gyerekekb ől janicsárokat neveljenek, akik annak idején csak a 
háborúnak éltek, nem is nősülhettek. Így állították ki a gyalogos hadsereget, 
amely a 17. században már nagy felfordulásokat idézett el ő . A következő  század-
tól kezdve azonban már nem volt dolguk. Kant, a nagy porosz filozófus Az örök 
béke című  munkájában erre az esetre azt mondja, hogy ilyenkor az ország le van 
igázva egy kardcsapás nélkül, mert a katonaság csak fogyaszt, semmit nem hoz 
létre, de ahhoz megvan az ereje, hogy érvényt szerezzen akaratának. A Habsbur-
gok viszont, kihasználva viszonylag kedvez ő  helyzetüket, mintegy pajzsként ma-
guk elé tartották azokat a népeket, amelyeket közvetlenül érintett a török hó-
dítás. Mindkét fél el őször a szolganépeket vetette be. Így történhetett meg, hogy 
a távoli Bécs és a távoli Sztambul háborújában magyar harcolt magyar ellen, 
szerb harcolt szerb ellen, román harcolt román ellen stb. igy vágta ketté és így 
osztott ketté a távoli Bécs és a távoli Sztambul népeket és országokat. 

A zentai csata vitathatatlanul legérdekesebb figurája Francois-Eugc',ne de 
Savoie-Carignan, vagyis Savoyai Eugén és nem Jen ő , ugyanis a Jenő  ősi magyar 
név és annyit jelent mint tanácsadó, az Eugén viszont egy görög eredet ű  név és 
annyit jelent, mint jól született, jó származású. Anyja a szép Olimpia Mancini 
hercegnő  volt, aki egy ideig bizalmas kapcsolatokat ápolt a korántsem mono- 
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gám életű  Napkirállyal, XIV. Lajos azonban csak a keresztapaságot vállalta, de 
ez is jelent valamit, a bennfentes rossz nyelvek pedig tovább f űzték a történetet, 
de ebbe már ne menjünk bele. Eugén a katonai pályán akart karriert befutni, 
azonban Franciaországban visszautasították a rút kicsi emberkét. Acsády Ignác 
így ír róla: „Alacsony termet ű , ösztövér, rút ember volt, arcát f őleg ajka torzí-
totta el, mely oly rövid volt, hogy be sem csukhatta a száját, s két hosszú foga 
mindig kilátszott, szemébő l azonban sugárzott a t űz, a szellem, az értelmi er ő ." 
A visszautasítás mélyen érintette és Passauba szökött, mindössze húszévesen, 
felajánlani szolgálatait Leopoldnak, és örök bosszút esküdve keresztapja ellen. 
Katonai karrierje csúcsa az volt, hogy tábornoki rangot szerzett. Élete nagyob-
bik részét töltötte a francia hadszíntereken, el őször a ryswicki békéig, amely 
Pfalz sorsáról döntött, majd 1703-tól a spanyol örökösödési háborúban, 1683-
ban ő  is ott volt Bécs ostrománál mint egy dragonyosezred parancsnoka. Ebben 
az évben tört ki a hegyaljai lázadás, amely mögött Thököly és a Fényes Porta 
állott, de Bécs felmentése után ezt a lázadást is leverték. 1686. szeptember 2-án 
délután 5 órakor Buda, amely 145 éve török kézen volt, Habsburg-kézre jutott; 
ebben is részt vett, de megsebesült. 1688-ban sebesült meg ismét Nándorfehér-
vár visszafoglalásánál, majd 1697-ig keresztapja seregeit aprította. A ryswicki 
béke a franciáknak kedvezett, ugyanis megszerezték Strasbourgot és a Rajnától 
délebbre fekvő  területeket, ezzel — rövid id ő re — megszűnt a háború, a csapato-
kat átcsoportosíthatta Leopold a keleti hadszíntérre a törökök ellen. Így került 
Savoyai Eugén Zentához. 80 000-res sereget ígértek neki, de jó, ha feleakkorát 
adtak, habár a források 45 000 katonáról tesznek említést. Már mindenki ki volt 
merülve, lerongyolódva az 1683-tól tartó háborúban. 

Ennyi bevezetés után térjünk rá a zentai csatára, amely világtörténelmi je-
lentőségű , ugyanis ez volt az utolsó nagy csata a 15 éves háborúban. 

A mese, amelyet a zentaiak mondanak, nem teljesen alaptalan. A hely, 
amelyet megemlítenek, tehát a bátkai d űlő , valamint Porod, pontos. Mindkét 
hely az akkori Zentától délre feküdt, de a mai Zenta már belakta ezeket a terü-
leteket, Porodon kiköt ő  van, a bátkai dűlőt viszont átrendezték, töltést emeltek, 
úgyhogy a látvány alapján nem rekonstruálhatjuk az eseményeket. A zentaiak 
történetét csupán korrigálni kell. Az egykorú források nem beszélnek b őrhíd-
ról, hanem egy hajóhídról, amit egy francia mérnök tervezett és amelyet Savoyai 
valóban szétlő tt, a franciák a francia—török kapitulációk (1615) értelmében se-
gítették a törököket azon elv alapján, hogy „az ellenségem ellensége a barátom", 
márpedig a Habsburg Császárság ellensége volt a franciáknak. Szóval: a híd 
szétlövésével szétválasztotta a már átkelt és a még nem átkelt török er őket. 
Savoyai hada 51 gyalogos zászlóaljból, 112 lovasszázadból és 60 lövegb ől állott, 
összesen kb. 40 000 emberb ől. A törökök összlétszámát (150 000) nem említik 
az egykori források, de ez képtelenség, így a történetírás ennek a felér ő!, 70 000-
ről beszél. A törökök ezt megelőzően nem zavartatták magukat, és nem tudni, 
mi okból, tovább folytatták az átkelést még akkor is, amikor Savoyai Eugén 
délután 3 órától 5-ig csatarendbe állította csapatait. A zentai csatára talán nem 
is került volna sor, ha Elemas Mohamed nem kerül összeütközésbe a dívánpa- 
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sákkal és magával II. Musztafa szultánnal, ugyanis Elemas terve az volt, hogy 
keletről átkarolja Magyarországot, Erdélyen, a Partiumon és a Felvidéken át 
támad. Tehát az iménti „nem tudni, mi okból" talán ennek a helyzetnek a követ-
kezménye. Elemas Mohamedet talán kényszerítették, hogy részt vegyen a csatá-
ban, s hogy Titel elfoglalása után a fő  hadiútra térjen át, vagyis hogy átkeljen 
Bácsba. Nem tudni azt sem, hogy Savoyai vajon Fels őhegyrő l rohant-e le Poro-
dig, vagy valóban Bátkánál volt, amikor 17 órakor a lövegek szétl őtték a hidat. 
A török tüzérség viszonozta a támadást, de ennek érthet ően nem volt nagyobb 
hatása a csata kimenetelére. Azonkívül a török hader ők elkövettek egy bárgyú 
hibát is, ugyanis a már átkelt lovasság megrohamozta a Habsburg-er őket, már-
pedig aki a csatatéren kisebbségben van, annak nem ajánlatos szétapróznia az 
erejét, a törökök pedig pont ezt tették. A rohamot könnyen visszaverték és ül-
dözőbe véve őket a török védm űvek mögé kerültek, és itt véres kézitusa bonta-
kozott ki. Cseri, egy török forrásm ű  szerzője ezt írta: „...a nagyvezír nyakából, 
amikor a holttesteket fosztogatták, egy musketályos a szultán aranypecsétjét 
elvevé." 

Tehát mindebbő l látszik, hogy a Savoyai vezette csapat úgy mészárolt, akár 
a janicsárok, és a tetejébe még hullarabló is volt. Nem nagy eset egy háborúban 
- mondhatnánk. Török részr ő l mintegy 35-40 000 halottról beszélnek, Habs-
burg részrő l pedig 483-ra, legfeljebb 2000-re becsülik a halottak számát, annyi 
mindenesetre látszik, hogy a Habsburgok vesztesége csak töredéke volt a törö-
kökének. Ezt a mészárlást szelídítette az id ő  jótékony mulandósága bőrhíddá, 
amely elszakad, hogy a török balgaságának tulajdonítsa a vesztüket, pedig a 
törökök cseppet sem voltak balgák. Ezután Savoyai is elkövetett egy ostobasá-
got, mert egész Szarajevóig üldözte a törököt, ahonnan vissza kellett térnie a 
meghosszabbodott utánpótlási vonalak miatt, közben új délszláv tömegeket ho-
zott magával. 

A Habsburgok 1698-ban a sikerek ellenére is csak 35 000-es hadsereget 
tudtak felvonultatni, II. Musztafa török szultán tehetetlenül id őzgetett Temes-
várott, Savoyai odavonult, de az ütközetb ől nem lett semmi. Puhatolódzásokba 
kezdtek, majd fegyverszünetet kötöttek 1698. október 18-án, béketárgyalásokba 
kezdtek és 1699. január 26-án aláírták a karlócai békét. 

Annak idején Hérodotosz nem akart mást, mint emléket állítani az athéni-
ek vitézségének. Mi sem akarunk mást, mint emlékezni. Kinek is a vitézségére? 
A zentai csata résztvevő inek felsorolásából látjuk, hogy a Habsburgok egy nem-
zetközi csapatot vonultattak fel, amelynek legalább a 60%-a nem volt német, és 
amelynek csak egy része volt magyar. Magyarország területeinek visszafoglalá-
sát nem a magyar nemesség szervezte meg, hanem a Habsburgok, ezért logikus, 
hogy az elkövetkező  történelmi periódusokban a Habsburgok diktáltak. 

Kinek is kell emléket állítanunk: Savoyai Eugénnek, a távoli Bécs nagysze-
rű  hadvezérének, aki a távoli Sztambul szultánján és nagyvezérén alaposan el-
verte a port? Szerencsére nem tapasztaltuk, de elképzelhetjük, mivel járhattak 
az akkoriban oda-vissza vonuló hadak. Üszköt, üres istállót, éhez ő  vagy halott 
embereket hagytak maguk után, és a távoli Bécs és a távoli Sztambul tovább 
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játszották a királyok játékát, mert gy őzni akartak, és ahol ez a játék tétje, ott 
nem számít az üszök vagy az elüldözött ember. „Mert ahol az elefántok játsza-
nak, a fű  sínyli meg azt." Johann Dietz így ír err ő l „Meneteltünk 30 egynéhány 
mérföldet, de sem falut, sem várost nem találtunk. Gyakran találkoztunk kisebb-
nagyobb kóborló csapattal; a család tagjai, mint a vadnépeknél, földbe ásott 
kunyhókban laktak, és mint a tatárok, vadászatból és halászatból tartották el 
magukat. A hajdani szép Magyarország pusztasággá változott. Embermagassá-
gúra nőtt a fű , úgyhogy utat kellett vágni. A lerombolt városok és falvak megva-
dult kutyáival volt tele az ország, amelyek, minta farkasok, egyaránt megtámadták 
az embert és az állatot, kikaparták a hullákat és szétmarcangolták a csatatereken." 

Miért érdemes hát emlékezni? Biztosan nem azért, hogy folyjon a sör, sül-
jön az ökör meg a kolbász. Az is biztos: azért sem érdemes emlékeznünk, hogy 
aktualizáljuk a témát, mondván: a zentai csata a „kereszténység gy őzelme az 
iszlám felett". Ami elmúlt, az elmúlt, talán jobb lenne békén hagyni a legendá-
kat, hisz azokban minden megszelídül, de ha mégis felidézzük őket, akkor érde-
mes az emberekre emlékezni. A mai ember hajlamos átsiklani az adatok felett, 
s nem törődik azokkal, akik az ölni vagy halni kett ősségén nem értek rá er-
kölcsről vagy egyébrő l gondolkodni. Mindenki, akinek egy kicsi empátiakészsége 
van, mélyen együtt érezhet az arctalanná és szürke tömeggé vált emberekkel, akár 
haltak, akár öltek, hisz a csata számukra nem a történelem volt, hanem az életük. 

Érdemes emlékeznünk Savoyai Eugénre is, aki nagyszer űségével tűnt ki, 
aki, amikor kellett, kitartó volt, olyannyira, hogy tábort is cserélt. Továbbá arra, 
hogy milyen remekül észrevette a lehet őséget ahhoz, hogy csatát nyerjen. Ehhez 
még hozzá kell tennünk: megtiltották neki, hogy harcba bocsátkozzon a török-
kel, de hadvezéri zsenialitása nem szalaszthatta el a kínálkozó lehet őséget. Az 
ilyen zsenikre is méltán emlékezhetünk, és talán egy kicsit irigykedve is, hiszen 
jó lenne, ha minél több zseni lenne, no nem azért, hogy háborúzzon, hanem hogy 
hasznunkra legyen. Mert az embernek mindig fejet kell hajtania a zsenialitás 
előtt. Nekünk talán nincs szükségünk katonai zsenikre, de igenis szükségünk 
van zsenikre, arra a kisebbségre, amely el őreviszi a világot. 

De ha Savoyai Eugénre emlékezünk, emlékeznünk kell az ellenfelére, El-
mas Mohamedre is, a nagyvezíre, aki az erényt magára vonatkozóan is érvényes-
nek tartotta(?) és ott volt, ahol a katonái, vagyis ölni vagy halni ment. Neki az 
utóbbi jutott osztályrészül. 

És végül maga az esemény is figyelemre méltó, hisz ez volt az utolsó el őtti 
akkordja egy háborúnak, amely úgy kezd ődött, hogy a Török Szultanátus bels ő  
gondjait külső  hódításokkal akarta megoldani. Hogy mi ennek az üzenete a 
mához? Gondoljuk újra a történelmet — és ne csak a zentai csatát —, amely nem 
azért van, hogy adatokkal bombázza az embert. Az adatok azért vannak, hogy 
újragondoljuk az eseményeket és ezáltal többet lássunk. 

Ezt a háborút — mint mindet — azért vívták, hogy gyors és mindent eldönt ő  
legyen. Mint minden háború, ez sem döntöttel mindent, és f ő leg nem volt gyors. 
Hisz tudjuk, hogy nem a karlócai békekötés volt az utolsó, és azt is tudjuk, hogy 
nem a 15 éves háború volt az utolsó. 
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KALAPIS ZOLTÁN 

ÉLETRAJZI KALAUZ 

PETRIK PÁL 
(Szabadka, 1916. május 20. — Szabadka, 1996. november 8.) 

Egy évvel ezelőtt a csendes, halk szavú m űvészt búcsúztatták a nekrológ-
írók, a képzőművészeti élet nem eléggé méltányolt, olykor el is hallgatott alak-
járól emlékeztek meg. „Míg kortársait, Ácsot, Nikolajevi čet, Konjovičot és a 
többieket felkapta és több-kevesebb lendülettel röpítette is az akkori hivatalos 
művelődéspolitika szele, addig ő t mindig elkerülték ezek a széljárások. Ponto-
sabban: mindig ő  vonult szélvédett helyre." 

A művészt a kritika életében újra s újra felfedezte, de igazi nagyságára és 
jelentőségére a vajdasági festészetben csak 1980-ban, az újvidéki retrospektív 
kiállítás alkalmával döbbent rá, azaz akkor, amikor már jóval túl volt a hatva-
non. Ennek az egyik kortárs fest ő , Milivoj Nikolajevič  is hangot adott, s az 1964-
ben keletkezett Áradást, meg az 1965-ben festett Homokdűne c. festményét an-
tológiai értékűnek minősítette. 

Az újbóli „felfedezés" ténye ett ől függetlenül tovább kísérte, egészen a ha-
láláig. 1988-ban, egy újabb kiállítása kapcsán Jaša Denegri életm űvét újból az 
„eléggé ki nem kutatott, művészettörténetileg fel nem térképezett fest ői opu-
sok..." közé sorolta. Még a legutolsó kiállítása is sok tekintetben felfede-
zésszámba ment: 1996-ban Olga Kova čev-Ninkov, a zentai múzeum művészet-
történésze gyűjtötte egybe a művésztelepeken alkotott képeit, bemutatva egyút-
tal Petrik Pál több mint nyolcvan darabból álló múzeumi gy űjteményét. 

Petrik nem tudta, de nemis olyan nagyon akarta magát adminisztrálni, vagy 
legalábbis úgy tett, mintha a siker, az elismerés nem érdekelné. A festészetet az 
élet nagy ajándékának tekintette, a legfontosabb volt számára az alkotás öröme. 
„Úgy csinálom, ahogy tudom", szokta mondogatni. Lelke mélyén azonban bán-
totta a mellőzés, a fontos összefoglaló tárlatokról való kirekesztés. Az utólagos 
felfedezések csak enyhítették a kapott sebek fájdalmát. Maradt a remény, hogy 
az utókor majd jobban méltányolja munkásságát. 

Petrik Pál már kora ifjúságában hajlamot érzett a festészet iránt, de csak a 
címfestőszakma kitanulásáig jutott el. 1945-ben Hangya András rajztanfolya-
mát látogatta, majd biztatására, két év múlva, 31 éves korában beiratkozott a 
belgrádi Képzőművészeti Akadémiára. Az els ő  évben Ivan Tabaković  és Ljuba 
Teodorovič, később pedig Ljubica Sokić, Kosta Hakman és Nedeljko Gvozde-
novič  volt a tanára. 1951-ben kapott diplomát. 

Hazatérése után a Szabadkai Népszínház díszletfest ője, majd díszletter-
vezője lett, s innen ment nyugdíjba is 1978-ban. A díszletek tervezésénél 
inkább festői, mint architektonikus eszközökkel dolgozott. Ezért is írta Ge-
rold László a Kurázsi mama bemutatója kapcsán, hogy „milyen jó volna most 
nem színházi, hanem képzőművészeti kritikát írni". Emlékezetes díszletei kö- 
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zé tartozott még Madách Imre Az ember tragédiája, Katona József Bánk bán, 
Deák Ferenc Áfonyák, Háy Gyula Mohács, Tennessee Williams Az iguána 
éjszakája. 

Mint festő  azonban óvakodott attól, hogy a színpadtervek dekorativitása 
beépüljön képeibe is. „Kísérletez ő  művész volt — írja Náray Éva (Üzenet, 1996. 
11-12. szám) —, befelé forduló, önmagában folyamatosan kétked ő , de soha nem 
feledkezett meg rólunk, emberekrő l sem. Figyelt ránk, s a maga csendes szem-
lélődő  módján ítéletet is mondott rólunk. Kísérletezett a papírral, a grafittal, 
szerinte ezekkel a munkáival tudta leginkább megragadni a világot, a titokzatos 
homokképekkel viszont az itteni embert. És kísérletezett üveggel is, ez a Széttört 
illúziók című  megrázó sorozat, melyben a m űvész, az ember a saját hitvesztését 
fogalmazta meg." 

MÉSZÁROS LÁZÁR 
(Baja, 1796. február 20. — Eywood, Anglia, 1858. november 16.) 

Az oxfordi grófság egyik falusi temetőjében pihen a magyar szabadságharc 
egyik legnagyobb katonai vezet ője, a kiegyensúlyozottságáról és állhatatosságá-
ról ismert, tudós tábornoka. Angol nyelvű  sírfelirata magyarul így hangzik: „Mé-
száros Lázár hadügyminiszter és az 1848-1849. magyar sereg f ővezére emlékére. 
Ki született 1796-ban, Bács megyében, Baja városában, s meghalt Eywoodban, 
1858. november 6-án, 63 éves korában, szám űzetésének 10. évében. E követ 
emeli szomorodott szív ű  barátnéja, Lady Langdale." 

A gazdag és tartalmas életút végét jelzi a temet ői sírkő  (magyar nyelvű  
felirata is van: „Mészáros Lázár Tábornoknak / A jó Hazafinak / A vitéz Kato-
nának / A nemes Barátnak), a kezdet viszont, amint az angol nyelv ű  szöveg is 
utal rá, a mi tájainkhoz kapcsolódik. Apja, Mészáros János pacséri közbirtokos 
volt, Bács-Bodrog vármegye táblabírája, édesanyja pedig, Piukovics Katalin az 
észak-bácskai bunyevácság sarja, vagy ahogy Mészáros Lázár írja naplójában, a 
„bevándorolt dalmata családok egyik nyomatékosabbjából" származott. A csa-
ládját szegrő l-végről rokoni kapcsolatok fűzték a katymári Latinovicsokhoz, az 
almási Antunovicsokhoz, a szabadkai Vojnichokhoz, úgyhogy gyermek- és diák-
korát ebben a körben töltötte. 

Egyik első  nevelője Piukovics János katymári plébános volt, aki kerti sétái 
során „elmondá minden növény nevét, hasznát, ízét, jóságát és kártékonyságát" 
a négy-öt éves gyermeknek. Ezután Pestre került két nemes nagynénijéhez, Bo-
bics Sibillához és Rozáliához „házi nevelésre". 

Diákéletét Baján, illetve zömmel Szabadkán töltötte, ahol ugyancsak a távoli 
rokonságnál helyezkedett el. Egyik pártfogója Szucsics Pál szabadkai apátplébános 
volt, a későbbi fehérvári püspök. Az ő  hatására merült el a Biblia olvasásába. Sza-
badkáról egyébként azt írja naplójában, hogy a „bunyevác lakosai kit űnőleg város-
nak, míg mások vállvónítva egyszer űen csak Szabadkának neveznek' 

Az ottani iskolában eltöltött évek sem maradtak meg legjobb emlékezeté-
ben, mivel „halálig kellett conjugálnia és declinálnia a serdül ő  növendéknek, 
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ahelyett, hogy okosabbra tanították volna". A szünid őt részben Baján, részben 
Bajmokon töltötte „a szamáron és lovon való sok nyargalózás közt", vagy a bu-
nyevác pártáncot járva (egy férfi két n ővel kólózik). A szabadkai szintaxista 
„talpraesett deákként" Pécsett járt gimnáziumba, ahol „a szerb nyelvet, amelyet 
Katymárról elmenetele után majdnem egészen elfelejtett, f őleg a bosnyákok 
közt, s a pécsi gesztenyeárus asszonyoktól tanulta meg". 

Sikeres katonai pályafutását korán megkezdte: Bács-Bodrog megye népfel-
kelőinek egyik lovas egysége őt választotta meg főhadnagynak 1812-ben, azaz 16 
éves korában. Olyan jól megállta helyét, hogy az osztrák hadsereg, rangjának 
megtartása mellett, állandósította, s 1814-ben a szlavóniai Lipikben állomáso-
zó huszárezredbe osztotta be. Viszonylag gyorsan haladt el őre, 1837-ben ő  lett 
az osztrák hadsereg legfiatalabb őrnagya, naplójának megfogalmazása szerint 
„minden pártfogás nélkül', azaz el őmenetelét kizárólag tehetségének köszön-
hette. Az osztrák császári hader ő  egyik legképzettebb törzstisztjeként tartották 
számon. Az angol, francia és a német mellett beszélt szlovákul, szerbül, horvá-
tul és törökül. 

Érdeklődését azonban nemcsak a haditudományok kötötték le. Olaszországi 
tartózkodása idején tanulmányozta a korszer ű  gazdálkodást, erre ösztönözte leve-
leiben a Pacséron él ő  bátyját is. Értekezéseket írt a szederfa ültetésér ő l, a selyem-
bogár tenyésztésér ől, a svájci tehenészetről, a lótenyésztésr ől, de vonzotta az aszt-
ronómia is, szerette a vegytant, gyümölcskertészként pedig létrehozta a Mészáros-
féle dinnyét. A Magyar Tudományos Akadémia 1845-ben levelez ő  tagjává válasz-
totta, a Magyar Gazdasági Egyesület pedig 1847-ben rendes tagjává. 

1848. április 18-án Mészáros Lázár az els ő  felelős magyar kormány hadügymi-
nisztere lett, 1848. május 26-án pedig megkapta altábornagyi kinevezését. Ezzel 
megkezdődött életének legismertebb szakasza, amelyr ől naplójában is terjedelme-
sen és tárgyilagosan ír (Mészáros Lázár külföldi levelei és életirata, 1867). 

HARASZTI SÁNDOR 
(Czinderybogád, 1897. november 18. — Budapest, 1982. január 19.) 

Egy jellegzetesen XX. századi, közép-európai sors az övé, a homo politicu-
sé, a közéleti emberé, az újságíróé. Egy nagy, világmegváltó eszme szolgálatába 
szegődött, hitt és bízott a társadalom, az emberi természet gyors megváltozha-
tóságában. Herceg János szavai szerint „lángoló szavú szentje volt a világforra-
dalomnak", vagy másképpen: az ideálok, az illúziók embere volt, akit végül is 
saját elvbarátai börtönöztek be többször is, észrevételeire, bírálataira minden-
kor készek voltak a jeges válasszal: nem morálról, hanem osztályharcról van szó. 

Fiatalkorában fegyverrel a kezében állta Tanácsköztársaság szolgálatában, 
az ellenforradalom előretörése után előbb a szerb megszállás lev ő  Pécsre mene-
kült, ahol a Munkás című  újságot szerkesztette, majd Bécsbe emigrált. Onnan 
nem a forradalom parancsára, mint ahogy azt sokan hitték, hanem saját kérel-
mére, a szerelem kényszerít ő  erejére, Jugoszláviába jött: egy moholi lány után, 
akit még Magyarországon ismert meg, s aki élettársa lett egy életen át. 
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Ez az indíték természetesen nem változtatta meg emigráns státusát, az itt-
tartózkodása azonban tartósabb jelleg ű  lett. A jó tollú fiatalembert, több más 
hasonszőrű  emigránssal együtt, a szabadkai Napló alkalmazta. Emlékiratának 
tanúsága szerint (Befejezetlen számvetés, 1986) Dettre János szerkeszt ő , aki szin-
tén emigráns volt, ,,...szelíd türelemmel tartott féken bennünket, fiatal emigráns 
munkatársakat, akik a polgári radikalizmus állóvize helyett nagyobb kedvvel 
hajóztunk volna nem egyszer a proletármozgalom akkoriban még er ős hullámo-
kat vert tengervizein". 

Amit nem tudott kiírni magából a Napló hasábjain, azt megtehette a 
Szervezett Munkásban — névtelenül. Ez a magyarul is megjelen ő  belgrádi he-
tilap 1925-től Szabadkán ütött tanyát. A lap élén a mindenkori munkásmoz-
galmi vezetők álltak, de az újságot, éveken át, valójában Haraszti Sándor 
készítette. Itt is állt mögötte azonban egy türelemre int ő  ember, Székely Jó-
zsef, aki gyógyítgatta ő t a „baloldaliság gyermekbetegségéb ől", ahogy napló-
jában megfogalmazta. 

De nemcsak a Szervezett Munkás arculatát alakította ki, hanem befolyással 
volt a Napló irodalompolitikájára, a nehezen kibontakozó vajdasági magyar iro-
dalmi élet egészére is. Közrem űködött a Vajdasági Írásban, különösen kritikai 
cikkeivel vonta magára a figyelmet. Szenteleky Kornél tisztelte véleményét, ér-
tékelte költészetét (kés őbb felhagyott a versírással), bár tanácsolta neki is, Mi-
kes Flórisnak is, hogy egy tervezett irodalmi estre „ne válasszanak olyan témát, 
amelyekbő l szélsőségük túl élesen ütközne ki". 

Haraszti tehát ott bábáskodott a vajdasági magyar irodalom születésénél, 
segítgette els ő  lépéseit. Bori Imre szerint „ma már irodalomtörténeti tény Ha-
raszti Sándornak nagy szerepe a jugoszláviai magyar irodalom elméleti kérdése-
inek felvetésében, az els ő  viharok támasztásában..." 

A rendőrségnek tudomása volt Haraszti. Sándornak munkásmozgalmi 
kapcsolatairól (a történészek ezt eddig nem tárták fel), s az els ő  kínálkozó 
alkalommal, az 1929. évi királyi diktatúra bevezetésével, kiutasították az or-
szágból. 

Hazatérése után a folyóiratokban m űködött közre, a 100%-ban, a Nyu-
gatban, a Századokban, a Társadalmi Szemlében, a kolozsvári Korunk buda-
pesti szerkesztője volt. Részt vett az illegális mozgalmakban is a népfrontpo-
litika híveként. 1945-48 között szerkesztette a Szabadság napilapot, élére 
állt a Jugoszláv—Magyar Baráti Társaságnak. A hazai pártmozgalom embere-
ként kemény küzdelemben állt a külföldr ő l hazatérő  dogmatikus erőkkel, a 
moszkovitákkal. A Rákosi-rendszer 1950 letartóztatta, halálra ítélte, és há-
rom évig a siralomházba tartotta. 1954-ben rehabilitálták („B űnös vagyok, 
elhittem b űnödet” — írta Benjámin László az akkor már korosodó Haraszti-
nak), újra szerepet vállalt: Nagy Imre köréhez tartozott, a Népszabadság 
főszerkesztője lett, az Újságíró Szövetség ideiglenes elnöke. Az 56-os forra-
dalom elfojtása után újra bebörtönözték, 1960-ban amnesztiával szabadult. 
Attól kezdve nyugdíjaskoráig az Akadémiai Kiadó Lexikonszerkeszt őségé-
ben dolgozott. 
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BABICS JÓZSEF 
(Eger, 1848. november 19. — Eger, 1924. január 3.) 

A régi Torontál egyik ismert alakja — Sz. Szigethy Vilmos tárcáinak gyakori 
hőse —, akinek a neve szorosan egybeforrt egy másik, még patinásabb és sokkal, 
de sokkal nagyobb hatalmat képvisel ő  főúr nevével: gróf Csekonics Endréével, 
az elhíresedett, olykor hírhedtté is vált torontáli nábobéval, akinek tudta vagy 
beleegyezése nélkül egy id őben semmi sem történhetett a vármegyében. Nos, az 
ő  akaratát tolmácsolta évtizedeken át Babics József mindenütt, ahol megjelent 
— a megyei gyűlésen, a főispáni hivatalban, a vidéki szolgabíróságokon —, ha 
szikár alakja feltűnt valahol, az emberek összesúgtak mögötte: vajon mit akar-
hat már megint az a Csekonics? 

Egy kicsit szabadabban fogalmazva: Csekonics gróf volt a régi Torontál 
pápája, Babics pedig hűséges bíborosa, szürke eminenciája. 

A Babicsok a horvátországi Varasdról (Varaždin) költöztek át Magyaror-
szágra, a család Mária Teréziától kapta meg a nemesi levelet a törökök elleni 
háborúkban szerzett érdemeikért. Soraikból ügyvédek, kanonokok, miniszteri 
titkárok, országgyűlési képviselők, közjegyzők kerültek ki. Babics József apja 
érseki uradalmi ügyész volt Egerben. 

Babics József a budapesti egyetem jogi karán fejezte be tanulmányait, jurá-
tusként az egri érseki uradalomban kezdte pályáját, onnan került a múlt század 
hatvanas éveinek vége felé a Csekonics-féle zsombolyai uradalomba, ahol a vele 
csaknem egyidős gróf Csekonics Endre bizalmas embere lett, „Csekonics esze", 
ahogy az egy korabeli szállóigében megfogalmazást nyert. Valóban okosan és 
kitartó ragaszkodással szolgálta urát, lojalitása közmondásos volt, akárcsak 
Csekonics gazdagsága („Nem vagyok én Csekonics” — mondta a polgár, ha nem 
várt kiadása támadt). Bár hivatalosan ő  csak az uradalom jogi igazgatója volt, a 
valóságban az egész, több mint 40 000 holdnyi birtokot ő  kormányozta. Ehhez 
a zsombolyai központ mellett a három Csernye (Magyar-, Német- és Szerbcser-
nye), Rogendorf (Sző lősudvarnok, ma Banatski Dušanovac), Ittvarnok 
(Törzsudvarnok, ma Banatski Ivor) és Cs ősztelek (Čestereg) tartozott, s 
ezeket, mintegy füzérként, egy keskenyvágányú vasút, a bánáti vicinális fogta 
össze. A latifundium minden ügyes-bajos dolga az ő  kezében futott össze. 
Részben az ő  érdeme is, hogy a hatalmas birtok mintagazdasággá alakult át. 
Különösen híres volt a behozatali fajtehenekb ő l álló tehenészete. Tejel ő  fajtái 
többször nyertek els ő  díjat az országos tenyészkiállításon, de bikái, üsz ő i, 
bivalyai, sertései és juhai is kaptak elismerést. Ehhez a képhez tartozik még 
az is, hogy az uradalom üvegházaiban januárban szedték a cseresznyét, 
ugyancsak télen cserepekb ő l a földiepret, de volt egy ananász-ház is, ahol az 
ízletes egzotikus gyümölcs díszlett. 

A hűséges „családi bútordarab" ill ő  jövedelemben részesült, közéleti funk-
ciókhoz is hozzájuttatták, így országgy űlési képviselő  lett (1896-tól), s a gróf 
kijárta neki az udvari tanácsosi címet is. Az összeomlás után kitartott gazdája 
mellett, vele együtt ment Budapestre. 
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Babics József agglegényként élte le életét, jövedelmét numizmatikai gy űj-
teményének gazdagítására és könyvtárának gyarapítására fordította. Ezzel az 
utóbbival állított magának emléket: a több mint 6500 kötetb ől álló könyvtárát 
a Magyar Történelmi Társaságnak ajándékozta, amelynek 1890 óta alapító tagja 
volt, 1920 után pedig tiszteletbeli tagja. A százötven évvel ezel ő tt született jó-
tevő  adományát „A Magyar Történelmi Társaság Babics József Könyvtára" né-
ven őrizték meg. 

BEÖTHY ÖDÖN 
(Nagyvárad, 1796. december 2. — Hamburg, 1854. december 7.) 

A reformkor ismert liberális ellenzéki politikusa volt, Bihar megye földbir-
tokosa, táblabírája, országgy űlési képviselője, 48-as főispánja, akit a nádor 1848. 
augusztus 26-án kinevezett délvidéki királyi biztossá. Ő  volt valójában a harma-
dik (s egyben az utolsó is), aki rövid idő  alatt erre a posztra került a leváltott 
Csernovics Péter (1848 áprilisától júliusáig) és a lemondott Szentkirályi Móric 
(1848 júliusától októberéig) után. Neki sem sikerült megnyugtató módon kezel-
ni a nemzetiségi, azaz a szerb kérdést, mivel a nemzeti mozgalom követeléseinek 
teljesítésére, a kompromisszumra nem volt meg a politikai hajlandóság, a kato-
nai rendezésre pedig az er ő . 

A közéletben „vaskezű  Beöthy"-ként ismerték, s ebben a szellemben kezdte 
el működését is, amikor megérkezett megbízatási helyére, a verbászi katonai 
táborba, ami már eleve nem volt valami jó ajánlólevél az érzékeny kérdések 
megoldására. Néha az erélyre szükség volt, így leváltotta és hadbíróság elé állí-
totta Pétervárad parancsnokát, aki hajlott a császáriak oldalára. Szabadkának 
elrendelte 400 jól felfegyverzett nemzet őr kiállítását, amit a város csak részben 
teljesített. Máskor a kemény kézzel csak olajat öntött a t űzre: ha kellett, ha nem, 
felköttette a felkel őket. A szerb források szerint (Mihajlo Polit-Desan čić : Kako 
je to bilo u nas Srba u Buni godine 1848. Novi Sad, 1996) „kíméletlenül, s gyakran 
bestiális módon" számolt le „a szerb rebellisekkel". Persze az ellenfél sem bánt 
kesztyűs kézzel az elfogott katonákkal, civilekkel. 

1848. október 25-én az Országos Honvédelmi Bizottság felhatalmazta 
Beöthyt a szerbekkel folytatandó béketárgyalásokra. Az utasítást nem fogadta 
lelkesedéssel, de eleget tett a felszólításnak, s tárgyalásokat kezdett Josif Ra-
jačićtyal, a szerbek egyházi és politikai vezet őjével. A megbeszélések eredmény-
telenül zárultak, egyrészt azért, mert a magyar kormány csak azokat a követelé-
seket volt hajlandó teljesíteni, amelyeket a szerbek a forradalom elején fogal-
maztak meg (a szerb nemzeti lét elismerése; szerb nyelv ű  közigazgatás a szerb 
többségű  településeken; a pátriárkai cím viselésének engedélyezése a magyar-
országi görögkeleti egyház fejének), az újabbakról, így a Szerb Vajdaság meg-
alakításáról hallani sem akart, másrészt pedig azért, mert Raja čić  úgy ítélte meg, 
hogy a bécsi udvartól többet remélhet, mint a magyar kormánytól. A katonai 
helyzet egyébként is a szerbek javára billent, főleg a Szerbiából beáramló „ön-
kéntesek" nagy száma miatt, akik aztán hangadói is lettek a dél-magyarországi 
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szerb nemzeti mozgalomnak, hozzájárultak radikalizálásához. Ebben a helyzet-
ben a bécsi diplomácia jobban feltalálta magát, s csapdát állított a szerbeknek, 
amibe ők besétáltak. Az történt ugyanis, hogy Bécs elismerte Raja čičot pátriár-
kának, s megígérte a Szerb Vajdaságot is, úgyhogy 1848. november 5-én már 
meg is alakult a Szerb Vajdaság polgári kormányzó szerve, a f őodbor. Ezzel a 
szerbek végképp Bécs szolgálatába léptek, az udvar kijátszotta őket a magyar 
szabadságharc ellen, azzal, hogy követeléseik lényegét a kés őbbiek során elsik-
kasztotta. 

A magyar kormány merev elzárkózásának tehát ez lett a következménye. 
Még abba sem egyezett bele, hogy a szerbek évente tartandó kongresszusán az 
egyházi és az iskolai ügyek mellett politikai kérdésekr ől is tanácskozhassanak. 
A magyar kormány majd csak 1849 júniusában tárgyalt Stratimirovi ć  megegye-
zési javaslatairól, a képviselőház pedig júliusban tárgyalt a nemzetiségi tör-
vényről, de ekkor már minden veszve volt. 

A Beöthy-féle délvidéki béketárgyalásokat valójában Windischgr átz táma-
dása kényszerítette ki, a megegyezéshez hiányzott a politikai akarat, a nemzeti 
korlátok túl magasak voltak. 

Beöthyt 1849 januárjában Vajdaságból Erdélybe irányították, ugyancsak kor-
mánybiztosi minőségben. Mindvégig a szabadságharc határozott híve volt, a bukás 
után az emigrációt választotta, Hamburgban telepedett le, s ott is halt meg. 

Főhajtás a város másik nagy szülöttje, Danilo Kiš előtt 
(Boško Krsti ć  és Tolnai Ottó) 
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SZENTELEKY NAPOK 1997 

A NOSZTALGIA HAJÓMALMA 
TAKÁCS FERENC SZIVÁCI KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÁSÁRA 

Kedves barátaim! 

Takács Ferenc zombori fest ő . Képesítése szerint iparm űvész, textiltervező . 
Kiállításán mégis csupán egyetlen falisz őnyeg látható, a többi exponátuma ak-
varell vagy olajkép, szembeötl ő  motívumazonossággal. Ennek az itt bemutatott 
képi, illetve motívumvilágnak a megértéséhez belülrő l kell közelíteni. A fest ő  
egyik nyilatkozatából idézem: 

„Két jegyesem van, bár gyűrűm egy sincs. Örökre eljegyeztem magam a hitve-
semmel és a Dunával. A feleségem sohasem volt féltékeny a festésre, a nagy folyó 
viszont mohó volt, elvitte a gy űrűmet is. Mégsem tudok haragudni rá. Még az id ő  
múlását is az ő  bölcsességével viselem". 

„Azért a víz az úr!" — jegyezte meg hajdanán egyik versében Sándorunk, aki 
maga is gyakorta álmodott a nagy Duna mentében álló kis lakról, s bizonyára 
ugyanúgy biztos volt benne, hogy amennyire szeretetreméltók a vizek, annyira 
kegyetlenek is tudnak lenni — de hát ez az igazi nagy szerelmek sorsa. 

Ezért lett Takács Ferenc is a víz poétája. Sorsszer ű  egybe- vagy egybe nem 
esés, talán a sors fintora, hogy a víz szerelmese a zágrábi középiskolai, majd 
belgrádi egyetemi tanulmányai után els ő  önálló kiállítását 1966-ban Knin váro-
sában, a karszt kell ős közepén rendezte meg. A karszt maradt, Knin távolodott, 
Takács Ferenc képei azonban járják remélhet ő leg megállíthatatlan útjukat 
Zomborból Belgrádba, Zágrábba, Ljubljanába, Leskovacra, Bajára, Szegedre, 
Budapestre, Stockholmba, Moszkvába, Hagenbachba... Szivácra. 

Külföldi kiállításainak katalógusait lapozgatva szemembe ötlik: nem zom-
bori, hanem vajdasági festőként jegyzik. Mi rejlik e meghatározás mögött? A 
szervezők konformizmusa, hogy felesleges aprólékoskodni, a Vajdaságról bi-
zonyára többen hallottak, mint Zomborról? Vagy Takács Ferenc éppenséggel 
vajdasági fest ő : abban az értelemben, hogy a vajdasági tájat festi? A vajdasági 
vizeket? Esetleg képtelenség lenne a katalógusban azt írni a neve alá, hogy a 
vizek fest ője? 

„Nem lehet kétszer ugyanabba a folyamba lépni" — mondja Hérakleitosz, s 
mi gondoljuk, hogy értjük: mert a folyó más. Az igazság másik oldala azonban 
az, hogy a folyóba lépő  is változik a két lépés között. Ezért lehet örök és kime-
ríthetetlen téma Takács Ferenc számára a Duna, a népeket összeköt ő  folyam, 
amit szándéka szerint a forrásától a torkolatáig meg akar festeni. 

„Takács Ferenc nem csupán tájképfest ő , hanem olyan alkotó, aki színekkel 
és a csend iránti vonzalmával tör utat a tudat mögötti titokzatos térközbe, amely 
a szörnyű  sötétséget és a mindig távoli fényt határolja, az ösvényt járja a bánat 
és az öröm, az adott valóság és a reményt fakasztó békés ábránd közötti megis-
merhetetlenség mezsgyéjén." (D. K.) 
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A festményt sokan ma is a tárgyi világ ornamentikává alakított megjelení-
tésének tekintik. Ebben az értelmezésben természetszer űleg vetődik fel a kér-
dés, hogy mi is a dísz valójában és minek a dísze. A világ díszíti-e a képet, vagy 
a kép a világot teszi díszesebbé; elfogadhatóbbá vagy elutasíthatóvá — kinek-ki-
nek ízlése szerint. A Takács Ferenc tárlatairól szóló tudósítások hol naturalis-
tának, hol majdnem hiperrealistának nevezik alkotásait. Félretéve a hozzá nem 
értést, azt, hogy mindkét esetben tévednek: nem az a fontos, hogy irányzatba 
erő ltessük ezeket a képeket. Az a lényeg, hogy kommunikálnak velünk. Mert a 
műalkotás bennünk történik meg. Mert a m űalkotás nem csak tárgy, hanem 
egyben életforma is. A művészet nem fétis, hanem módszer. Látásmód, életmód. 
A látás és az ítélkezés között valami. 

„A világon minden a szépségért történik" — gondolta Hamvas Béla. Véle-
ményét csak részben tudom osztani, de azt el kell ismernem, hogy fest őnk ese-
tében a szépség valóban teremt ő  kategória. Nézzük végig azonban alkotásait: 
hol találja meg az újrateremthet ő  (újrateremtendő !) szépséget? Falitextiljén az 
ősi magyar motívumokban, az archaikus ortográfiában, tehát egyfajta, a gyöke-
rekhez való visszatérésben. A Duna-partot ábrázoló akvarelljeiben a tájon nyo-
ma sincs az emberi beavatkozásnak, tehát a fest ő  a maga módján idealizálja a 
természetet, a látott helyett azt a tájat festi, amit látni akar. Emberi alak zsáner-
képein jelentkezik: ezek az alakok azonban kivétel nélkül valami olyan tevé-
kenység végzésének közepette merevedtek a vászonra, amit ma már elvétve, 
vagy egyáltalán nem végeznek. Az ember tehát csupán a nosztalgia megteste-
sítőjeként van jelen ezeken az alkotásokon. 

A festőnek az itt kiállított önarcképén megfigyelhet ő  szemei ezeknek az 
alkotásoknak a létrehozásakor befelé figyeltek. Mint minden igazi művészé. Hi-
szen az eleven élet művészete életet teremt a művészetből, nem pedig fordítva: 
művészetet az életb ől. 

Adja Isten, hogy a festő  hajómalmának nosztaliga-lapátjai még sokáig fod-
rozzák a Duna vizét! 

FEKETE J. JÓZSEF 

FELKÖSZÖNTŐ  
BADA ISTVÁN ÉS BADA JOHANNA KÖNYVSZERETETÉRŐL 

Adva van egy kalap. Egy széles karimájú, puha, fekete, elvásott kalap, családi 
ereklye, apai örökség, legkevesebb két generáció ny űvi, de lehet, hogy több. S 
adva van egy férfi, aki ezt a fejfed ő t viseli, de nem úgy ám, mint akárki emberfia, 
hanem ezt erősen hordják, számolatlanul sok kilométert megtett gazdája ko-
bakján Szabadkától Lendváig, Kikindától Maradékig, Zombortól Székelykevé-
ig, várostól városig, falutól faluig, iskolától iskoláig, s ha a Vajdaság a mi vilá-
gunk, akkor ez egy világlátott kalap. „Az isten háta mögé is elmegyünk!, hirdette 
meg szállóigévé vált mondásában a kalap gazdája. Karon kapta a vele minden- 
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ben egyetértő  feleségét, és benzinpöfögészeti ekhós szekerükön vitték a köny-
vet, az igét, a szép magyar szót oda, ahol szomjúhozóan várták, a legeldugottabb 
falucskába, tanyai iskolába is. Igen, a gyerekeknek. A jöv őnknek, az utánunk 
jövőknek, akiket szépre, jóra, a magunk és mások megbecsülésére nevelve itt 
kell tartanunk és megtartanunk anyanyelvükben. Ennek legjobb módja pedig, 
hogy könyvet adunk a gyerek kezébe, legfogékonyabb korában megtanítjuk a 
könyv szeretetére, felkeltjük az irodalom iránti érdekl ődését, olvasóvá, értő , 
érző , gondolkodó, sokoldalú emberré neveljük. 

Ennek a nagyszerű , lelkesítő  célnak a megvalósítását vette fejébe ez az em-
berpár, s hosszú évek óta, szerkeszt ő i tevékenységüket is ide értve, hosszú évti-
zedek óta fáradhatatlanul dolgozik, futkos, el őad, műsort vezet, irodalmi tábo-
rokat, író-olvasó találkozókat, versenyeket szervez, felsorolni is sok, mi mindent 
nem csinál mindannyiunk szeme láttára, hisz tanúi vagyunk munkájuknak. 

Munkát mondtam, pedig amit csinálnak, jószerivel harc is. Harc az elmara-
dottság, a bezárkózás, az önkör űség, napjaink ilyen-olyan nemzeti mítoszai el-
len, röviden: harc a sötétség ellen a világosság nevében. A harcban mindig van 
valami patetikus. Csak az ő  harcukban nincs semmi pátosz. Mosolyogva, játéko-
san, sok humorral vívják harcukat, melynek, mondanom sem kell, igen nagy a 
tétje. Így ismeri őket mindenki széles e rónaságon. 

Ezért gondolom, hogy irodalmi életünk nagy tekintély ű , immár patinás iro-
dalmi díja, a Szenteleky-díj, az idén is jó kezekbe került, és ezért mondom, hogy 

Esik eső  karikára, 
Bada Pista kalapjára, 
Bada Janka ősz hajára, 
Ahány cseppje esik rája, 
Annyi áldás szálljon rája, , 
Kettejüknek munkájára. Eljen! 

EGY JELENTŐS PÁLYAKÉP - DIÓHÉJBAN 
PAPP GYÖRGY MŰFORDÍTÓI MUNKÁSSÁGÁRÓL 

Az 1997. évi Szenteleky Bazsalikom Díj, melyet a bírálóbizottság dr. Papp 
Györgynek, az Újvidéki Bölcsészkar Magyar Tanszéke rendkívüli tanárának 
ítélt oda, 1972-tő l számítva, amikor éppen az újonnan bevezetett fordítói tan-
szék asszisztenseként az egyetemre került, egy 25 éves tudományos pályára teszi 
fel a koronát. 

Ez alatt a negyedszázad alatt Papp György hatalmas ív ű  pályát futott be az 
egyszerű  szakmunkásból lett középiskolai tanártól a mindinkább kibontakozó 
nemzetközi reputációval rendelkez ő , eminens tudósig. Ezt az eminenciát azon-
ban sohasem adják ingyen, emögött éjt nappallá tevő , megfeszített munka, ren-
geteg küszködés, vívódás, meg nem értéssel, gáncsoskodással szemben megví-
vott sok-sok vesztett és megnyert csata áll. Kezdve onnan, hogy mint fiatal ta- 
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nársegéd mindjárt a mély vízbe került, másodmagával az akkor Közép-Európá-
ban is egyedülálló fordítói szak koncepcióját, tantervét, programját kellett meg-
álmodnia, megteremtenie, vagyis olyan tudományszakot kellett didaktikai tar-
talmakkal megtölteni, amely világviszonylatban is csak a 60-as években körvo-
nalazódott meg önelvű  tudományosságként. Az eredmények azonban nem ma-
radtak el, mert az évek folyamán egyre többen szereztek oklevelet az egyetemen 
önálló szakfordítókként, és közülük a legjobbak indultak el a m űfordítói pályán, 
s mai is ott vannak. 

Szerteágazó oktató-nevel ő  munkája mellett néprajzi, művelődéstörténeti, 
szociográfiai kutatásainak eredményei önálló monográfiákban vagy tanulmá-
nyokban látnak napvilágot. Többtucatnyi kiadványt szerkeszt, tankönyveket ír 
és fordít, emellett előadásokat tart itthon és külföldön, így az 1993/94-es tanév-
ben a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem vendégprofesszora, majd a 
következő  iskolaévben a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképz ő  Főiskolán 
tanít. Mindezek és még sok egyéb mellett jut ideje tudományos szakcikkek írá-
sára, melyek hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg, és akkor még sok 
éves szótárszerkeszt ői munkájáról nem is szóltunk. 

Benyomáskeltő  az a bibliográfia, amely — megszámoltam —127 címszót tar-
talmaz. Eddig. Az írások dönt ő  többsége — Papp György tudományos érdekl ődé-
sének megfelelően — valamiképpen a fordítással, a két- vagy többnyelv űség kér-
déseivel, az összehasonlító nyelvtudomány diszciplínáival foglalkozik. Csak egy-
pár idevágó címet idézve: A fordítói interferencia típusai; A frazeológia szerb—ma-
gyar viszonylatú fordítási gondjai; Szórendi gondok a szakfordításban; A magyar 
fordítástudomány időszerű  kérdései; Hol tart a jugoszláv fordítástudomány; Egy 
Jakšić-vers három fordítása; Miféle kritika a fordításkritika — ez utóbbi könyv alak-
ban is megjelenés el őtt áll; Egy különös ajándék — Dragoslav Mihailovi ć  Petrija 
koszorúja c. regényének fordításkritikája; a Virágos katona Útra kelése — Gion Nándor 
regényének fordításkritikája — és így tovább, és még sok egyéb. 

Igy, e hatalmas ívű  fejlődésgörbe napjainkig érő  ágán, melynek állomásait 
igazán csak vázlatosan érzékeltethettük, jutottunk el Papp tanár úr mai mun-
kásságáig, melyben persze nincs megállás. Addig, hogy ő  az, aki megszervezte és 
kidajkálta az elmúlt hetekben zárult Kanizsai Írótábort, melynek f ő  témája ép-
pen a műfordítás volt, amikor is annyi szép elismer ő  szó hangzott el erről a 
művészi tevékenységrő l, mint korábban talán soha, s melynek köszönhet ő , hogy 
a műfordítás újból az érdekl ődés középpontjába került. Tehát, mit csinál most 
Papp György? Válaszoljon erre ő  maga a napokban hozzám írt soraival: 

„Pillanatnyilag is, többek között, a kontrasztív nyelvészetet és a fordítástu-
dományt oktatom, abban a hitben, hogy avatott, jól képzett fiatalokat tudok 
elindítani ezen a pályán. Hogy majd ők is úgy hozzák közel a többnyelvűség 
körülményeiben élő  magyar nyelvközösség számára a világ és a környezet érté-
keit, hogy közben személyiségük, világképük kulcsa, az anyanyelv is ép, érintet-
len maradjon, ső t gyarapodjon is." Hát ebben a munkájában és törekvéseiben 
kívánunk neki további sok sikert, mindannyiunk javára és örömére. 

BORBÉLY JÁNOS 
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ALKO TÓM ŰHEL Y 

FEKETE J. JÓZSEF 

„OLVASMÁNYOK SZIRÉNHANGJAI 
BE NEM DUGOTT FÜLEKNEK" 
A KÖNYV MINT A LEHETSÉGES VALÓSÁGOK KÖZVETÍTŐJE 
SZENTKUTHY MIKLÓS MŰVÉSZETÉBEN 

„Creare necesse est, vivere non est necesse." 

(Tompa Mária) 

„Van, mikor ihletből, aktivitásból írunk s van, mikor 
passzivitásból, unalomból: az utóbbi a nagy Múzsa." 

(Szentkuthy Miklós) 

(1) 

A KÖNYV MINT SZIGNATÚRA 

„Ádám Rariel arkangyaltól könyvet kapott. A könyv héberül Sefer, körül-
belül, mint a görög logosz, tudást és világosságot és értelmet is jelent. De min-
denesetre valamit, amit bevéstek, vagyis szignatúrát." 1  — írja Hamvas Béla, a 
misztikus, aki műveinek forrását ugyanúgy a könyvekben, a felhalmozott tudás 
tárházaiban kereste és találta meg, nem pedig az „életb ő l" szublimálta, mégis 
olyan életteli tablókat hozott létre, mint a hasonló elvet valló író- és kortársai, 
Szentkuthy Miklós, Határ Győző , vagy az igencsak távol és teljesen más „labi-
rintusokat" alkotó Jorge Luis Borges. Gondolatában jelenleg nem is az foglal-
koztat leginkább, hogy mennyire kézjegyszer ű  egy-egy könyv, egy-egy írói alko-
tás — bár erre éppen Hamvas Béla kapcsán feltétlenül vissza kell térnem —, ha-
nem hogy nem csupán elfogadja, de állítja, hogy a könyv tudást, világosságot és 
értelmet hordoz, ad át olvasójának. És természetesen a Hamvas-, Szentkuthy-, 
Borges-típusú alkotóknak, akik a hagyománynak az önmagukon való átdolgozá-
sával teremtenek újat. 

A hagyományból teremtett újjal szemben els ő  vádként természetesen az 
eredetiség megkérdőjelezése hozható fel. E problémán azonban már Goethe is 
túltette magát, mintegy el ő legezve, hogy minden értékes és érvényes irodalmi 
alkotásban benne van az összes el ő tte lévő  irodalomi mű  (mint hagyomány) és 
azok bírálata (mint új, mint teremtett világ): „Mihelyt megszületünk, hatni kezd 
ránk a világ, és ez így megy egész a halálig. Es egyáltalán, mit mondhatunk a 
magunkénak az energián, az er őn, az akaráson kívül! Ha elmondanám, mi min-
dennel lettem adósa nagy el ődeimnek és kortársaimnak, nem sok maradna ne-
kem."2  Ám az eredetiség nem dics őség és hírnév kérdése, hanem azé, hogy mi-
ként viszonyul az új, a művileg teremtett világ a hagyományhoz, ami Szentkuthy 
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esetében ugyancsak a művi világgal, a könyvekbe foglalt világgal egyenlíthet ő  ki. 
Ennek a teremtő  viszonynak valami olyasfélére van szüksége, amit Barthes 
aragrammatikus hallásnak nevez, s amit egy olyan folyamatként fordíthatunk le, 
amikor egy szövegben meghalljuk a másikat, ami késik, s ennek olvasásából, 
vagy olvasatából alakulnak ki az els ő  poétikai elvei. Az anagrammatikus hallás 
által teremtett szövegek megvalósítására az esszé az ideális m űfaj, amihez a 
képzeletre van szükség, nem pedig az álomra, testre és nem szervezetre, ami 
monológ helyett többszólamúságot képes teremteni. „Logosz helyett Érosz" 
— kommentálja ezt a nézetet — amit én inkább alkotói eljárásnak hívnék —, Jovica 
Aćin,3  s azonnal felteszi a kérdést, hogy van-e különbség a kett ő  között. Gon-
dolata teljes egészében vonatkoztatható Szentkuthy szöveg- és mítoszteremt ő  
munkájának mozgatóer őire, az életrajzból és esszéb ől, a biologikumon átszűrt 
ismeretanyagból születő  alteregók sorjázásából teremtett világra. E kérdezés 
végső  soron az alapkérdésre, a valóság és a valóság ábrázolásának kapcsolatára 
vezethető  le, ami Szentkuthyt természetesen nem csak m űveiben, hanem esszé-
naplójában is kísértette: „Wahrheit und Dichtung? Életem nem költ ő i, költé-
szetem nem életteli: a kett ő  viszonya beláthatatlanul bonyolult. A lényeg ez: van 
valami rendkívüli energiám, de ez nem »alkotóer ő« s nem machiavellisztikus-
leopárdi »életerő«. Mindkettő  lehet, talán sok más is, aszerint, hogy a körülmé-
nyek hogy segítik, nyomorítják, transzformálják. A szárnyas pillangóhalak és a 
fókaalkatú pingvinek, ezek az én rokonaim: hal, melyben madárélet dolgozik, 
madár, melyben víziállat formája bolyong: látni, hogy az élet nem akar tiszta 
eseteket, éles körvonalakat, határozott ezt vagy határozott azt, mindig csak az 
»élan« a bizonyos, a forma egészen ingadozó. (...) Érdekes, hogy a legtöbb író 
milyen befejezett ténynek veszi író voltát, nem érzi azt a sejtelmes, paradox 
légkört, mely az »alkotást« körülveszi, azt az ezerértelm űséget és ezercélúságot, 
mely egy terv mélyén, s őt felületén is nyilvánvaló. Japánban fest ő  lettem volna, 
Kínában jogász, Júdeában vallásalapító, Tahitiben isten, Párizsban n ő . Az 
»írás« egészen laza kis fátyol és hullámjáték az anonim ősi energiához képest, 
mely minden pillanatomat a lehetetlenség nagy köréig feszíti-tágítja." 4  Máshol: 
„Fantázia? fantáziából írni? Értelmetlenség, elavultság. Csak a valóság! Amit 
láttam, amit tapintottam, szagoltam, hallottam. Le kell gy őzni azt a gyávaságot, 
mely azt súgja, hogy »nem szabad élményeket naplószer űen leírni«. Minden azon 
múlik, hogyan írom le. Mit láttam, mit hallottam, mi mindent vettem észre? Ha 
sokat láttam, ezer árnyalatot, ha sok okos és mély, játékos és szikrázó gondolatot 
ébresztett bennem, ha képekkel és logikával tudom kifejezni, világosan és erjed ő -
erjesztő  gazdagságban, stílussal, eleganciával, hittel és nemtörődömséggel: mit szá-
mít az, hogy a valóságot, a naplóanyagot mondtam el? Már rég nem napló az, hanem 
mű , opus, igazság, szépség, tanulság, evokáció, vallás, emberiesség. És kell-e más?'" 

A teremtés anyaga Szentkuthy értelmezésében, és a modern epika nagy 
kérdésfeltevő inek felfogásában a könyvben, az elődök szignatúrájában testet 
öltő  hagyomány. Ez a szemléletmód egyfel ől szélsőséges, de mindenképpen kö-
telez. Marguerite Yourcenar például saját életének megírását is csak úgy tudta 
elképzelni, ha annak rekonstrukciójához mások emlékezetét, leveleit, írott do-
kumentumait hívná segítségül. 6  Ha az alkotó önéletrajza se hívható életre az 
elködlő  emlékekbő l az alkotó fejlődését, alakulását, módosulását dokumentáló 
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iratok, szignatúrák nélkül, akkor hogyan lenne érthet ő  és ábrázolható önmagá-
ból a világ? „A világ nem érthet ő  meg önmagából" — állapítja meg Jaspers, 7  
hiszen a világról való ismereteink nem lehetnek soha teljesek, hiszen éppen a 
jaspersi filozófia értelmében a világ még nem kész. Ami pedig kész bel őle, azt 
„jórészt könyvek s különösen regények révén ismerjük meg" — szögezi le Michel 
Butor,8  s ezt az egyetemes m űélménybő l képződött új művi világot Szentkuthy 
századunk másik szellemóriásával, kortársával, az ugyancsak az európai kultúra 
légszélesebb alapjain nevelkedett Borgesszel együtt vállalja. Egyetemes m űél-
ménynek nevezem a könyvekb ő l szerzett tapasztalatot és alkotói indíttatást, 
mert Szentkuthy szerint a világban semmi sincs, ami önmagáért létezne, minden 
összefügg mindennel. Ugyanakkor Borges véleménye, hogy: „még az emberi nyel-
vekben sincs olyan kifejezés, mely ne a teljes világegyetemre vonatkozna: tigrist 
mondani annyi, mint minden tigrist említeni, amely azt nemzette, a szarvasokat és 
a teknőcöket, melyeket az felfalt, a legel őket, melyek a szarvasokat táplálták, a 
földet, mely a legelő  anyja volt, az eget, mely világosságot adott a földnek." 9  

A dolgok egymáshoz való kapcsolódását hirdet ő  elmélet mellett Szent-
kuthyt igazolja a sartre-i gondolkodás azon kitétele, miszerint „a tudásnak ma-
gának is van léte, az ismeretek realitások". 10  A művész alkotómunkája során 
tehát nem holt anyagot rendezget, hanem egyszerre éli és szemléli azt az anya-
got, amelybő l műve születik. A hagyomány helyett magáról beszél, értelmezi 
tapasztalatait, s ezáltal létrehozza az új szignatúrát, az új m űvi világot, amely 
már nem csak a múltról és nem csak a szerz őnek a múlthoz való viszonyáról szól, 
hanem a jelenrő l, s azon felül az alkotás és a befogadó közötti szövevényes vi-
szony feltárására is törekszik. 

Ezért joggal nevezheti a Szentkuthy-kutató Bálint Péter ll  a Szent Orpheus 
Breviáriumát „az állandó alakok köré sz ő tt olvasmányok szerves egységé"-nek, 
és „tetszőlegesen alakuló olvasmányfüzér"-nek, 12  amelyben Szentkuthy a követ-
kezőképpen fogalmazza meg írói szándékát, amelynek célja, „hogy a régiben 
láttassa meg az újat, az újban emlékeztessen a régire, hiszen én is minden idők 
és minden térségek főpásztora vagyok". 13  

Legtömörebben, saját szavait használva tehát úgy fogalmazható meg Szent-
kuthy művészi alapállása, hogy élni nem kell, írni kell — és itt az élet hiánya, a 
könyvek, a hagyomány közvetítő inek a birtoklásával helyettesíthet ő  be. 

(2) 

A KÖNYV MINT KÖLTÖTT TÖR'T'ÉNET 

Ezzel a meghatározással csak látszólag van ellentmondásban az a Szent-
kuthy életművében mindvégig kitapintható nietzschei vagy kierkegaardi ihleté-
sű  alapállás, hogy az alkotónak m űalkotásként kell megélnie életét, mert a lát-
szat és a valóság távolról sem ellentétei egymásnak, hanem egyféle realitást je-
lenítenek meg, csak kétféle állapotban. A realitás a m űben valósul meg, így az 
élet is csak benne teljesedhet ki. Arról azonban nem szabad elfeledkezni, hogy 
a mű , esetünkben a regény, távolról se a valóságot teremti újjá, hanem a lehet-
séges valóságok egyikét fogalmazza meg. A Prae a matematikai, fizikai és más 
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természettudományos olvasmányok hatására született, míg a Breviárium-soro-
zat éltetője a művészetek és szellemtudományok. A Prae azonban nem a bioló-
gia vagy a fizika regénye, a Breviárium se a művelődéstörténet katalógusa. Mivel 
a fikcióra épülő , a költő i fantázia által teremtett alkotás csak egynek ad lehetősé-
get a lehetséges valóságok közül, a hagyományokat faggató szerz ők nem lehetnek 
elégedettek ennek a lehet őségeivel: „A költött történetekben csak egyetlen cse-
lekmény van, de minden elképzelhet ő  változatával. A bölcseleti jelleg ű  művek-
ben mindig ott a tézis és az antitézis, egy-egy tan tüzetes pró és kontrája. Fogya-
tékosnak tartják azt a könyvet, amely nem tartalmazza önnön ellenkönyvét." 14  

— állítja Borges az általa elképzelt világ rendjér ő l, de mélységesen magáról, saját 
művészetérő l szólva. Vele egyetemben Szentkuthy is ezt, inkább az esszében, 
mint a regényben kiteljesíthető  eszményt vallja: a dolgokat számba kell venni, 
megvizsgálni, a lehető  legpontosabban és legrealisztikusabban rögzíteni és de-
finiálni, másfelől pedig ezeket az egymástól a legtávolabbra es ő  dolgokat térben 
és időben egyaránt egymással kapcsolatba hozni. S mik ezek a határtalan inpre-
cízióval „dolgok"-nak nevezett tények? Szentkuthy a Kanonizált kétségbeesés-
ben15  ep ikai feladatának céljaként a világegyetem minden objektumának és his-
torikumának „interaktív" katalógusba való szedését jelölte meg. S ebbe a meg-
határozásba b őven belefér a dolgok leírása mellett a dolgok történetének leírása 
is — ami Szentkuthy vagy éppen Borges szövegeiben a könyvekben fellelhet ő  
ismeretanyagnak az írói önkény által teremtett világ, tehát a m ű  világának a 
realitását jeleníti meg, pontosabban annak engedelmeskedik. 

„Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos hír körül mérföld 
hosszúságú esztelen kakofónia, verbális limlom és összefüggéstelenség találha-
tó" — írja Borges, 16  és nem árt tudni, hogy Szentkuthy mennyire figyel erre, a 
dolgok és történetük között létrejövő  kommunikációs Bábelre, hiszen szá-
mára a „verbális limlom" is jelentéshordozó. Mintha csak megfordította vol-
na az írók önbecsmérlésének egyik közszájon forgó tételét, miszerint ha 
négyszáz majom négymillió éven át négyszáz írógépet ütöget, egyikük bizto-
san lekopogja Shakespeare összes m űvét. Vagyis: regényírás közepette nem 
csak Shakespeare opusa érdekelte, hanem mindaz, ami annak létrejöttét 
megelőzte és kísérte. Tehát_ az, hogy mit is írt az a bizonyos négyszáz majom 
a négymillió éven át. 

Szentkuthy alapkoncepciójában tér el az el őtte jelentkezett íróktól: amíg 
azok prekoncepciókra építve teremtették meg regényvilágukat, „ ő  elsősorban 
szemlél és vég nélkül leír", 17  ezért nem is lehet másként, mint hogy a Szent-
kuthy-regény „egy egész irodalomnyi regény és regénylehet őség lajstroma, ame-
lyek közül egyet se vall be, csak magát ezt a lajstromot, ezt a mindegyiket 
együtt" i8  Bálint Péter Szentkuthy m űvészi célja mögött azt a hartmanni fel-
fogást érzi, miszerint „a filozófiának minden területen a jelenségek h ű  leírásá-
ból kell kiindulnia", 2Ó  és ennek következtében Szentkuthy nem a gondolatra és 
nem a fikcióra építi művét, hanem „a létjelenségeket a milliónyi nüanszváltozat 
kimerítésével kell megörökítenie egy naplószer űen nyitott, »szerkezettelen« 
Breviárium kompozíciójában". 21  

Ha kissé tovább lapozunk Hartmann filozófiai jegyzeteiben, újabb össze-
csengést vélünk kihallani az ontológiai bölcselet és a Szentkuthy-féle világábrá- 

847 



zolás között. A reális és az eszmei lét közötti dualizmust megfogalmazni kívánó 
filozófus leszögezi, hogy „az ember magatartásában mindenkor két világ, két elv 
vagy törvényszer űség csap össze. Az emberre hárul a feladat, hogy a kett ősség-
bő l egységet — egy magasabb rend alapján megformált, zárt egészet — alkosson. 
Az emberben kerekedik ki — legalábbis lényegének eszméje szerint — a világ 
egységgé." 22  Szentkuthy ugyanezt fogalmazza meg a maga nyelvén, ugyanilyen 
tételesen a Második Szilveszter második életében: „Mivel az előttünk heverő  
könyv szigorúan skolasztikus szellem ű  könyv, Szent Orpheus Breviáriuma VII., 
a középkor zárt világképét tükrözi, ahol a történetben, természetben és hittudo-
mányban, a mesékben, mítoszokban, elbeszélésekben minden a maga szigorúan 
kiszabott helyén van, minden szimmetrikus, minden összefügg, minden egymás-
ra utal, előképek és utóképek, Ószövetség és Újszövetség, földi civitas és égi 
civitas, Krisztus és Antikrisztus és még a legillanékonyabb metafora-pára is pár-
huzamos az élet valamely vaskos valóságával: mivel ilyen jelbeszél ő  létről és 
létszívű  hieroglifákról van szó: a könyvnek els ősorban a kompozícióra kell 
ügyelnie, hiszen ez juttatja legszembeszökőbben kifejezésre az alvó ásványokat 
és éberen csapkodó sirály-angyalokat összeköt ővilágrendet."23  

Az senkit se tévesszen meg, hogy amíg Szentkuthy a Breviárium skolaszti-
kusan szigorú kompozíciójáról szól, bírálói közül többen éppen művének szer-
kezettelenségét rótták fel neki. A kompozíció apológiáját magam is elmondtam 
nem egyszer, 4  s az érvelés megértéséhez egy dolgot kell tudatosítani. Azt, hogy 
a Szentkuthy által teremtett m űvi világ nem azonos a vele gyakorta kapcsolatba 
hozott, ugyancsak a tudatvilágot ábrázoló szerz ők egyikének regényvilágával 
sem. Volt, aki az ösztönök szabadságára, volt, aki a vegetáció szintjén kiteljesül ő  
létezésre építette világát, más az akaratlan emlékezést tette meg regénykonst-
rukciójának alapjává, megint más ezzel szemben a tudat legmélyéb ő l felszaba-
dított tartalmakkal építkezett. Szentkuthy azonban nem vállalja külön se L,aw-
rence, se Powys, se Proust, se Joyce maga teremtette világát. Mindent rögzít ő  és 
mindent kommentáló szelleme azonban mindezeket — együtt — vállalja, összes 
értelmezésükkel, bírálatukkal, paródiájukkal egyetemben. Vállalja és feldol-
gozza tehát a mesterségesen teremtett világokat, a hagyományt, amit éppen 
ebbő l a hagyományból, az ismeretelméleti anyagból kicsúcsosodó szilárd pon-
tokhoz kötődő  szerkesztéssel kommentál a végs ő  nüánszkimerítésig, új beszéd-
módot, új költött történetet és új szignatúrát teremtve. „Azért írok — vallja kon-
fessziós nagyinterjújában —, hogy megmutassam, milyen típusú könyveket sze-
retnék én olvasni. Úgyhogy összes műveim — ha így lehet nevezni ezeket a nyom-
tatványokat — valójában ilyen ajánlat." 25  

(3) 

A KÖNYV MINT HAGYOMÁNY 

Szentkuthy-elemzések sora foglalkozik azzal a ténnyel, hogy a hagyomány-
közvetítés folyamatában az író nem egyszer kitalált forrásokra, dokumentu-
mokra, levél- és könyvtárakban talált anyagokra hivatkozik. Ilyenkor, lényegé-
ben megteremti a kommentárt, mintha annak tárgya valós dokumentum lenne. 
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amelyből a barthes-i anagrammatikus hallás útján kiérezzük az el őző , elsődle-
ges, tulajdonképpen nem létez ő  szöveget — amit az író a kommentárjával mintha 
létrehozna. Forrásai azonban, legyenek bár kitaláltak is, mindig könyvjelleget 
öltenek. Miként a hasonló alkotói elveket valló Borgesnél, aki a világegyetemet 
szívesen nevezi Könyvtárnak. A könyvekből szerzett művelődéstörténeti, filo-
lógiai és természettudományos ismeretekre építi a világnak a leírással történ ő  
megértését hirdető  szemléletét, amelyben a tudomány által feltárt adatok bizo-
nyosságát önmagukkal kérdőjelezi meg, filozófiai rendszerekkel való kapcsolat-
ba hozásuk során pedig a legnagyobbra tartott emberi felismeréseket is a jelen-
téktelenség süllyesztőjébe dobja. Ennek a folyton a kezdetéhez visszatér ő  folya-
matnak egyedüli tápláléka a könyv, amely a maga módján tartós foglalatba zárja 
a széthulló vagy széthullani látszó világról szerzett emberi megismerés doku-
mentumait. Ennek a „bekeretezett hagyománynak", 27  a könyveknek a habzso-
lása számos alkotónak, olyanoknak, mint Szentkuthy Miklós, Hamvas Béla, Ha-
tár Győző , Szerb Antal, Németh László, Cs. Szabó László, nem csak intellektu-
ális szükségletet jelentett, nem csak metafizikai vonzalmat keltett bennük a tu-
dás iránt, hanem egyszer űen érzéki élvezetet is jelentett. Szentkuthy például 
fétisként kezelte a könyvet: tapogatta, simogatta, szagolgatta... ugyanakkor a 
legkülönbözőbb színű  irónokkal, fantasztikus kalligráfiájával a legkülönböz őbb 
feljegyzéseit írta — bele a könyvekbe. S a „hagyomány" ily módon, az alkotás 
aktusán keresztül, a Borges által elképzelt bábeli könyvtár újabb kötetét, a 
Szentkuthy-mű  szótárát hozta létre. 

A könyv mint a hagyomány hordozója a Szentkuthy-típusú alkotóknak azt 
a tapasztalatot jelenti, amely fel ő l elindulhatnak — számolván a tradíció lerom-
bolásának eshetőségével is — saját művészi világuk megteremtése felé. Az olyan 
excerptum és kommentár jelleg ű  írásokban, mint Szentkuthy regényei, az ész és 
az erkölcs azok a sarkalatos pontok, amelyekre a m ű  katedrálisa épül. Az ész és 
az erkölcs a hagyomány irányából megközelítve szürke és elkoptatott szavak; a 
művekben véres valóság, sziporkázó, színes gazdagság. Ha a könyv által közve-
tített hagyományt felhasználó újabb könyvet, a m űalkotást metaforikusan szen-
télynek nevezzük, akkor Rugási Gyula méltán állíthatja, hogy „a szentély igazi 
aurája az imaginatio, s csak másodsorban mindaz, ami övezi: homok, fák, virág-
illat, az oszlopok közt ki-bejáró szél". 28  

(4) 

A KÖNYV MINT AZ ALKOTÁS EREDMÉNYE 

Ha mára hagyománynál tartunk, említsük meg a Szentkuthy által igencsak 
alaposan ismert újplatonikus filozófusok közül az egyiptomi Plótinoszt, aki 
vagy tizenhét évszázaddal Szentkuthy el ő tt megfogalmazta annak ars poeticáját: 
„Valamit létrehozni (...) annyi, mint formát alkotni, és ez nem más, mint min-
dent betölteni szemlélődéssel."29  Ennek a hagyományból átörökített gondolat-
nak nem is kiegészítése, hanem inkább értelmezése az a megállapítás, hogyha a 
világ önmagából és a rá vonatkozó gondolatokból áll, akkor ez valahogyan a 
műalkotás esetében is így kell hogy legyen. A m ű  az elő tte létezett összes mű - 

849 



vekbő l és a rájuk vonatkozó gondolatokból áll. A létrehozott m űalkotás egy-
felő l lehet „egy állítólag már ismert dolog teljesen egyéni és új árnyalata vagy 
pedig a dolgok százainak új, teljesen új, véletlen konstellációja". 30  Szentkuthy 
azonban leszögezi, hogy a m űalkotás létrehozásakor az élettel (és a hagyomány-
nyal) szembeni egyedüli általa elképzelhet ő  magatartás az említett plótinoszi 
teremtő  szemlélődés, vagyis az ábrázolás, a katalógus-mániától vezérelt leltáro-
zás, Borges bábeli könyvtárának létrehozása, mert ez a több megnevezéssel is 
megközelíthető  alkotói módszer nem kompromittálja magát sem a történelmi 
tettekkel, sem a bölcseleti alapelvekkel szemben. Végs ő  soron ez a „mindent 
ábrázolni és semmiben sem hinni" 31  magatartása, a kételkedés alaköltése, ami 
a folyamatos és állandó kérdezésben tárgyiasul. Az írónak nincsenek válaszai, 
nincsenek megbízható válaszai, csak könyvtára, amelyben egymás mellett sor-
jáznak a kérdések kötetei. Ez a könyvtár, vagyis az újonnan létrehozott m űalko-
tás, tárgyi formájában: könyv az őt létrehozó hagyománnyal szemben mindig 
annyira új és annyira más, hogy abszurditása ellenére mégis igenelhet ő  az írónak 
azon meggyőződése, amit Hamvas fogalmazott meg egyik esszéjében: „Annyira 
magam vagyok, hogy nemcsak egyedül én tudom azt megcsinálni, hanem egye-
dül én is vagyok az, aki tudom, mi az, amit csináltam". 32  A könyv tehát ebben a 
hamvasi felfogásban — miként írásom bevezet őjében jeleztem — szignatúrajelle-
get ölt , kézjeggyé válik, ami ugyan biztosítéka a hitelességnek, de teljességében 
csak a szerző  számára olvasható. 

Hamvas ugyanazt állítja, mint Szentkuthy, amikor arról beszél, hogy olyan 
könyveket ír, amilyeneket olvasni szeretne. S ezek a könyvek hagyományára épít-
kező  Szentkuthy-, Hamvas- vagy Borges-típusú könyvek mind, egyt ől egyig torzók. 
A szerző  és a hozzájuk hasonlatos, logoszdistanciát nem ismer ő , könyvfaló olvasók 
olvasatában befejezetlenek, befejezhetetlenek. Err ől legszemléletesebben talán 
Borges vall a Bábeli könyvtár című  elbeszélésének lábjegyzetében: 

„Letizia Álvarez de Toledo megjegyezte, hogy a hatalmas Könyvtár fel-
esleges; tulajdonképpen elegend ő  volna egyetlen kötet szokványos formátum-
ban, kilenc vagy tízpontos bet űbő l szedve, amely kötet végtelen számú, vég-
telen finom lapokból állna. (Cavalieri a XVII. század kezdetén azt mondta, 
hogy minden szilárd test végtelen számú egymásra helyezett sík.) E selyme-
sen finom »zsebkalauz« kezelése nem lenne kényelmes; minden látható lap 
ugyanolyan laokká válna szét; a felfoghatatlan középs ő  lapnak nem lenne 
hátsó oldala." " 3  
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BARÁCIUS ZOLTÁN 

SZÍNHÁZI MAZSOLÁZÁS 

GODSPELL 

„Jézus mindenkihez szól — mondja John-Michael Tebelak, a Godspell 
szerzője —, vallástól függetlenül. Azért választottam Máté evangéliumát alap-
anyagul — folytatja —, mert azokhoz szólt, akik ismerték Jézus tanításait, mégsem 
tartották magukat hozzá." Az ő  célja ezek visszatérítése volt: eleve hallgatóság-
ban gondolkodott, közönségben. 

A darab címe érdekes szójáték: az angol gospel szó evangéliumot, a god 
istent, a spell pedig annyi minden más mellett varázslatot, id őszakot is jelent. 
Ekképpen a cím Isten varázslata vagy Isten ideje, de utal a néger gospel-ének-
lésre is. Minden jelentésrétegét megtartva lehetetlen lefordítani, ezért a szabad-
kai Népszínház is megtartotta az eredeti címet. 

A Godspellt először New Yorkban mutatták be, az off-off Broadwayon, a 
Cafe la Mama egyik helyiségében, de akkor még csupán prózában, rockzene 
nélkül. A mű  szerzője nem értett a verseléshez, sem a muzsikához, de érezte, 
hogy a darab nem maradhat meg eredeti formájában. Amikor aztán összefutott 
a nála egy évvel fiatalabb, az akkor 22 éves Stephen Swartzcal (a híres Julliard 
Egyetem hallgatójával), megszületett a „világjáró" musical: 1971 májusában 
mutatták be az off Broadwayon, a Cherry Lane Theaterben. A New York-i han-
gos siker után következett London, majd Németország, ahol az els ő  változat 
megbukott, de a tanulságok levonása után 1984-ben Berlinben óriási sikere volt. 
Párizsban és Rómában is diadalt aratott, majd következett az igazi broadwayi 
színpad, a Broadhurst Theater, csaknem 2000 alkalommal. Magyarországon 
1986-ban vitte színre Iglódi István a tanítványaival. 

A szabadkai előadás az újvidéki Művészeti Akadémia végz ős hallgatóinak 
vizsgaelőadása is volt egyben, a debreceni Pinczés István (az ottani színház ren-
dezője) és Nagy György irányításával. 

Látvány volt és siker. A vendégrendező  pirotechnikai varázslatokkal lepte 
meg a máshoz szokott itteni közönséget. Igéz ő  odaadással játszó fiataljaink 
„színházat" adtak. Az el őadás végkimenetele meghatározott, de odáig el kellett 
vezetni a színészeket. A darab els ő  része humorosabb, több a vicces epizód, a 
másodikban már végig ott lebeg az elkerülhetetlen vég, a keresztre feszítés. A 
Godspell cselekményének mozgatója Jézus, Jézus-Stephen, a rendez ő , amely 
szerepet kiválóan alakította a debreceni színház színésze, az innen világgá ment 
Törköly Levente. Stephenje szinte észrevétlenül vált Jézussá, mártírrá; de alko-
tói bódulatban szerepeltek a többiek is. Dicsérem a szabadkai—újvidéki együt-
test, mert előadásukkal képesek voltak előcsalni az érzelmeket. De — amennyire 
tudom — a kitűnővel diplomázott fiatalok közül senki nem szerz ődött Szabad-
kára... 
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Narodno pozoriste — Népszínház, Szabadka. Stephen Schwartz—David Green—Micha-
el Tebelak: Godspell, rock-musical két részben, Máté evangéliuma alapján, Sinka Erika és 
Gebora György — dalszövegek — fordításában. Az Újvidéki M űvészeti Akadémia végzős 
hallgatóinak vizsgaelőadása; osztályvezető  tanár: Fischer Várady Hajnalka. Bemutató: 
1997. május 23. Rendezte Pinczés István m. v. (Magyarország). Koreográfus Nagy György 
m. v. (Magyarország). Díszlet, játéktér, jelmez: Hupkó István, Pinczés István, Nagy György. 
Korrepetítor: Végs ő  József. Szerepl ők: Törköly Levente m. v., Káló Béla, Körmöci Pet-
ronella, Magyar Attila, Mezei Zoltán, Bosznai Tímea f. h. , Csernik Árpád f. h., Fridrik 
Gertrúd f. h., Jaskov Melinda f. h., Lenner Karolina f. h., Tóth Edit f. h., valamint Dvorácskó 
Szebasztián és Ivkovics Gábor amat őr színészek. 

A HATÁRTALANUL KISVÁRDAI SIKERE 

Bizonyos művelődéspolitikai szempontoknak és elvárásoknak a szabadkai 
társulat ezzel a Deák-drámával tehetett eleget. Ebben az el őadásban előtérbe 
került a színészek alkotóképessége — Jónás Gabriella, Fischer György, Fischer-
né Várady Hajnalka és Fejes György színészi munkája némi bizakodást hozhat 
színházi életünkbe, tenni akarásuk, szakmai tudásuk, alázatuk példamutató, a 
sistergő  légkörű  jeleneteket intenzív kisugárzásukkal tették eseménnyé —, Lju-
bomir Draškić  belgrádi rendező  fantáziája, találékonysága, amiként az emberek 
színházi közösségérzete is. 

Ez az előadás a magyarországi Kisvárdán, a határon túli magyar színházak 
vetélkedőjén nem véletlenül aratott elsöprő  sikert: a közönség mindvégig 
együtt lélegzett a színészekkel, ráhangolódott a cselekményre. 

A fesztiválon 17 társulat 800 tagja vett részt: a nagyváradi, kolozsvári, ma-
rosvásárhelyi, szatmárnémeti, sepsiszentgyörgyi és temesvári színészek 15 
előadást vittek színre, a kassaiak és komáromiak 3-mal mutatkoztak be, a bereg-
szásziaknak, amiként a szabadkaiaknak és újvidékieknek is egy-egy el őadását 
láthatta a közönség. 

A kisvárdai fesztivál legjobb el őadásává a Határtalanul-t nyilvánították, az 
együttes megkapta Szabolcs-Szathmár-Bereg megye különdíját is. Színészi díj-
ban részesült Jónás Gabriella, Fischer Károly és Fejes György. 

A VELENCEI HÖLGY 

A III. Palicsi Nyári Színházi Esték keretében, augusztus 2-án mutatták be 
a Tanyaszínház tagjai egy ismeretlen szerz ő  komédiáját. Elmondták, hogy az 
emberre nem csak szerencsétlenség, baj és bánat leselkedik lépten-nyomon. A 
commedia dell arte el őjátékában hangosan csivitelő  színjátszó trupp érkezik az 
előadás színhelyére, hogy bemutassa m űsorát, ám a rendező  cserfes szeret ője 
állandóan belekotnyeleskedik a színészek produkciójába, mindenben túl akar 
tenni rajtuk. Az előadás mozgáson alapul, számos geggel, ezentúl pedig melo-
dramatikus elemekkel megt űzdelve. E rikító színpadi világban a színészek — az 
újvidéki Művészeti Akadémia harmadéves hallgatói és két amat őr — talpraeset- 
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ten mozogtak, okosan koncentráltak, felt űnő  eszközök és ún. intellektuális ha-
tások nélkül. Erre szoktatta őket tanáruk, Ivan Klemenc. 

Tanyaszínház. Ismeretlen szerző : A velencei hölgy. Komédia. Bemutató: 1997. au-
gusztus 2. Rendező : Ivan Klemenc (Belgrád). Szerepl ők: Balázs Áron, Figura Terézia, 
Kalmár Zsuzsanna, Mess Attila, Mezei Kinga, Nagypál Gábor, Puskás Zoltán, Szorcsik 
Krisztina. 

E'T'ETNEK BENNÜNKET 

A kabaré műfajának újrafelfedezésére vállalkozott László Sándor színész-
rendező , amikor színre vitte az Újvidéki Színházban az Etetnek bennünket című  
műsort, amelynek szövegét J. Garai Béla írta. Az Újvidéki Rádió alkalmi kaba-
rétruppja nem próbálkozott új formákkal. Erre nálunk nincs is lehet őség. Leg-
feljebb arról lehet szó, hogy a bevált formák közül felelevenítenek olyanokat, 
amelyeket a közelmúltban nem használtak. Az újvidéki kabaré politizál — vasta-
gon —, tudva és érezve, hogy mindaz, amin nem lehet nevetni, nem kabaré. Ép-
pen ezért ők meg akarták nevettetni a néz őket, és a cél elérése érdekében nem 
mindig válogattak az eszközökben. De mindezt nem kérhetjük számon az írók-
tól, színészektő l, amint az eredetiség hiányát sem vethetjük szemükre. Örüljünk 
annak, hogy valami megindult: van egy pódium, ahol elmondhatjuk, hogy a mi 
világunknál nincs rosszabb — ahogyan tapasztaljuk is. Ha a rosszon der űvel 
emelkedünk felül, az már megkönnyebbülés. 

J. Garai Béla: Etetnek bennünket. Narodno pozorište — Népszínház, Szabadka. Bemu-
tató: 1997. június 13. Rendez ő: László Sándor. Szerepl ők: Ferenczi Jenő , Banka Lívia, 
Szloboda Tibor, Balázs Áron, Mess Attila, Krizsán Szilvia, László Sándor. 

CACA U METROU 

Raymond Queneau színm űvét Radoslav Zlatan Dori ć  rendezte. Az egyéb-
ként karizmatikus, Szabadkán is népszer ű  rendező  újabb előadása nem kommu-
nikál a nézőtérrel, nem sikerült neki a megfelel ő  térbeli arányokat sem megta-
lálnia, de háta darabot nem a szabadkai játéktérre méretezték, és nem a szabad-
kai szerbhorvát társulat szerepl őgárdájára, amely az abszurd helyzetekben ne-
hezen találja fel magát. Dori ć  világát a szabadkai társulat „nem érzi". 

Raymond Queneau: Caca u metrou. Narodno pozorište — Népszínház, Szabadka. 
Bemutató: 1997. május. 30. Rendez ő: Radoslav Zlatan Dorić  m. v. (Belgrád). Díszlet: 
Hupkó István. Jelmez: Vesna Radovi č  (Belgrád). Zeneszerz ő: Miroljub Aranđelovič-Ra-
sinski (Belgrád). Koreográfus: Sonja Lapatanov (Belgrád). Korrepetítor: Végs ő  József. 
Szereplők: Marina Cinkocki, Kristina Jakovljevi č , Miloš Stankovič, Dejan Šarkovi č, Zoran 
Bučevac, Jelena Srečkov, Jovan Risztovszki, Katarina Ba člija, Vesna Kljajič, Goran Dam-
janac, Veroslava Mitrovič, Svetislav Đordevič, Dorde Rusić, Mihajlo Jančikin, Vuk Miletič , 
Branislav Bukvič, Sanja Vučelič, Tatjana Mihajlovič, Olga Konkoj, Szecső  Kovács Zoltán, 
Czakó Norbert, Tóth Zsolt, Koncz Attila. 
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A KPGT SZÍNHÁZRÓL 

Tavaly ősszel ez a színház a Heiner Müller-opus révén fordult szembe 
mindazzal, ami hagyományos és — szerintük — avítt, divatjamúlt. Az utóbbi évek 
során valóban másszínházi előadásokat prezentáltak, néha talányos formában, 
ám stílusuk csak a szabadkai fiatalok körében honosodott meg, nem nyújtva 
tartós élményt. Most már ennek a színháznak is megkövesedett rutinja van, az 
előadások egymás másolatai, az alkotók önmagukat koppintják le. Még mindig 
némileg groteszk, allegorizáló, erő teljesen politikus színház a KPGT, ha léte-
zik, mert ajtaján több hónapja lakat van. Megtörténhet, hogy Dante Isteni szín-

játékával új fejezetet nyitnak — ennek próbái kezd ődtek meg nemrég —, de az is 
előfordulhat, hogy a színház megsz űnik, még akkor is, ha a játék a jövőben a 
legkonvencionálisabb mederben folyna. 

IV. GYERMEKSZÍNHÁZI FESZTIVÁL 

A bábok, a fényhatások, a hangsúlyok mögött rengeteg m űvészember szen-
vedélyes élete izzik, ragyog. Mi, akik a néz ő téren ücsörgünk, csak a mozgatott 
tárgyat látjuk. Mégis ott érezzük a paravánok, a függönyök mögött a magyarok, 
lengyelek, svájciak, bolgárok szívének-lelkének teremt ő  csodáját. Ünnep volt a 
fesztivál öt napja. Megnézhettük a Budapesti Bábszínház Meczner János igaz-
gató-rendező  újításra törekvő  szép produkcióját, Petruska képeskönyvszer űsé-
gét, Stravinsky bőrünket borzoló muzsikájával. A mágia színházát láttuk, ezért 
egyáltalán nem csodálkoztunk, amikor a szakzs űri egyhangú döntése alapján a 
magyarok kapták a találkozó fődíját. Mert egészében érvényesült benne, hogy 
„a bábu nem ember, a bábú holt anyag, képzelet alkotta m űvészi alkotás, a bábu 
az ember jelképe, a bábu ábrázolja az emberi világot". 

A zsűri: Vladimir Predmerski dramaturg-rendez ő , Pozsony; Gregorian Eusta-
tiu (elnök) díszlettervez ő , Krajova; Miroslav Radonjič  teatrológus, Újvidék. 

Fődíj: Stravinsky: Petruska, Budapesti Bábszínház, Magyarország. Legjobb bábter-
vezi: Koós Iván, Petruska, Budapesti Bábszínház. M űvészi átlényegítés: Grimm testvérek: 
A hét holló, Pannalal' s Puppets együttes, Vissy, Svájc. Legjobb rendezés: Milan Karadži ć : 
Novella a szerelemről, Podgorica; Marija Mierluc: A kiskakas két krajcárja, Marosvásár- 
hely, Románia. Színészi díjak: Goran Sultanovi ć, Podgorica; Ripcó László és Miroslav 
Markovié, Szabadka; Katarina Aulitisova és Ljubomir Piktor, Szlovákia; Dragan Dovlek, 
Szkopje, Macedónia; Goran Šusljik, Belgrád, valamint A szent könyv, Vidin, Bulgária és 
A kiskakas két krajcárja (Marosvásárhely, Románia) szerepl őgárdája. Legjobb eredeti ze-
ne: Aleksandar Lokner (Novella a szerelemről), Podgrorica és A cár foglya, Belgrád. Leg-
jobb díszletkép: Geroslav Zari ć  (Novella a szerelemről), Podgorica ésA cár foglya, Belgrád. 
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VASAGYI MÁRIA 

KÉPZŐ lVIŰVÉSZETI JEGYZETEK 

KÜLÖNÖS ARCKÉPEK 

Különös önarcképeket mutatott be a nápolyi Brigate ES m űvészcsoport tíz tag-
ja a zombori Laza Kosti ć  Képtárban: tíz egyazon stilizált, a természetesnél va-
lamivel kisebb, kartonból kivágott emberfigurát más-más üzenettel kizárólag az 
alkotó egyéniségér ől, énjéről. Akár a gyermekkori papírbábu, ez a figura is 
számtalan „holmit" hordhat magán, de míg amott a gyereklány szép ruhanem ű  
utáni vágyakozása jut ábrándos, játékos kifejezésre, az olasz alkotók luddikus-
konceptuálisnak nevezett munkái az ezredvég m űvészének egzisztenciális — 
nem anyagi egzisztenciára gondolunk! — létének ellehetetlenülését igyekszik tu-
datni a nézővel, a saját szubjektivitás egzibicionális kifejezésével. A m űvészet 
ma élő  rendszere csődbe jutott — hirdeti az 1992-ben alakult nápolyi m űvészcso-
port és világszerte egyre többen. A huszadik századvég lépten-nyomon fenye-
gető  törvénytelenségei, a társadalmi normáktól való eltérés az élet minden terén 
katasztrofális következményekkel jár, így a m űvész életében is, akinek alkotói 
szerepe talán sohasem jutott ekkora válságba, mint most. Mert a m űvész szub-
jektuma egyesül művével, amely korunkban nem más, mint áru. A m űvészetet a 
piackövetelmények, a kritikusok, a társadalmi elferdülések sora befolyásolja, 
begyöpesedett előírások, így a művész a társadalom s egyben a m űvészet kiala-
kult rendszerének áldozata, s ő t öngyilkosa — álla nápolyi m űvészek üzenetében. 
Szemben a fenti adottságokkal létezik és alkot a m űvész, s e kiállítás éppen erre 
óhajt rámutatni: a m ű  elő tt, mögött, rajta és rajta kívül létezik az alkotó egyén 
saját identitásával, a saját lényével megszállott m űvész, ki önarcképén, az én-tü-
kör emberi testsziluetten való megmutatásával, az én rendkívül er ős kihangsú-
lyozásával hirdeti égető  szükségét a művészetrendszer teljes átértékelésének, s 
teszi ezt a kritikusok szemléletét ől, a piacspekulációk következményeit ő l füg-
getlenül. Századunkban fel-felvetődik a művészeti rendszer elavultságának és az 
átértékelés időszerűségének a témája. A Brigate ES alkotóit nem annyira az 
útkeresés szükségérzete, mint a m űvész kettős — egyedi és alkotói — magányos-
sága készteti a m űvészet rendszerének a megkérd őjelezésére, rombolására. Ki-
fejezési terük b ő , sok helyütt a vizuális költészet eszközeivel élnek, a neomo-
dern, a neoavantgárd m űvészet ismert médiumai — performans, installációk, vi-
deomunkák, tárgyak — által törekszenek önmegmutatásra s igyekeznek bizonyí-
tani a művészet rendszerének elértéktelenedését. A sziluettképre Aldo Elefan-
ténál röntgenfelvétel, fájdalomcsillapító tabletták, orvosi leletek, fényképek ke-
rülnek a megfelelő  testrészekre, Marina Mailler fotókollázzsal hívja fel a figyel-
met Egójára, Salvatora Petrilli gyermekét dajkáló anya fényképét ragasztotta a 
karton-sziluett szívtájékára, hasára plasztikus dobozt er ősített, Roberto Casco-
ne darabokra vágta és m űanyag zacskóba tette a kartonfigurát, mellette felira-
ton kéri a néző t, rakja egybe, hogy újra egészet alkosson. Gennaro Cicalese 
felemás, fekete-fehér sziluettjének lábát adószámlák borítják, Nicola Di Caprio 
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ragasztószalagot, csavarokat er ősített emberalakjára. Giuseppe Ifi Palma nagy 
papírlapra helyezett emberfigurája kezét vasdróttal kötözte össze, lábára hulla-
házban használatos cédulát f űzött, a mű  címe Törékeny doboz. Gaetano Impera-
to figurájának mellkasáról sz őrme csüng, Ernesto Pavone Túlterheltség című  
alkotásán lábánál fogva lóg a csonka sziluett, képek, kollázs, barokk képkeret-
részletek kerültek megfelel ő  testrészeire, végül Pino Valente munkája nem 
más, mint a közlekedési jelként jól ismert, háromszögben lapátoló emberalak, 
alatta a felirat: Man at Work. 

A művészetek történetében nem új, ám mindig izgalmas jelenség, a fojtó, 
szorító szisztémakeret rombolására való eltökéltség tanúi voltunk ezen a kiállí-
táson. E törekvés csupán jelenség maradt, vendégm űvészeinknél nem veze-
tett valódi alkotáshoz, m űvészetüket idézőjelbe tesszük, azonban a második 
ezredvég újavantgárd alkotóinál szinte törvényszer űen jelentkező  égető , ka-
tasztrofális magányosság szubjektív üzenetét felfogva elgondolkodunk az 
egyed, a m űvész, a művészi alkotás rendszerének jelenjén és jöv őjén a har-
madik évezredben. 

MILAN KONJOVIĆ  RAJZAI 

A Múzeumi Világnapot Milan Konjović  1938-ban, zömmel Zomborban 
keletkezett negyven rajzának kiállításával ünnepelte meg a híres m űvész nevét 
viselő  képtár. Csaknem valamennyi emberarcot, -alakot, -csoportot ábrázoló 
feketepác-rajz. Konjovi ć  már hat éve idehaza alkot párizsi tartózkodása után, 
amikor ezeket a rajzokat készíti — nyáron konavljei asszonyokat, cavtati halászo-
kat örökít meg a tengerparton, más évszakokban ismer ősök portréját, nő i akto-
kat, söröző  férfiakat Zomborban. Kevésbé ismertek Konjovi ć  rajzai, mint olaj-
képei, sokáig nem is kerültek bemutatásra, pedig ha nem is olyan reprezentáns, 
világjárta remekm űvek, mint jó néhány festménye, a m űvész életművében je-
lentős helyen említhetők, már azért is, mert betekintést nyújtanak a fest ő  mű -
helytitkaiba, alkotásának folyamatába. Jan Zrzavi avantgárd cseh fest ő  1919-
ben Leonardo da Vinci rajzaira hívta fel ifjú fest őnk figyelmét, azt tanácsolta, 
másolja ezeket a műveket. Megfogadja a tanácsot, ám a másolatok mellett saját 
rajzokat is készít, így tudatosodik benne a képz őművészeti nyelv, amelyet min-
den festőnek ismernie kell, s amely a természet elemeib ől áll. Megtanulja a rajz 
lényegét, amely minden képzőművészeti alkotás alapja. Sokféle dinamikus raj-
zot készít kísérletezései során, s csak azután nyúl az ecsethez, amikor már tuda-
tosul benne és ott álla vásznon a kép els ődleges eleme, a rajz. Máskor minimális 
kifejezési eszközökkel szabad rajzot vet papírra hatalmas expresszív er ővel és 
bámulatos egyszer űséggel, mint maga is mondja: nagy lélegzettel. A kiállított 
rajzok között találjuk a konavljei leány finom vonalú arcképét, a tengerparti 
halászok izmos alakját anatómiai szabályokra fittyet hányva, er ő teljes vonalú 
rajzokat, monumentálisan vaskos női aktokat, karikatúra-szer ű  férfialakokat. 
Valamennyit ismerjük a vásznairól, akár el őtanulmányoknak is tekinthet ők 
Konjović  műhelygyakorlatában, közülük a legsikerültebbek a befejezettség igé-
nyével készültek. Akárcsak az itáliai reneszánsz m űvészei, Leonardo és a többi- 

857 



ek, festőnk is számos előkészítő  rajzot hagyott maga után a megjelenítés frisses-
ségével, kompozíciók, aktok gyors mozdulattal készült el ő tanulmányait. Aki 
Konjović  művészetét teljességében ismerni, élvezni óhajtja, annak feltétlenül 
meg kell tekintenie a rajzait, így az 1938-ban készült s most kiállításra került 
sokféle munkát. 

MILAN KRALJ KÉPEIRŐL 

Milan Kralj belgrádi fest őművész legutóbbi két évben készült tizenhárom 
olajképe volt látható a zombori Laza Kosti ć  Képtár kiállításán. A fiatalabb 
nemzedékhez tartozó alkotónk túljutott a tiszta festészetre törekvés néhány fá-
zisán. Mértani alakzatokat egymással kombináló, vörös szín dominálásával ké-
szült képe a vertikális vonalak elmozdításával még Delaunay 1911-ben festett 
remekművére emlékeztet, a többi képen pedig csaknem minden tektonikus 
elem megszűnik — csupán a fekvő  kép alakja őriz valamennyi tektonikát — és 
jelentős szerep jut az egyszín ű  szép felületnek, amelyen emberi fejre emlékez-
tető , lényegében megnevezhetetlen formák Hebegnek vagy úsznak szép számban. 
Az ábrázoló művészetben az újkőkorszak óta létező  fent és lent megkülönböz-
tetése eltűnik, a kép atektonikussá válik Kralj m űvészetében. A Fehér fény nevet 
viselő  és horizontális vonalaival Klee 1935-ben készült Játék a vízen című  rajzá-
hoz igen hasonló képe még utal a talajszintre, a bázisra, a halványkék alapon, 
megnevezhetetlen éterben világos négyzetbe helyezve úszik a fekv ő  emberfej-
forma. Festőnk világa távol esik a valóság világától, erre utal a többi kép is, 
jelentésük elhanyagolható, műveinek címet akár utólag adhatott az alkotó. 
Absztrakt, szubjektív jelenségek, vagyis az, hogy mit értünk meg a színek, for-
mák jellegéből, nemcsak a művésztől, hanem saját szubjektumunktól is függ. 
Milan Kralj igyekszik kihasználni a szín fizikai min ősége nyújtotta lehetősége-
ket, csakhogy a lebegés, úszás közegét képez ő  és egy alsó, „rejtett" képre mázolt 
felület festészeti megmunkálása nem eléggé tömör, a nagyméret ű  képeken sok 
az üres, épphogy bevont felület. Egységet alkot a keretet helyettesít ő  „rejtett" 
absztrakt kép és rajta az alkotás egyik lényegét képez ő  felület, az éter, a közeg, 
amelyre a némileg plasztikus formák kerülnek árnyékukkal együtt olyan elren-
dezésben, hogy a kép bármely oldalról nézve, tehát forgatva, teljes alkotás. Ilye-
nek: a Kör, a Sötét folt című  s a fejforma kék közegbeli mozgását vörös vonallal 
való áthúzással megállító kép, a címként a formák számával jelölt alkotások, a 
Sehol se, az Aura nevet viselő  képek. Milan Kralj a század els ő  fele nagy úttörő  
festő inek nyomdokain haladva eljutott az autonóm festészethez, amelyben az 
épphogy konkretizált forma, volumen és a komplementer festészetb ő l ismert 
réteges színfelületek az absztrakció és figuráció ellentétével újvizuális dimenzi-
óba nyújtanak betekintést. 
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CSORBA BÉLA 

ÁCS JÓZSEF, A TAKT ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZETI 
LEVELEZŐISKOLA 

A hetvenes évek dermedt közéleti és m űvészeti csendjében nem sokan figyeltek 
fel arra, hogy a mélyben új nemzedékváltás csalhatatlan el őjeleit tapasztalni. A 
jó szemű  kevesek egyike Ács József volt, a minden újra fogékony, kísérletező  
kedvű , önmagával és a világgal soha meg nem eléged ő  „transzavantgardista" 
festőművész, aki egy időben a vajdasági magyar napilap képzőművészet-kritikai 
mindenese is. Ács József mögött ekkorra már, mondhatni, egy többé-kevésbé 
lekerekített m űvészi opus állt — 1914-ben született! —, s ami ugyancsak igen 
fontos, életének egy bizonyos szakaszában gyakorlati pedagógiai ismereteket, 
tapasztalatokat szerzett, ugyanakkor lelkes résztvev ője és szervezője volt a vaj-
dasági művésztelepi mozgalomnak is, amely azonban a hatvanas évekre fokoza-
tosan elkopott, új inspiráló szellemi mozgások hiányában kiürült s egy-egy fel-
lángolás ellenére tulajdonképpen megszűnt. Ács minden bizonnyal a szokásos 
kritikusi penzum végzése közben döbbenhetett rá a fiatal képz őművész-tehet-
ségek továbbképzésének, okos, használható tanácsokkal történ ő  ellátásának 
parancsoló szükségére. Ezt a feladatot látta el a hetvenes és nyolcvanas években 
az Ács József által szerkesztett és hosszú ideig szinte kizárólag általa is írt 
Képzőművészeti Levelező iskola, az autodidakta és amatőr művészpalánták, 
majd idővel a „kezdők és haladók" tanácsadó rovata, megjelenési fóruma, ön-
képzésre vagy vitára késztet ő , a nyitottságot és az új esztétikai szenzibilitást 
biztosító „nyílt tere." Utólag azt kell mondjuk, a dolgok szerencsés egybeesésé-
nek köszönhető , hogy a Képzőművészeti Levelező iskola (vagy ahogyan a köztu-
datban rögzült: a KLI) kiteljesedése egybeesett a vajdasági (s azon belül is 
elsősorban a magyar) képzőművészeti törekvések megújulásával. 

Hogy megmozdult valami, azt az 1973. és 1974. évi Vajdasági Ifjúsági 
Képzőművészeti Tábor sikeres megszervezése jelezte a bánáti Muzslyán. Szinte 
pontosan azzal egy időben jött létre a neoavantgárd törekvéseket is zászlajára 
tűző  temerini Képzőművészeti Kör, azoknak a helyi (de korántsem helyi érde-
kű) szellemi törekvéseknek a vonzáskörében, amelyek kiterjedtek az irodalom-
ra, a néprajzkutatásra, s őt a zenére is, s amely törekvések a hetvenes évek má-
sodik felében a Művelődési Kör munkájában összegz ődtek. Miután a biztató 
kezdeteket Muzslyán nem követte folytatás, a M űvelődési Kör vette át a stafétát 
1976-ban Temerini Amat őr Művésztalálkozó (TAM) címmel hirdetve meg a 
többnapos ifjúsági tábort. Ács József az els ő  pillanattól kezdve érdekl ődéssel 
fordult a szerveződés felé, annál is inkább, hiszen napi kapcsolatban volt az 
újvidéki Forum kiadóház „felhőkakukkvárában" a temerini találkozó fáradha-
tatlan munkásával, Hevér Jánossal. Ács érdeklődését alighanem elsősorban a 
maga rugalmas, nyitott, szabályokat, tekintélyeket és esztétikai-szakmai dogmá-
kat megkérdőjelező  művészetszemlélete magyarázza. Egyik vele készült inter- 
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jújában errő l így vall: „A »mesterség« eluralkodása veszélyt jelent. Én mindig a 
»mesterség perfekciója« ellen szóltam. Nem lehet azonban elhanyagolni a mes-
terséget. Csakhogy én e kifejezés alatt az el őkészületeket értem, a gondolko-
dást, az érzelmi világ b ővítését. Ez az igazi mesterség. Tehát nem a kivitelezés a 
»mesterség« (...), inkább az egész folyamat el őkészítése. A mű  filozófiai helyze-
te." (Idézi Sziveri János az Ács József-monográfia kísér őtanulmányában, 1986.) 
Keresve sem találhatott volna a maga „mesterségellenes" „ars poeticá"-ja iránt 
szenzibilisebb közeget a fiatalok m űvészi mozgalmánál. Azonban a KLI szer-
kesztője tudta, hogy hol él: a mesterségbeli tudás misztifikációját ugyan elítélte, 
ám nem kötött alkut sem az ösztönösség, a hangulat és az érzelmek jegyében 
„alkotó" műkedvelői dilettantizmussal, sem a professzionalizmus önelégült tra-
dicionalizmusával. A maga teljességében a második temerini találkozó után fe-
dezi fel az ifjúsági képz őművészeti mozgalomban szunnyadó energiákat, ekkor 
dönti el véglegesen, hogy a mozgalom (amely a kés őbbiekben TAKT néven szerez 
ismertséget) spiritus rectora, ösztönzője, tanácsadója és a szókratészi értelemben vett 
bábáskodó kritikusa lesz. A rovat programját a következ őképpen határozza meg: 

„Az előadásokat, vitákat és véleményeket, ha kivonatosan is, a megenge-
dett helyhez mérten megjelentetni kívánjuk. Ez els ő  alkalom arra, hogy ami 
jelentős dolog történik és elhangzik egy ilyen szervezett ifjúsági képz őművészeti 
találkozón, azt dokumentálás kísérje. Ma jobb helyzetben vagyunk, mint 25 év-
vel ezelő tt, amikor Vajdaságban a m űvésztelepi mozgalom elindult. Akkor ko-
rántsem voltak lehetőségek arra, hogy a művésztelep, »művészeti élet« önmagát 
figyelje, akkor hiányoztak az írások, dokumentálástól az elméleti felmérésig, és 
az »őstörténet« a gyenge emlékezet homályába süllyedt. Ugyanakkor az akkori 
képzőművészek kényelmesen és »korlátoltan« még a XIX. század hagyománya-
inak »gondtalanságában« éltek, és »festészetre sz űkítették le« a m űvészetet, mit 
sem tudtak a XX. század elején indult els ő  avantgarde küzdelmeirő l és harcai-
rő l." (Magyar Szó, 1977. augusztus 15.) Ugyanebben az írásában szorgalmazza, 
hogy a fiatal képzőművészek a vizuális kifejezésmód mellett írjanak is, vagyis 
törekvéseiknek fogalmi nyelven is adjanak kifejezést. Felszólítása a következ ő  
2-3 évben nem marad visszhangtalan, annál is inkább, mert Ács szerkeszt ő i kon-
cepciójának alapértéke a nézetek demokratikus ütköztetése és a maximális esz-
tétikai, világnézeti pluralizmus volt, méghozzá egy olyan id őszakban, amikor 
Vajdaság-szerte, de különösen a Forum-házban tombolt a kés ő  titói neosztáliniz-
mus és a dogmatikus világnézeti türelmetlenség. Ács József ügyességét, taktikai 
érzékét s egyben erkölcsi bátorságát is dicséri, hogy éppen abban a lapban tudott 
átmeneti oázist teremteni az új m űvészeti törekvéseknek és a kísérletez ő  fiatalok-
nak, amely a hivatalos ideológia első  számú propagálója, megvalósítója volt. 

Közvetlen főnökei körében aligha válthatott ki nagy elismerést a KLI szer-
kesztője az olyan gondolatokkal és tervekkel, mint az alábbi: 

„Elképzeljük, hogy különböző  kérdésekről különböző  vagy akár ellent- 
mondó nézeteket is véleménykutatás formájában begy űjtünk és megjelente- 
tünk. Ilyen anyagok strukturális elemzése rendkívül izgalmas eredményekre ve- 
zethet, melyekbő l egészen új dolgok születhetnek. Az ellentmondások az ener- 
gia »rejtekhelyei«, és ezt jó módszerekkel fölszabadíthatjuk." (Idézett helyen.) 

Az „ellentmondásokban rejlő  energiák" átmenetileg valóban felszabadul- 
tak, részben talán azért is, mivel a nyolcvanas évek elejéig — az ifjúsági sajtó 
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terén ekkor zajlanak országszerte a nagy rendcsinálások, ekkor verik szét az Új 
Symposion gárdáját is! — a képzőművészet „absztrakt" nyelve kevésbé irritáló a 
hatalom éber őrei számára, mint a publicisztika, a társadalombírálat vagy az 
irodalom tilalomfákat nem tisztelő  diskurzusa. 

A KLI hasábjain 1977-ben többek között olyan témákról olvashatunk kis-
értekezéseket, minta vizuális kísérletek, a ljubljanai grafikai biennále, a szigna-
lizmus, a vajdasági képzőművészet jelene, a faszobrászat Szombathy Bálint, Szi-
veri János, CsernikAttila, Fenyvesi Ottó és Szótér János tollából. Majd Sebők Zoltán 
lejegyzésében a konceptuális művészetről és a tájkorrekcióról olvashatunk Szom-
bathy Bálint előadása alapján. Györe Géza, Donnán László előadását ismerteti a 
fényképezés művészetéről, Németh Mátyás pedig a temerini amatőr fotó- és film-
klub kapcsán a tartományi fotóm űvészet általános színvonalát értékeli. 

A szerkesztő  tollából a kritikai szellem fejlesztését ösztönz ő  cikk jelenik 
meg, ugyanakkor Sebők Zoltán a temerini találkozó bíráló értékelésére tesz 
kísérletet egy hosszabb, kétrészes cikkben. A vajdasági képz őművészeti életet 
bírálva megállapítja, sok tekintélyes képz őművész dolgozik a tartományban, de 
„lényegében az els ő  évek forrongásai után" lecsillapodtak, önmaguk „bezárkó-
zottságának rabjává" váltak, „nem hajlandók befogadni az új nemzetközi moz-
galmak formai és tartalmi újításait, de az is valószín ű , hogy nem is ismerik a 
legújabb képzőművészeti eredményeket". Majd hozzáteszi: „Jó lenne, ha a fiata-
lok legalább a lapjainkban publikált képz őművészeti tájékoztatókat követnék." 
(Magyar Szó, 1979. szeptember 19.) A téma elevenségét jelzi, hogy többen hozzá-
szólnak (Faragó Katalin, Györe Géza Jánosi László). De más kérdésekről is írnak a 
rovat hasábjain. Novák Mihály Bogár László szervezőmunkáját méltatja, Szebenyi 
Szilárd a csoportmunkáról értekezik, Péter László pedig Szebenyi két rajzát elemzi. 

Az elkövetkező  két évben a TAKT-ról szóló rendszeres közlemények, fel-
hívások mellett Zsáki István írását kell kiemelni a pacséri pedagógiai művészte-
leprő l (1978), Fujkin Istvánét a rajzregényrő l, Bába Ilonáét a tetszőleges alapú 
számrendszer képzőművészeti vonatkozásairól, valamint néhány könyvismer-
tető  is megjelenik Kozma Sándor és Gálfi Csaba tollából. 

Ács József a KLI szűkre szabott keretei között megpróbál lépést tartani a 
meglódult idővel, akárcsak a szellemi és anyagi elmaradottság ny űgével küsz-
ködő  amatőr képzőművész-mozgalom: 

„Célunk az, hogy minél sokrétűbb legyen a művészet és a művészi üzenet, 
a jelentés és ennek a különböző  technikák és médiumok által való érzékeltetése. 
A technikai és technológiai fejl ődés világszerte oly gyors, hogy nem tudjuk kö-
vetni. Az elektronika, az optika és a komputer-kutatások hozzáférhetetlenek 
részünkre (az amatőrök részére), de a fénykép, film és video sem terjedhet ko-
molyabb anyagi eszközök nélkül. Csakis egyesületekben társítva és társulva 
(mérnök, művész, tudományos dolgozó, technikus...) érhetnek el eredményeket 
a »kutatócsoportok'." (Magyar Szó, 1979. március 12.) 

A TAKT munkájának hatékonyabbá tétele érdekében a szervez ők 1979-
ben a rendezvény tematikussá tétele mellett döntenek. A téma — „Álkultúra — 
ponyva — giccs" — népszer ű, a feladat azonban mégis nehéznek bizonyul. Losoncz 
Alpár tapasztalatait így összegzi: 

„A gondolati-filozófiai hozzáállás vagy hiányzik, vagy pedig a »leveg őben 
lóg«. Ezen pedig azt értem, hogy a képz őművészek gyakran mechanikusan át- 
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fordítják a hatvanas évek közepét ő l és végétől errefelé jelentkez ő  művészeti 
törekvések nyelvét, és ráer őszakolják annak reflexeit vajdasági közegünkre. 
(Nem beszélve azokról, akik a század elejei avantgarde árnyékában alkotnak.)" 
(Magyar Szó, 1979. augusztus 13.) 

A következő  két év a TAKT életében ismét a tematikusság jegyében zajlott. 
A téma: „Munka — elidegenedés — m űvészet" biztosította ugyanaz elméleti mun-
ka színvonalát és az el őadások hatékonyságát, azonban még a korábbinál is ne-
hezebb feladat elé állította a m űvészeket. Ez nemkívánatos vitát szült a KLI 
hasábjain, nem is annyira a m űvészek között, mint inkább a téziseket kidolgozó 
szerző  (jelen sorok írója), és a nemegyszer álnevek alatt vitázó szervez ő (k) kö-
zött. Hódi Sándor, Hajdú Ferenc, Markulik József és Andrej Tišma a rendezvé-
nyen elhangzott előadásainak megszerkesztett és részben rövidített szövegét a 
KLI 1981-es „évfolyamában" olvashatjuk. 1980/81 mintha ismét új lendületet 
adott volna a levelező iskolának: Sóti György, Szalma Imre, Péter László, Varga 
Szilveszter, Nagy István, Sziveri János, Harkai Imre, Dudás Ilona, Dobosi Irén vi-
tacikkeit, értekezéseit, kritikáit olvashatjuk. 

A minőségi és mennyiségi javulás ellenére azonban a napilap vezet ő i más 
sorsot szánnak a KLI-nek. A vészharangot a Közös Íróasztalunk egy álnév alatt 
megjelent olvasói levele kongatja meg: miért bánnak mostohagyerekként a ro-
vattal, holott inkább bővíteni kellene? A levél szerzőjében Hevér Jánost „gya-
níthatjuk" — máig érvényes szavakkal fogalmazta meg a KLI szerkeszt őjének 
érdemeit: „... Csak csodálhatjuk Ács Józsefnek a fokozatosság elvén, a lehet ősé-
gek, a valóság felismerésén alapuló következetes szerkesztési koncepcióját és 
akár utolérhetetlennek is nevezhet ő  pedagógiai érzékét. Jó lenne, ha egy hozzá-
értő  legalább néhány írásból álló sorozatban elemezné és összegezné e rovat 
eddigi szerepét. Nem Ács József miatt, hanem azért, hogy megfelel ő  kultúrtör-
téneti dokumentummal szolgáljon az elkövetkez ő  nemzedékek számára." (Ma-
gyar Szó, 1980. szeptember 7.) 

Ennél sokkal többet ma sem mondhatunk. A KLI az 1977-t ől 1981-ig tartó 
felvirágzást követően fokozatosan elsorvadt, ellehetetlenedett. 

Ezt a folyamatot az olykor mesterségesen gerjesztett viták sem tudták meg-
állítania, hiszen nem belső , a művészeti életen belüli, hanem küls ő , gyakorlati, 
kultúrpolitikai okai voltak. 

Hogy mit nyert kultúránk a Képzőművészeti Levelezőiskolával, az ott kö-
zölt tucatnyi szárnypróbálgató m űvész, akkor még csak ígéretes kritikus, eszté-
ta, publicista, jövendőbeli filozófus írásaival, a fiatal alkotók rajzainak, fotói-
nak, karikatúráinak stb. folyamatos közlésével, az még felmérésre vár, azt még 
teljes valóságában értékelni nem tudjuk. 

Hogy mit veszített, azt viszont látjuk, voltaképpen 1985 óta. 
S azóta bajaink is évrő l évre gyarapodtak. 
A TAKT ugyan megvan még — jól jellemezte állandósult reinkarnációját 

Ács: „...Változásainak és id őnkénti megújulásainak hajtóerői a bizalom, mely 
nem csap át elbizakodottságba, a nyitottság és m űvészeti elő ítéletektől mentes 
amatőr szervezet, valamint az, hogy nincsenek tisztvisel ő i." (Magyar Szó, 1988.. 
június 23.) 

Viszont időközben elveszítettük Ács Józsefet is. 
Vajon kiben lesz akkora nagyság és annyi alázat, hogy id ővel a helyére álljon? 
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SZÜSZNER ZOLTÁN 

A HELYSZÍN VOLT A LEGCSÁBOSABB 
A IV. PALICSI NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁLRÖL 

Az idén is nemegyszer elhangzott, hogy a legfontosabb folytatni — mármint a 
tavaly megrekedt — fesztivált: „az idei Palicsi Nemzetközi Filmfesztivált minde-
nekelőtt a folytonosság fesztiváljának kell tekinteni." Majd gyorsan aláhúzták: 
az előző  évekhez viszonyítva az idei rendezvény koncepciójában nem történt 
jelentős változás. Leszögezhetjük: ha az a leglényegesebb, hogy egyáltalán meg-
tartanak-e egy rendezvényt, akkor kár a g őzért és a sok pénzért, hiszen egy sze-
rény fesztivál is drága mulatság. Az idén is a helyszín volt a legcsábosabb. 

Még mindig véletlenszerűen történik minden. „Tudjuk — mondta Radoslav 
Zelenović, a fesztivál igazgatója és szelektora —, minden kezdet nehéz, de nem 
volt könnyű  dolgunk, amikor 1992-ben, a szankciók legelején megindítottuk ezt 
a fesztivált. Akkor abban egyeztünk meg, hogy 2000-ig megtaláljuk a legcélsze-
rűbb programmegoldást fesztiválunk számára." Sajnos, még nem találták meg. 
Igazat kell adnunk annak a belgrádi kritikusnak, aki azt kifogásolta, hogy a fesz-
tiválnak nincs profilja, a filmek többsége nézhetetlen. Csak a zárt kör ű  műsort 
tartotta érdekesnek, azt a néhány alkotást, amely videokazettán juthatott csak 
el hozzánk. (Vinko Bresan Hogyan kezd ődött a szigeten a háború, Jovica Mihaj-
lovszki Önpusztítás és Metod Pevec Carmen című  filmjérő l van szó, a délszláv 
utódállamokból, Horvátországból, Macedóniából és Szlovéniából.) 

A szervező  egyveleget emlegetett, a hazai, európai és amerikai mozifilmek 
— állítólag — gondosan összeválogatott csokrát. USA-Hollywood: Con Air (A 
fegyencjárat), Batman és Robin, Marvin szobája, Szépségek, Utveszt őben, Radír-
fej. Érzelmi immunrendszerünk most már ellenállóbb, de ha Hollywood szól egy 
témáról — megteszi ezt David Lynch is —, beleremegünk. Lynch új filmjével, az 
Útvesztővel és korábbi munkájával, a Radírfejjel, kívül helyezte magát az álom-
gyár iparosainak a körén, és megengedte magának, hogy másként láttassa az 
amerikai valóságot. A Con Air, a Batman és a Robin alkotói öntörvényű  magas-
ságokba repülnek, nem tör ődve a kritikusok véleményével. Szabadon vágtat a 
fantázia légörvényében a Marvin szobája című  melodráma és a Szépségelv Holly-
wood hű  marad önmagához, a néz ők pedig tudomásul veszik ezt. 

A magyarok Szász János filmjét, a Wittman fiúk című  drámát küldték el a 
fesztiválra, amelyről már sokat hallhattunk-olvashattunk, méltán. A Woyzeck 
rendezőjének képi világát látni kell. A csehek Kolya című  filmje az idén Oscar-
díjat kapott a nem angolul beszél ő  alkotások kategóriájában. Nem sorolható ez 
a film a provokáló m űvek közé, de mélyen emberi. AHajts rá, Vesna! című  olasz 
filmre kár szót vesztegetni. Rosi Tűzszünet című  filmje azonban jó. Elmondja, 
hogy a legnagyobb hazugságok egyike, hogy Európában nem számít-számított, 
milyen fajhoz, hithez, valláshoz tartozik az ember, valamennyien melegszív ű , 
érző  emberek vagyunk. Rosi el akarja borzasztani a nézőket, felhívni a figyelmü- 
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ket arra, hogy ha nem nézünk szembe a valósággal, a helyzet még inkább elmér-
gesedik. 

A jugoszláv film gyáva, megalkuvó. Nem volt semmi, ami felkavart volna. 
A Csontig című  maszlagot mélyen el kellene ásni a szemeteskukák mélyére, és 
nem fesztiválműsorban mutogatni. Sikeresnek mondható viszont az, ahogyan a 
Balkáni játékszabályok bemutatja az amorális balkáni világot. A Flashback — A 
tavasz ébredése a fellengzős címen kívül semmit nem nyújt, bár a boldogságke-
resés a háború romjain nem hamis emberi gesztus, de ehhez több kell annál, 
mint ami e film képi világába belefért. A tangó egy szomorú gondolat, amelyet 
eltáncolunk kissé avítt, unalmas, de a rendező  tudja, ő  úgy tudja, hogy „itt na-
gyon sok csúnya dolog történt, mégis úgy érzem, rendben vagyunk magunkkal". 

Valóban rendben lennénk? 
Jó lenne, ha jövőre nem fordulnánk be — régies kényelemmel — az előre 

kiszámított irányba. Ugyanis vannak még ösvények másfelé is. 

A zsűri: Böszörményi Zsuzsa (Magyarország), Bemd Buchler (Németország), Slobo-
dan Šijan (Jugoszlávia). 

Minden díjat egy hazai és egy külföldi alkotásnak ítéltek oda. 
Lifka Sándor-díj: Balkáni játékszabályok (rendező  Darko Bajié); Tűzszünet (r.: Fran-

cisco Rosi) 
Filmkritikusok díja:A tangó egy szomorú gondolat, amelyet eltáncolunk (rendező  Pu-

riša Đorđevié); A Wittman fiúk (rendező  Szász János) 
Közönségdíj: A tangó egy szomorú gondolat... (rendez ő  Puriša Đorđevié); Tűzszünet 

(rendező  Francesco Rosi). 

Élő  virággal emlékeztek Kosztolányiék egykori íróbarátjára, Munk Artúrra is 
(Jung Károly és Siflis Zoltán) 
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OLVASONAPLO 

„JÓ ÉJSZAKÁT TIPEGŐ  TARKA VILÁG" 

GULYÁS JÓZSEF: Vers — 1980. 
Életjel Könyvek 68., Szabadka, 1996. 

A szerző  1981-ben jelentette meg utolsó önálló verseskötetét. Az Életjel gondozásában 
megjelent új gyűjtemény címe is jelzi: az elmúlt másfél évtized költ ői termése került az 
olvasó kezébe. Viharos, ellentmondásokkal teli id őszak ez, amely a tömegekben, s a 
költőben is megrendülést, számos, tartós értéknek hitt fogalom átértékelését eredményezte. 

Tartalmi szempontból a kötet egységesnek tekinthet ő . Az érzékeny lírai lélek sajáto-
san észlelte a 80-as évek elejének társadalmi visszásságait, a formálódó fogyasztói társa-
dalommal járó jelenségeket, az irodalompolitika, irodalmi élet cseppet sem felh ő tlen vilá-
gát. Mindezekre rezignáltan reagált a költ ő . A társadalom mozgása kihat magánéletére, 
tehát az általános jelenségeken belül saját sérelmeinek is hangot ad a költeményeiben. 

Saját bevallása szerint baloldali beállítottságú volt és maradt. A világnézeti elkötele-
zettsége folytán a tartós értékeknek hitt fogalmak szemmel látható átértékel ődése egy 
különös szkepszist eredményez lelkivilágában. Társadalmi érzékenysége lírájában egy meg-
rázó, a vajdasági költészetben csak a kilencvenes években jelentkez ő  tartalmat eredményez. 

Reagál a polgárháború kitörésére és az azzal járó szörny űségekre is. A Szabad Líceum 
költő i estjén ugyan elveti, hogy foglalkozott volna közelmúltunk viharos történéseivel, de maga 
a kötet anyaga cáfolja a szerz őt. De vajon a 6. vers tartalma melyik háborúra utalhat? 

„mennyivel drágul 
a rizs 
a zsír? 

hótakaró alatt pihen a háború" 

Kitűnő  történelmi érzékkel a polgárháborút is következménynek tekinti. Viszonyulá-
sa a mocskos események áradatához az el őzmények alapján természetszer ű : elkerülhetet-
len következménynek fogja föl a társadalom bels ő  bomlásfolyamata után. Társadalom-
szemlélete sem változott. Teljesen idegen t őle álláspontjai újraértékelése, a renegát vagy 
zelóta magatartás, a nemzetiesked ő  sirámok. Európai szellemi magatartás az, amely Gulyás 
lírájában jelen van az egész másfél évtizedes id őszakban! 

A fent érintett társadalmi események azonban mindig háttérben zajlanak. Áttétele-
sen, a lírai lélek vetületeként jelennek meg. Teljesen idegen t őle az ún. szocrealista ábrá-
zolásmód. Ennek ellenére az ihlető  események térben és id őben elhelyezhet ők úgy, hogy 
az olvasó az utalások alapján felismeri a helyszíneket, vagy éppen konkrét toponímiák jelzik, 
hova kötődnek, pl. Ludas, Kővágó stb. Ám a jelenségek nemcsak helyhez, de személyekhez 
is kapcsolódnak, vagy éppenséggel személyek váltják ki a reflexiókat, mint p1. Kosztolányi. 

A fentiekben azonban általánosítottam a versek üzenetét. A kötet anyaga nem kró-
nika! Lírai reflexiók, elkeseredett reakciói a költ ői énnek az őt körülvevő , az őt érintő  vagy 
sértő  jelenségekre, hatásokra. Éppen ezért fokozódik az olvasóra tett hatás: létrejön a 
lélektani azonosulás, empátia alakul ki az olvasó és a költ ő  között. 

Verstani szempontból a kötet minden költeménye a szabadvers kategóriájába tarto-
zik. A tapasztalatlan tollforgató vagy olvasó jogtalanul tételezi föl, hogy ez a forma nagyobb 
szabadságot biztosít a költ őnek. Gulyás József azonban nagyon jól tudja, hogy az ellen-
kezője igaz: a szabadvers, ha igazi költészet, még nagyobb szakmai-nyelvi fölkészültséget 
igényel, minta kötött versformák. És Gulyás József remekelt e (formátlan) forma alkalma- 
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zásával! És másban is. Abban például, hogy a társadalmi folyamatok érzékeltetésére több-
ször alkalmazza a hosszúverset. Mintegy ellenpontozásként viszont a villanásnyi jelenségek 
érzékeltetésére a két- vagy négysoros, epigrammaszer ű  megszövegezést választja. 

A versforma hangzásrétegét gazdagítja a bels ő  rím alkalmazásával, valamint a gon-
dolatritmussal. Külön ki kell emelnem szókészletét. A groteszkhez nagyon jól kell ismernie 
a szavak ellentétét, a játékossághoz egy-egy fogalom szinonimarendszerét. Igaz, a nyers 
valóság jelenségeinek érzékeltetésére útszéli kifejezések használatától sem riad vissza. Ma 
már azonban a színpadról, a mozivászonról is gyakran visszahalljuk az ehhez hasonló sza-
vakat. Ám nála ez nem modorosság: funkciója van! Ugyanakkor sokkal jelent ősebb, hogy 
a funkció szem előtt tartásával nyelvjárásias kifejezésekkel is él. A szóhasználat legf őbb 
jellemzője azonban a játékosság (pl. „nyúlirodalom"), a szokatlan, egyedi szószerkezetek 
alkalmazása. Mindez nála a figyelemkeltés eszköze. Számít arra, hogy irodalmilag m űvelt 
olvasó kezébe kerül kötete. A „nikkel holdvilág" szószerkezet nyilván Kassák- asszociáció-
kat idéz föl a modern magyar lírában jártas olvasóban. Ez azonban csak egyetlen példa 
annak érzékeltetésére, hogy a költ ő  milyen sokoldalúan és milyen tudatosan törekedett 
arra, hogy az igen bonyolult valóságot költészete bonyolultságával tolmácsolja az olvasónak. 

HORVÁTH MÁTYÁS 

VÉGPONTOK KÖZT FESZÜLŐ  ÉLET 

HARKAI VASS ÉVA: Így éltünk 
Forum, Újvidék, 1997. 

A legújabb, vagyis a kilencvenes években jelentkez ő  tendenciák a történet visszavételét 
eredményezték a magyar prózairodalom alakulásában. Ez a korábbi évtized történetfel-
bontó törekvéseivel, illetve a töredékessé váló elbeszélésmóddal szemben a történetmon-
dás mentén formálódó szöveg jelenségét és létjogosultságát vezette be irodalmunkba új-
fent. Úgy látszik, mindezek a törekvések a gyermekkori visszaemlékezés, az önéletrajz és 
a családtörténet témájában leltek leginkább termékeny talajra, legalábbis ezt mutatja több, 
az elmúlt néhány évben napvilágot látott kiadvány. Harkai Vass Éva Így éltünk című  könyve 
is ebbe a sorba, illetve típusba helyezhet ő , ahova Apró István nemzedéktörténete (Regény-
brikett, 1993), Balázs Attila telepi történetei (Én már nem utazom Argentínába, 1995) és 
Németh István családtörténete (Házioltár, 1996) tartozik több más m ű  mellett. Itt kell 
megemlítenünk azt az analógiát is, amely Harkai prózaírói attit űdje és Garaczy László 
szemlélete között áll fenn, s amely sajátosság mindkettejük esetében az ironikus önszem-
lélet, a saját történettel szembeni távolságtartás jelenségét viszi szövegükbe: Harkai vizsgált 
művébe, illetve Garaczy Mintha élnél (1995) című  önéletrajzi tartalmú regényébe. 

Élete és pályája alakulásának hálóját saját születése körülményeit ől gyermekei szüle-
tésének pillanatáig vonja ki. Szövegét az ironikus attit űd mellett főleg a regény mű faji 
kereteinek felbontása, a hagyományos önéletrajzírás formai és tartalmi törvényszer űsége-
inek áthágása emeli ki az emlékez ő  próza, a nosztalgikus felidézés szokványosságából. 
Vagyis élete történetének elmondása (a történet, a sztori középpontba helyezése) közben 
Harkai a kilépés és szembefordulás folytonos szándékát érvényesíti, latolgatja vagy sejteti. 
Élete és pályája alakulásának folyamatából részleteket, töredékeket ragad ki, az ironikus 
elbeszélésmód és rajz eszközeivel jeleníti meg őket, miközben a lázadás, a lázadó átértéke-
lés hangjai hatják át szövegét. Maga adott nevet e szövegtípusnak: revoltpróza. 

Szövegszekvenciái, amelyek leginkább a naplószer ű  bejegyzés, a jegyzet formáját és 
tartalmi sajátosságait idézik, a születés és halál, tehát az emberélet két végpontja közötti 
felület kiemelkedő  fordulatai köré rendeződnek. Saját fogantatásának és születésének kö- 
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rülményei, a kisgyermekkor meghatározó fontosságú történései (a családi kötelékek és 
szeretet mibenlétének megértése és átélése, a vele járó kisebb-nagyobb csalódások, a ha-
láltudat kialakulásának apró, majd nyilvánvaló jelei, az önszemlélet és önértékelés megfo-
galmazódása a gyermeki tudatban, gyermekbetegségek és bajok, óvoda, iskola, kirándulá-
sok, nyaralások, ünnepek, serdül őkor, családi konfliktusok, tanulás), a feln ő tté válás mo-
mentumai, az első  munkahelyhez fűződő  ilyen-olyan élmények, a közeli családtagok elvesz-
tésének döbbenete és még sok más esemény, élmény és érzés képezi azt a gazdag tárházat, 
amely itta megélt és egy adott pillanatban (az író életében ez a gyermekei születését követ ő  
időszak) összegezett életet jelenti. A napló, illetve a feljegyzésszer űség és Harkai tömör, 
lényeget és tényeket kimondó, nominalitást el őtérbe helyező  stílusa a regény dokumentum-
jellegét erősíti, ugyanakkora szöveg magmájából el őtörő  jelek az elhallgatott személyesség 
és közvetlen átéltség, a történésekkel való azonosulás megnyilvánulásai. Tehát az epikus 
szándék mögött er őteljes líraiság munkálkodik: az elbeszélt történetnek létezik egy bels ő , 
lelki dimenziója, tudati lecsapódása. 

A burkolt líraiság, a személyességt ől való eltávolodás határozott jelének számít Harkai 
prózájában a többes szám els ő  személyű  beszédmód következetes alkalmazása (a „mi ilye-
nek vagyunk"-féle megszólalásmód) és egyfajta fölöttes látásmód, a történtekre felülr ől lete-
kintő , szemlélődő  szereplői pozíció megteremtése (ő  pedig nem más, mint Isten, aki „szakállát 
simogatva trónolt a mennyezet alatt" és mindig „újabb eshet őségeken törte okos fejét".). 

Az elbeszélés tere és dinamikája a gyermekkor id őszakának megjelenítésekor a legát-
fogóbb és legrészletez őbb, míg a későbbi életszakaszok történéseinek és élményeinek tag-
lalása rövidebb, néhány tény, (meg)érzés és emlék felvillantására szorítkozik, ami a törté-
netmondás felgyorsulását eredményezi. Mintha az író az elbeszélésmóddal is a (bele)szü-
letés és a kora gyermekkor determinatív jellegét érzékeltetné. „Nyarak, őszök, telek" mú-
lásában és folytonosságában bontakoznak ki el őttünk a gyermekkor meghatározó élmé-
nyei. „Isten...újabb eshet őségeken törve okos fejét", csíp őficamot, „dögnehéz" gipszpako-
lást fundál ki, pártülések szabályozta „eszmei neveltetésünk" láttán pedig „inkognitóban, 
elfordítja okos fejét". Különösen hangsúlyos a tél mint elmúlás-jelenség képzeletfelszaba-
dító szerepe e történetben: „De most tél, fehér titokzatos. Az egymásra hányt hókupacoktól 
a túloldal gyalogosainak csak a fejét látjuk. Sorban billeg ő  kalapok. A hó, mint tollpárna, 
körülöttünk. Mély álmok s képzelet." A nyár élményeihez ugyanakkor a zsúfoltság és a 
(kisvárosi) mozdulatlanság érzete és emléke párosul. Más fragmentumokban fényképek 
elevenednek meg előttünk, az elmúlt évek, nyarak, őszök, telek váltakozásában tel ő  gyer-
meklét kiszakított pillanatai, olyanok is, amelyek tudattalanok maradtak, s olyanok is, ame-
lyek elraktározódtak: utazások alkalmával készült pillanatképek és születésnapi csoportké-
pek. Gyermekkora meghatározó momentumaként regisztrálja és bontja ki el őttünk a 
szülőktől való kényszerű  elszigeteltség megrázkódtatásait: anya betegség miatti több hóna-
pos távollétét és a belőle fakadó kiszolgáltatottság, magány érzetét, apa kórházi tartózko-
dását és a hozzá vezet ő  látogatások borzongató lenyomatát a gyermeki tudatban, kés őbb 
pedig a felnőtt emlékeinek tárházában: „Az iskolában naponta tapasztaljuk a tanítón ők 
sajnálkozó tekintetét, zavar bennünket a részvétük." Másutt: „Émelygünk a furcsa kórház-
szagtól. Apa hangja, mintha egy kút mélyér ől beszélne. Szédülünk, sápadtak vagyunk..." A 
gyermek- és ifjúkor szélesen áradó, feltoluló emlékeinek egy hirtelen vágással vet véget az 
elbeszélő . Apa halálának döbbenetesen kijózanító képe következik, ami egyúttal két világ, 
gyermek- és felnőttkor, múlt és jelen határsávja is a történetben: „Az olló beleszaladt a 
képbe. A terebélyes hársat törzsestül, koronástul hosszában kettészelte. Levágta a ház 
sarkát, belenyírt az alig elkészült járdába, s a hibiszkuszsövényb ől is lekanyarintott egy 
darabot. A fénykép részei idővel elkallódtak. Visszaállíthatatlan összkép. Darabokban az 
őszi délelőtt." Majd néhány kép és emlék a feln őttkor szférájából: diplomálás, els ő  munka-
hely, az évtized virágnyelve (a szocialista világrend utolsó rezdületei ezek), végeláthatatlan 
és haszontalan konferenciák kora, éveken át lemásolt ülésanyagok sora egy szakfordítói 
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iroda falai között. A történet mind töredékesebbé válik, végül átmegy egy „régi július" 
ihlette versbe, leplezetlen lírába. Epilógusában egy „más" élet és világ kezdetér ől ad számot 
az elbeszélő , amikor gyermekei születésének történetét mondja el; ezzel zárja saját élete 
ekképp összegezhet ő  történetét. 

Az Így éltünkben kibontakozó élettörténet, Harkai Vass Éva önéletrajzának els ődle-
ges tere a család, benne a különböz ő  kötelékek, rokoni viszonyok és érzelmek sokszín űsé-
gével. Anya alakja mellett „Julisunk", a dédanya rajza válik különösen élessé és er őteljessé, 
velük szemben a „tipikus Dohonyi lány" nagyanya jelent ellenpólust, ellenpéldát. A családi 
léttéren túl egy kisváros „kimeríthetetlen" lehet őségei tűnnek fel: épületeivel és intézmé-
nyeivel (amelyek a múló évekkel ugyancsak veszítettek patinásságukból, jelent őségükből), 
vasárnap délelőttjeivel, pletykáival és pusmogásaival együtt természetesen. A család és a 
város terén kívülre csak áttételesen, apró jelzések által irányítja figyelmünket az elbeszél ő . 
Például apa, amikor az egyetemi város kórházában tartózkodik, mellékesen jegyzi meg, 
miszerint „volt itt valamilyen egyetemista lázadás", másutt arról szerzünk tudomást, hogy 
az egykori tengerparti nyaralások színhelye, illetve emléke „egy furcsa nyárban a Dalmácia 
nevű  hajón... átúszik egy másik, idegen világba", a túlbuzgó, idegen átírású névvel kérked ő  
titkárnő  pedig bizonyos történések után els őként „iszkol el" az országból. Ezek a momen-
tumok az önéletrajztól független tér és id ő  alakulására, történéseire utalnak. A kerettörté-
netként is funkcionáló prológus és epilógus közé s űrítődő , hatvankét fragmentumos ön-
életrajz így válik korrajzzá, dokumentummá is. 

Harkai Vass Éva prózája a konkrét dolgok, tények világából kiindulva, majd kilépve 
nyit előttünk — a képzelet és átélés szintjén — tág szellemi horizontokat. A személyest és 
önérdekű t alakítja ezáltal általánossá, közérdek űvé, bizonyos értelemben mindannyiunk 
történelmévé. 

BENCE ERIKA 

A TEMERINIEK SZÁRMAZÁSA ÉS 
NÉPHAGYOMÁNYAIK 

CSORBA BÉLA: Még azt mondják, Temerinben... 
Cnesa Kiadó, Kanizsa, 1997. 

Temerin település neve már rég nem isme-
retlen a magyar néprajzkutatók el őtt, hi-
szen e gazdag hagyományú dél-bácskai 
nagy faluról írtak már népi építészete, kubi-
kossága, népi hagyományai kapcsán is a ku-
tatók. Most ismételten Csorba Béla, a köz-
ség szülötte gyűjtötte össze helytörténeti és 
folklorisztikai szakcikkeit, tanulmányait, 
hogy tovább árnyalja a korábbi, néprajzi 
monográfiának nevezett könyvében (Te-
merini néphagyományok, Újvidék, 1988.) 
bemutatott szülőfalu néprajzi képét. 

Sok vajdasági település magyar lakossá-
ga venné szívesen, ha valamilyen kutatás 
folytán megvilágítanák származási helyét. 
Merte téren még igencsak akad feltárnivaló  

e vidéken. A Kalocsai Érseki Levéltárban 
őrzött, s idevágó adatokat is tartalmazó bér-
málási jegyzőkönyvek tanúságtételér ől már 
mások is szóltak helytörténeti vizsgálódása-
ik során (pl. Bárth János: Doroszló népessé-
ge a XVIII. század közepén. Hungarológiai 
Közlemények, 46-47. sz., meg az 1997 júli-
usában Szabadkán megtartott IX. Nemzet-
közi Néprajzi Szeminárium résztvevői kö-
zül is többen). Csorba Béla pedig dr. Tímár 
Kálmánnak a századunk els ő  felében foly-
tatott levéltári kutatásait, azok eredményeit 
vette szemügyre, s meglév ő  eredményekre 
támaszkodva igyekezett kikövetkeztetni a 
temeriniek „őshazáját". Ugyanis a helyi 
szájhagyomány csak kisszámú családnak 
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véli tudni eredetét, és a sokszor segít ő  ra-
gadványnevek sem árulkodnak sokkal 
többről. A szerzőnek, az 1808-1907 közötti 
bérmálási anyakönyveket átnézve jóval 
több adatot sikerült megtudnia a temerini-
ek származásáról: „az 1808-as bérmálási 
jegyzék összesen 2010 személy adatait tar-
talmazó corpusából 315 vonatkozik olyan 
letelepültekre, akik nem temerini szárma-
zásúak. Mai ismereteink alapján 119 kibo-
csátó települést tudunk meghatározni". 
Természetesen tudni kell, hogy abban az 
időben Temerint már majdnem harminc 
éve telepítették be magyarokkal, s az 1808-
ban bérmálkozók zöme már helybeli szüle-
tésű  volt. A tíz temerini keltezés ű  és egy új-
vidéki bérmálási jegyzőkönyv 99 esztend ő t 
átfogó időszakában a mai Vajdaságnak 
megfelelő  területről összesen 57 helységből 
és még 14 más megyéből települtek Teme-
rinbe lakosok. 

Az esztendő  legjelesebb napjai termé-
szetesen a három vallási főünnep: a húsvét, 
a karácsony és a pünkösd. Az ezekhez a na-
pokhoz fűződő  temerini szokások eleve 
kapcsolódnak a nép vallási életéhez s a lai-
kus szakralizmushoz is. Szép példája ennek 
a nagypénteki dologtilalmat indokló hiede-
lem: „... régebben nagypénteken földdel 
sem dolgoztak (hogyne háborítsák a halott 
Krisztus nyugalmát)..."; az azon a napon ér-
vényes mosási tilalomról pedig a követ-
kezőket jegyezte le a gyűjtő : „Mosni nem 
szabad. Azt mondták, hogy egy asszony ki-
mosott, oszt kiöntötte a szappanyos vizet, és 
azon csúszott el az Úr Jézus, mikó vitte a 
keresztet." A szerző  legendaszer ű  „apokrif' 
történeteknek nevezi az ilyen folklóralkotá-
sokat. S a népi táplálkozással és az ünnepi 
étrenddel kapcsolatban is szép mozzanatra 
lelt: „Halat köll enni Krisztus sebe(j)inek 
emlíkire. Legjobban csukát. Ha nem hi-
szed, nézd meg, a fejibe vannak a balta, a 
harapófogó meg a szögek, amivel fölfeszí-
tették az Úr Jézust. Csontok. Meg lehet 
nézni." Archaikus népi imádságainknak ál-
landó motívumai ezek az arma Christi-esz-
közök. 

Szép tavaszi szokás volt a pünkösdölés, 
vagy miként azt vidékünkön másutt is neve-
zik, a mimimamázás, amelynek, Csorba Bé- 

la szerint „valószín ű leg köze lehetett egykor 
a ... termékenységmágiához is". Ugyanígy 
általánosan elterjedt szokás volt, néhol má-
ig is él, a májusfa, májfa állítása. 

A karácsonyt megel őző  szenteste, 
bővedeste, karácsony szenvedeje (több el-
nevezése is él a vajdasági magyarok között) 
számtalan hagyományos szokás ideje. A ka-
rácsonyesti vacsora is sok szokáselem 
ő rzője. „A karácsony böjti vacsorából 
(újabban ebédből) szokás volt az állatoknak 
is juttatni. Néhol a háziállatoknak külön tá-
nyért tettek az asztalra, s abban minden böj-
ti ételből került egy falat. A karácsony böjti 
étkeknek, de az ételmaradéknak is varázs-
erő t tulajdonítottak. Úgy vélték, ezzel biz-
tosítható a háziállatok egészsége. A mor-
zsát, fokhagyma maradékát, dióhéjat, le-
hullott mákos tésztát összegy űjtötték és 
megőrizték. Ezt hívták karácsonyi morzsá-
nak. Volt, aki az istállóajtó fölött tartotta, 
mert úgy vélte, ezzel távol tarthatja a bo-
szorkányokat. Mások beteg állatok gyógyí-
tó célú füstölésére, etetésére használták." 

Közvetlenül a népi vallásosság tárgykö-
rébe tartozó tanulmánya Tekiai búcsújárók 
című , amelyben a Vajdaságban még nem 
eléggé kutatott szakrális néphagyomány te-
merini változatáról ad jelentést a kutató. A 
Fruška gora-hegy Pétervárad fölötti, Karló-
cához is közeli szerémségi Mária-kegyhely 
Havas Boldogasszony-temploma „a teme-
riniek igazi búcsújáróhelye..., ahová min-
den évben legalább egyszer elzarándokol-
tak", ugyanis földrajzilag ez a kegyhely van 
legközelebb Temerinhez. Az ottani temp-
lomban a római Santa Maria Maggiore-ká-
polna Fekete Madonna kegyképének má-
solata díszíti az oltárt. A kegyképet valószí-
nű leg az itt 1693 óta kolostorral rendelkez ő  
jezsuiták hozták. A kép törökellenes segít-
ségnyújtó hatása Savoyai Jen őnek a XVIII. 
század eleji bácskai és szerémségi hadjára-
tai után vált ismertté. A tanulmánya törté-
nelmi bevezető  után a temeriniek búcsúlá-
togatási alkalmait (a Szent Anna-napi kis-
búcsú, esetleg asszonybúcsú, és a Havi Bol-
dogasszony-napi nagybúcsú) tárgyalja. 
Fontos adalék ez is a vajdasági Szent Anna-
kultusz, a szülő  anyák védőszentje tisztele-
tének kutatásához. A tekiai kegyhelyen lév ő  
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szentkút vizét szentelményként használták 
a temerini családok. Az ott álló szent fa 
(ilyen nincs minden kegyhelyen, s a délszláv 
vallásos néphagyományban ennek párhuza-
ma a szakrális táj zapisnak nevezett szent 
fája) meglátogatása jelezte a zarándokok 
búcsúzását a kegyhelytől. Csorba Béla kö-
zöl egy a XIX. század hetvenes éveib ő l szár-
mazó s egy temerini kéziratos énekeskönyv-
ben meglelt éneket is, amely a szent fa tisz-
teletét örökíti meg. Az adatközl ők szerint 
„Valamikó ott fagyasztotta meg a Sz űz Má-
ria a törököket. Gyönyör ű  szép idő  vót, és a 
szultán ára mént. Vót ottan égy nagy fa, oszt 
abba belerúgatott, abba a nagy fába. Oszt 
Szüz Mária valamikó ott vót Jézussá anná 
(j)a fáná. Oszt akkó megharagudott az 
Úristen rája, és finyés nappal, augusztus 
ötödikén ojan hideg létt, hogy megfagytak 
a törökök az alatt a fa alatt. S annak a fának 
a levele ojan szép levél volt, oszt minden 
levélen mégvót, ahogy belerúgatott a szul-
tány. A Szüz Máriának a képe is benne vót 
a levélbe, még a patkó is." 

A fogadalmi vallási ünnepek körébe tar-
tozik az Illés-napi ünnepség és dologtilalom 
Temerinben, amely talán a múlt század öt-
venes éveiben alakult ki, s valamilyen ter-
mészeti katasztrófa (szárazság, szélvihar, 
jégeső , dögvész) többszöri el őfordulása 
válthatta ki. Csorba Bélának sikerült még 
meglelnie a névnapját kereső  Illés hiede-
lemmondájának nyomait is Temerinben, s 
a komparatív folklorisztika segítségével 
megtalálta ennek szerb vidékeken él ő  pár-
huzamait is. A szerző  szól a névnaphoz 
fűződő  többi magyar (római katolikus és 
görög katolikus) és délszláv hagyományról 
is, melyek a nyár közepének fontos esemé-
nyeiként maradtak meg az emlékezetben. 
A könyvben közzétett tanulmányok között 
igen rangos hely illeti meg ezt az írást. 

Csorba Béla új könyvének harmadik ré-
szében hiedelmekről, mondákról, mesékrő l 
és egyéb folklóralkotásokról szól, melyek 
mind-mind e település hagyományos kultú-
rájáról kialakuló egyre árnyaltabb kép mo-
zaikkockái. 

SILLING ISTVÁN  

IDŐJÓSLÓ NÉPHAGYOMÁNYUNK 

SINKOVITS FERENC: Bácskai magyar időjóslás. Csantavér népi meteorológiája. 
Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, Újvidék, 1997. 

A hagyományos paraszti életforma köz-
napi tudatának részét képezik a meteoro-
lógiai megfigyelések. Hiszen az ilyen kö-
zösség tagjainak alapvet ő  tevékenységét: 
a földművelést, az állattartást befolyásoló 
hasznos avagy ártalmas körülményeket 
jelzik elő re; közvetlenül pedig az élet, a 
megélhetés lehetséges változásaira figyel-
meztetnek. 

De mi is az időjóslás valójában? Népi tu-
dás is, élőszóban terjedő , több generáción 
keresztül örökített tapasztalat is, babona is. 
E megállapításokat nagy alapossággal tá-
masztja alá Sinkovits Ferenc gazdag gy űjte-
ménye (több mint 2000 adattal), a sajnála-
tosan posztumusz könyvként megjelent 
Bácskai magyar időjóslás című . Néhai Sin-
kovits tanár úr tanulóinak segítségével  

módszeres gyűjtést végzett egy nagy bácskai 
községben, Csantavéren, hogy megismerje 
a falu ide vonatkozó néphagyományát. 

A szerző  könyvét hat nagyobb fejezetre 
osztotta. Az I. részben az id őjárás általános, 
közismert, tudományos meghatározását 
adja meg, s felveti a tudományos alapon 
művelt hivatásos meteorológia mellett a né-
pi időjóslás helytállóságának és határozott-
ságának kérdését. 

A II. fejezet a valódi néprajzi gy űjtemény, 
melyben Sinkovits Ferenc kiváló szak-
értelemmel szerkesztette össze a különféle 
megfigyelések alapján történ ő  időjósló 
megállapításokat, pl. az állatok viselkedése, 
a növényeken történ ő  változások, az embe-
ri közérzet ingadozása, a jeles napok „jelei", 
a névnapok, az időszakok utalásai alapján. 
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A III. részben a kutató a jóslások regu-
láinak, illetve rigmusainak összevetésével 
foglalkozik, s különféle jóslástípusokat kü-
lönböztet meg; etnolingvisztikai fogalmak-
kal operál, megadva a néprajztudomány e 
részterületének terminológiai eszköztárát 
is. E szerint a regula: az időjóslás prózában 
történő  megfogalmazása, szabályba foglalt 
jóslás, szabály, jóslásszabály, mint p1. Gyer-
tyaszentelőkor, ha jó idő  van, 40 napig még 
biztos hideg lesz. Míg a rigmus már folklór-
termék: az időjóslás rímes megfogalmazá-
sa, versezetszer ű  jóslás, pl. Nyáron gúnya 
nélkül, télen kenyér nélkül, illetve Ha csurog 
a Vince, megtelik a pince. Sinkovits Ferenc 
könyvének így tudományelméleti hozadé-
kai is vannak. 

Kutatási eredményeiből származó meg-
állapításait közli a szerz ő  a könyv IV. feje-
zetében. Ilyenek például a jóslatok bizo-
nyosságának legaktívabb szavai, amelyek 
között első  helyen áll a lesz ige, majd a vár-
ható melléknév (és nem kifejezés, ahogyan 
a könyvben áll, ha már el őbb a lesz szófaját 
meghatározta, 178. o.). 

Mindezt az V. rész, a Végkövetkeztetés 
zárja, amelyben a könyv 2087 jóslatát 9 jós-
latkategóriába sorolva igazítja el az olvasót 
az immár nem is olyan szűknek tűnő  szak-
mai terület útjain (1. csapadékra vonatkozó 
jóslatok, 2. az idő  milyenségére vonatkozó 
jóslatok, 3. évszakokra vonatkozó jóslatok, 
4. hőmérsékletre vonatkozó jóslatok, 5. 
időszakokra vonatkozó jóslatok, 6. lég-
áramlásra vonatkozó jóslatok, 7. termésre 
vonatkozó jóslatok, 8. kett ős jóslatok és 9. 
többszörös jóslatok). 

Sinkovits Ferenc könyvét megel őzően 
olvashattunk már az időjárást jelző  termé-
szeti jelenségekr ől két szerző , Penavin Olga 
Népi kalendárium és Kovács Endre Do-
roszló hiedelemvilága című , a Forum kiadá-
sában 1988-ban, illetve 1982-ben megjelent 
könyvekben — ezek a jelent ősebb idevágó 
jugoszláviai magyar kiadványok —, de a 
csantavéri anyag most kimondottan az 
időjóslás hagyományát dolgozza fel. S bár a 
könyv címében a bácskai meghatározás 
már szerepel, ezt a munkát mégis folytat-
nunk kellene. 

SILLING ISTVÁN 

A tudományos tanácskozáson Gerold László elnökölt 
(Hózna Éva, Siflis Zoltán és Szegedy-Maszák Mihály) 

871 



IN MEMORIAM 

SZEKERES LÁSZLÓ 
(Szabadka, 1931. szeptember 12.— 
Zimony, 1997. december 27.) 

Érzékeny veszteség érte az év végén 
tudományos életünket: négy nappal újév 
elő tt a zimonyi traumatológiai kórházban 
elhunyt vidékünk egyik legtermékenyebb 
társadalomtudósa, Szekeres László ré-
gész, aki utolsó, fél évvel korábban írt 
önéletrajzában ezerre becsülte a külön-
böző  — tegyük hozzá: magyar és szerb nyelv ű  — lapokban megjelent szakcikkei-
nek és történelmi témájú írásainak a számát. Való igaz: ha jó ügyr ől volt szó, 
mindig lehetett számítani rá, sohasem tért ki a feladat vállalása el ől. Így került 
be 1971 őszén lapunk első  szerkesztőbizottságába, amelynek kilenc tagja közül 
ötödikként, a jelenleginek a tagjai közül pedig els őként távozott az élők sorából. 
Huszonhét éven át volt tehát folyóiratunk bels ő  munkatársa, miközben a szer-
kesztőség összetétele jó néhányszor változott. Ez nem csupán állhatatosságá-
nak, hanem egyúttal segítőkészségének és annak a jele is, hogy egész életében 
közeli és távoli múltunk feltárásán és megismertetésén fáradozott. Napi mun-
kája, hazai és külföldi (magyarországi, szlovákiai és németországi) ásatások 
mellett önálló kötetekként megjelent tudományos művei bizonyítják ezt legjob-
ban: Istorijat arheoloških istraživanja u Subotici (1969, magyarul, némi módosí-
tással: A szabadkai régészeti kutatás története, Uzenet, 1971), Zenta és környéke 
története a régészeti leletek fényében (1971), Szabadkai helynevek (1975), Amit az 
idő  eltemetett (1981), Kanizsa múltja a régészeti leletek fényében (1986, a Tisza 
menti város 1995 -ben megjelent monográfiájának bevezet ő  tanulmánya is), 
A hunok és Attila (1985),A kishorgosi templomrom ásatásáról (kétnyelvű, 1993), 
Szarmata és XI. századi temet ők Verusicson (1996). Nem kevésbé jelentős a Kö-
zépkori települések Északkelet-Bácskában című, a Hungarológiai Közlemények 
1982. márciusi, 50. számában olvasható és különnyomatként is közreadott ter-
jedelmes tanulmánya. Az ő  nevéhez fűződik Vojnits Oszkár világutazó napló-
jegyzeteinek sajtó alá rendezése; az Afrikai út 1884 című  füzetet az Életjel mini-
atűrsorozatának 41. darabjaként tette közzé 1985-ben. Ő  állította össze a Me-
mentó 1944-1994 című, a háború végi atrocitások áldozatainak emlékét idéz ő  
kiadvány anyagát. Az utóbbi két és fél évben ő  volt a Bácsországnak, a Szabad 
Hét Nap mellékletének a felelős szerkesztője. Jó lenne, ha életműve halálával 
nem zárulna le, ha az elkövetkez ő  esztendőkben tovább gyarapodna: nem csu-
pán a Szabadka története a régészet tükrében című, Ricz Péterrel közösen írt 
tanulmánykötettel, amelynek kiadását a Határon Túli Magyar Könyvek Támo-
gatásának Tanácsa tavaly anyagilag segítette, hanem a legjobb írásaiból készült 
válogatásokkal is. Nem kétséges, hogy ezt igencsak megérdemelné. 
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A Kosztolányi Napok keretében bemutatkozott a budapesti Magvet ő  Könyvkiadó is 
(Závada Pál, Gerold László, Szajbély Mihály) 

A halhatatlan életmű  szabadkai tisztelői 



GALÉRIÁNK 

VINKLER IMRE festőművész, tanár 

Halálának harmincadik évfordulóján sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a több 
kiváló költőt, írót, művészt adó huszonnyolcas nemzedék egyik itteni kiemelked ő  tag-
jának az emléke nem él olyan mértékben a mai generáció tudatában, mint ahogyan azt 
megérdemelné. Tanítványai, általános iskoláink és gimnáziumunk egykori diákjai 
ugyan egész biztosan még nem felejtették el, de az intézmények, amelyek örökségünk 
megőrzésére hivatottak, mintha megfeledkeztek volna róla. Ugyanis az elmúlt három 
évtizedben csupán két tárlaton mutatták be nem túlságosan gazdag életm űvét. (Az 
egyiket az Életjel szervezte a Képz őművészeti Találkozóval együtt a szabadkai város-
háza nagytermének el őcsarnokában 1968. november 20-án, amikor nagyszabású m ű -
sorral idézte fel emlékét és miniat űrsorozatának mášodik darabjaként, Zsombékok 
címmel — öt vajdasági magyar költ ő  versével együtt — megjelentette az egykori barát 
és osztálytárs, Sáfrány Imre róla szóló, a tragikus körülmények között elhunyt fiatal 
festőművész rajzaival illusztrált tanulmányát, a másodikat pedig az újvidéki Híd c. 
folyóirat és a szabadkai Városi Múzeum Képtára az intézmény fennállásának 30. év-
fordulója alkalmából rendezett ünnepségek keretében 1978. december 19-én.) Azóta 
— ha emlékezetünk nem csal — csak Szilágyi Gábor, a másik fest őbarát foglalkozott vele 
hosszabban lapunk 1988. júliusi számában és Kalapis Zoltán Életrajzi kalauzában az 
idei évforduló alkalmából (Kilátó, Magyar Szó, 1997. november 15.). Igaz, néhány 
munkája látható a 250 éves gimnázium egykori tanárainak és tanulóinak munkáit 
bemutató, december közepén megnyílt tárlaton, de mindez nem enyhíti hiányérzetün-
ket, mert jóval több volt ígéretes tehetségnél: kiváló m űvész, aki — ahogyan azt Szilágyi 
Gábor szorgalmazta említett visszaemlékezésében — „Igazán megérdemelné, hogy tu-
dományosan feldolgozzuk életm űvét". Vinkler Imre Szabadkán született. 1928. május 
5-én, itt érettségizett 1947-ben, a belgrádi Képz őművészeti Akadémián szerzett dip-
lomát 1951-ben, több közös kiállításon vett részt, egyetlen önálló tárlata 1956. szep-
tember 30-án nyílt meg a Városi Kiállítási Csarnokban, s 1967. november 21-én önke-
zével vetett véget életének. 


