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BEVEZETŐ  BORI IMRE 
SZÉKFOGLALÓJA ELÉ 

Tisztelt Osztály, kedves Imre, 

örömmel vállaltam, hogy én mondjam el azokat az üdvözl ő  szavakat, 
amelyek egy-egy székfoglaló el őtt illendő , hogy elhangozzanak. Annál 
is inkább, mert szép, de nem nehéz feladat ez számomra. Imre barátunk 
munkásságát közülünk aligha ismeri más részletesebben és alaposabban, 
mint én. Mégpedig azért, mert a hatvanas—hetvenes években tavaszon-
ként meghívott tíz napra—két hétre, hogy a 19. század irodalmáról tartsak 
előadást és szemináriumot. 

Élvezet, fölüdülés volt ez számomra. Itthon dúlt az ún. szocialista 
realizmus Lukács patronálta harc, amely nem kisebb költ őket-írókat 
igyekezett szélre szorítani, mint Kemény Zsigmond, Madách Imre, 
Kosztolányi Dezső , Babits Mihály, hogy az Ujhold kitűnőségeiről ne is 
szóljak, például Pilinszkyről. S lapjában oly fölvilágosítás is volt olvas-
ható, hogy Gergely Sándor regénye jobban helyére tette a Dózsa-föl-
kelést, mint Eötvösé, mivel a marxizmusban ehhez a valódi támaszt 
megtalálta. 

S itt hadd vessek egy emléket közbe. 1947-ben, harmadéves voltam 
akkor, az Eötvös Kollégium szétzúzása el őtt egy évvel, hazánkban járt 
Krleža, a horvátok nagy írója, és fölhívta Kereszturyt, küldjön hozzá a 
szállodába néhány irodalom szakos hallgatót a kollégiumból. El őbb 
németül folyta beszélgetés, majd Krleža javaslatára — hiszen tökéletesen 
beszélt magyarul, lévén ifjúkorában Pécsett a hadapródiskola növendé-
ke —, magyarul folytattuk. 
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Két társam elment az egyetemre, én maradtam vele. Megkérdeztem 
tőle, többek között, nem fogja-e az ún. szocialista realizmus a horvát 
irodalmat is kalodába zárni. Azt felelte, hogy szerinte ez a veszély nem 
fenyeget. Tito — mondotta —, mint ő  maga is tudja, éles eszéhez az 
osztrák—magyar közös hadseregnek alsóbb fokozatú tiszti iskoláján sze-
rezte meg a történeti, társadalmi, m űvelődési tudás alapjait. S ennek 
jegyében tudja, hogy nem az ő  feladata esztétikát alkotni. 

Erre emlékezve, különösen szívesen mentem Újvidékre. A hallga-
tókkal jól és gyorsan sikerült hangot találni, érdekl ődtek, s nem volt 
számukra sem kötelező , de még csak érdekes sem az ún. szocialista-rea-
lista író- és műértékelésmód. Öröm volt velük együtt dolgozni, látókörük 
szélesebb, szabadabb volt az akkori pestinél. Mint ahogy Biri Imre a 
20. századi irodalomról szóló tanulmányai, el őadásai is szélesebb, tágabb, 
szabadabb látóter űek voltak az örökös balzacozásnál, pet őfizésnél, ady-
zásnál, móriczozásnál. 

Ez nagyon meglátszotta hallgatók befogadókészségén, képességén, 
fölkészültségén is. S úgy sikerült a „Vajdaság" él ő  irodalmát is hallga-
tóinak átadnia, hogy nem következett be egy értékrendi provincializmus, 
illetőleg dogmatizmus. Viszont feler ősödött az irodalom nemzeti, nyelvi, 
humánus megtartó funkcionalizmusának tudata, amely segítette a kri-
tikai szigort és a kitekintő  összehasonlítást. 

Egyszóval mind írásaival, könyveivel, akár a jelen, akár a múlt iro-
dalmáról szóltak is azok, szinten tudta tartani ennek a mintegy félmil-
liónyi, kisebbségbe szorult magyarságnak azt a jogos érzetét, hogy együtt 
halad nemcsak az anyaországival, s az adott államiságéval, hanem az 
európaival is. 

Az egyetem mellett lapszerkeszt ő , konferenciákat szervező  tevékeny-
ségéről külön kellene szólni. De ez eléggé ismert, s következik is oktatói 
munkásságából: egyik a másik nélkül nehezen állhatott volna meg. 

Egyszóval: valami olyat látunk itt, mint mondjuk a kétnyelv ű  Belgium-
ban: a hivatalos francia nyelv mellett virágzik a flamand nyelv ű  irodalom 
és tudomány is. Az akadémiai tagság méltán illeti meg azt, aki ennek 
egyik legfőbb mozgatója, motorja volt, egyetemen, folyóirat-szerkesz-
tésben s a könyvkiadás megszervezésében és el őmozdításában egyaránt. 

Kérem, fogadják őt úgy magunk közé, mint aki már rég megérde-
melte, hogy köztünk legyen. 

NÉMETH G. Béla 



SZENTELEKY KORNÉL  

BORI IMRE  

A fiatal Szenteleky Kornél irodalmi belép ője egy kisregény volt 
A Hét hasábjain 1918-ban, amellyel a családi hagyományoknak áldozva, a 
Kisfaludy-ősök elő tt is tisztelegve m űve fölé a Kesergő  szerelem címet 
írta. Hogy a cím valóban kérked ő  és irodalomra apelláló volt, mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy amikor új kiadására gondolt az 1920-as 
években, már az Egy fáradt szív szerelmei címváltozatot szerette volna 
könyve fedelén látni az 1920-as kötetkiadás címe ellenében. 

Nem véletlen а  Кјѕ fa Іudу-бѕёkге  való utalás és a családi hagyományra 
való hivatkozás, hiszen Sztankovits Kornél (polgári nevén Stankovi ć) 
adott jelt magáról, akit a pécsváradi görögkeleti hitvallású Pap anya-
könyvezett, mert Pécsett, ahol született, nem volt görögkeleti egyházi 
hivatal. Sztankovits György, az apa, nem kérkedett szerb származásával. 
Itthon, Zomborban, magyarul beszélt a család, a szerb egyházi ünne-
peket, különösen pedig Szent György-napját (a Đurđevdant, mely a 
szerb egyház kitüntetett szentjének ünnepe) diszkréten ünnepelte meg, 
s a legtöbb jókívánságot nyilván magyar barátaitól hallotta az egész 
napos lakoma során. Hiába m űködött Zomborban nagy hírű  szerb iskolai 
intézmény, a XVIII. században alapított tanítóképz ő, amelynek például 
a majdan nagy hírű  szerb költő , Jovan Dučić  is tanulója volt, ki majd 
Szenteleky Kornélnak pártfogója lesz útlevélügyekben budapesti nagy-
követ korában. Sztankovits György a fiát a zombori magyar gimnáziumba 
A Magyar Tudományos Akadémia küls ő  tagjaként 2002. március 18-án az MTA székhá-
zában megtartott székfoglaló előadás szövege.  
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íratta, ahol osztály- és vetélytársa Bárczi Géza volt, aki általában túl-
szárnyalta a tehetségével mind jobban tisztába jöv ő  Sztankovits Kornélt. 
De naplót vezetett, és aktív tagja volt az önképz őkörnek. Nem a ter-
mészettudományok, hanem a m űvészetek érdekelték, végül azonban az 
orvosi kar hallgatója lesz, ahol 1916-ban szerez oklevelet. Ugyanebben 
az évben hal meg az édesapja, anyja pedig majd túléli fiát. Medikus 
korában már két halálos kórral kell barátkoznia: a tüd ővésszel és a 
cukorbajjal. A cukorbajt az első  éves orvostanhallgató fedezi fel magán, 
a tüdőbajt a sorozáskora katonaorvos, aki csupán kórházi szolgálatra 
tartotta alkalmasnak. Hogy még majd húsz esztend őt csikart ki az élettő l, 
abban mértékletes, magára vigyázó életmódja segítette. Cselekvési tér-
nek maradt számára az irodalom, s ott A Hét szerkesztősége, amelynek 
szorgalmas tagja volt. Nyilván ismerte a Nyugat körét, de ő  A Hétben 
publikált, hiszen titkos indulása is az I. világháború kitörésének évében 
írt Kesergő  szerelem című  regénye stílusvilágával és érzelmi színképével 
a magyar irodalom eme érzelmes második vonalára utalta. Maga az ízlés 
nem volt korszerűtlen: a magyar irodalomban Krúdy Gyula hitelesítette 
éppen az 1910-es években. Szépírói stílnyelve volt az, amin A Hétben 
megszólalt 1917 nyarán a háború kitörésére emlékez ő  tárcacikkében, 
például imigyen: 

„Kezedbe veszed az egyik újságot, lerázod róla a port, s csodálkozva, 
buta ámulással olvasod a nagybetűs híreket. Lassan, lustán húzódnak a 
múltakat takaró ólomnehéz függönyök, mint súlyos kriptafödelek, és az 
elsüppedt, elhantolt világ sápadt, mosolygós arca olyannak t űnik, mint 
ködös, gyermekkori álomkép (Évfordulóra — július 27.)." 

A por olyan finoman hullik ebben a stílusvilágban, „mint az alkonyat 
homálya", a vágyak pedig nemcsak Párizs után sóhajtanak, hanem ófla-
mand városok után is, amelyek a szimbolisták kedves környezetét je-
lölték. De az ő  képvilágában is a hangulat „súlyos és szomorú, mint 
kapualjban gubbasztó sötétség". Ezek az 1917-ben és az erre következ ő  
négy évben keletkezett írások nem egy kezd ő  író zsengéi — azokba 
(legalábbis egyelőre) nincs módunk bepillantani, hiszen a Szenteleky-
életmű  kezdetén egy kisregény áll egészen rendhagyó módon, a már 
említett és az 1914 „távoli tavaszán" írott Kesergő  szerelem, amelyet 
1920-ban Török Gyula és Szabó Dezső  kiadója, a budapesti Táltos adott 
ki, amolyan jellegzetesen háborús könyvként, töredező  rossz újságpa- 
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píron, különösebb gondosság nélkül, miután 1918. július 14-e és szep-
tember 22-e között tizenegy folytatásban A Hétben már megjelent. A  
regénytörténet zombori részletei az er őteljesebbek: Pesten a főhős,  
Lengváry, még nagyon а  Кгйdу-ћбѕёk utánzata, amikor azonban Z-be  
érkezik, az író keze is biztosabban vezeti a történetet, s ért őbben festi  
a hangulatokat is — az evokatív hangzás ezekben maradéktalanabbul  
érvényesült. Nemcsak két világa van a regénynek: a pesti és a Z-beli,  
hanem a főhőse is kettősséget mutat: Lengváry Pesten „kissé gyáva,  
kissé bátortalan", Z-ben „er ős vággyal és szelíd daccal szerit", s mind-
végig valamiféle „furcsa szomorúság rabja", ezért könnyedebben álmo-
dik, mint él. Nem véletlenül a m ű  mottója Byron Manfrédjából való, a  
hős kezében pedig Puskin Anyeginje van. Beszédes a mottója:  

A félelem és az id ő  bolondjai  
Vagyunk mindnyájan; lopva jönnek a  

Tűnő  napok s lopvást osonnak el;  
Élünk utálva életünk és  

Meghalni mégis félünk. A napok  

Gyűlölt igáját hordva küszködő  
Szívünkön, mely vagy bánatban remeg,  

Vagy a gyönyörtől lázasan dobog.  

E korai kisregénynek érzésköreiben és képvilágában együtt van már  
Szenteleky Kornél szinte teljes képzetkollekciója: minden szín, hangu-
lat, gondolat, amely az elkövetkező  években jellemzi majd, itt van ebben  
a regényburokban:  

„Lomhán, álmosan múlik, vonaglik a ma, alig várod, hogy az alkony  
jöjjön, és alvással eltöltött éjszaka, titokban és balgán vársz, remélsz  
valamit a holnaptól, a szürkén, nehézkesen hömpölyg ő  idő  talán megáll  
egy pillanatra, hogy aztán sebesen omoljon tovább, felvillan a bizony-
talanság kacér köpönyegébe burkolódzó jövőben ..."  

Amikor ez a regény 1920-ban megjelent, alighanem az akkori magyar  
(és nemcsak magyar) irodalom térképén a napi eseményes irodalomtól  
volta legtávolabbi pont, hanem a nyugatosok irodalmi gyakorlatától is;  
nemcsak Kassák Lajostól, de Babits Mihálytól, s tán még Krúdy Gyulától  
vagy Tóth Árpádtól is. Pedig van stílusa a kisregénynek, és csoda, hogy  
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mégsem figyelt fel rá egy kritikus sem Magyarországon. Új kiadása egészen 
1988-ig nem is készült, azok a példányok forogtak közkézen, amelyeket 
a címváltozatot feltüntet ő  szerző  osztogatott szét barátainak, pedig az 
1920-as évek elején a Vajdaságban megpróbálták propagálni. Alkati 
rokonairól A Hétben megjelent kritikái vallanak. Ne Herczeg Ferencre 
gondoljunk, akiről egyik első  kritikáját írta, hanem Surányi Miklósra, 
Török Gyulára, Tabéry Gézára. Török Gyulát temette is egy szép 
írásában, amely találó jellemzésével emelkedik ki a kevés számú Török 
Gyuláról szóló írás közül. A melankólia akkoriban szeg ődik melléje, s 
ott ül majd halottas ágyán is a depresszió kísértetével együtt. 

Érthetetlennek látszik, hogy A Hét írói között szívesen látott Szen-
teleky Korné11920 után szakítani akart írói létezésével, s el őbb a frissen 
meghúzott országhatár magyarországi oldalán fekv ő  Garán lesz orvos, 
majd hazaköltözik. Életrajzának két kritikus esztendejér ől van szó 1920 
és 1922 között, s éppen err ől a két esztendőről szinte semmit sem 
tudunk, és csak feltételezésekre hagyatkozhatunk hazaköltözésének 
okairól és körülményeirő l. A liét néhány írása szerint nem gondolt a 
hazatérésre az 1910-es évek végén, mert kimondottan magyar politikai 
célzatú cikkeket is megjelentetett, amelyek nem lehettek jó ajánlóleve-
lek a szerbek, horvátok, szlovének királyságának friss nacionalizmustól 
tömény légkörében. 

1917. január 18-án írott cikkében, amikor a finnek kivívta független-
ség híre lelkesítette, a forradalmasodó honi körülményekre is figyelt: 

„Milyen lágyan, mily olajos simasággal történik minden! Halovány 
testvéreinknél nincs gyújtó szónoklat, nincs lázas lelkesedés, nincs szeg-
fűsörös honvédvér, nincs március tizenöt, nincs szabadságharc, Világos 
és lassú megalkuvás; világviharban, halott, gémberedett télben, lassan, 
vér és jajszó nélkül költözik be a szűzi szabadság országukba" (Finnek). 

Kitűnik tárcacikkeiből és elbeszéléseiből, hogy az ország bomlásának 
folyamatát figyeli, és mintegy a közelg ő  Trianon árnyait vetíti az olvasók 
szeme elé, s teszi ezt már 1917 augusztusában, Szent István-napi cikké-
ben. A boldog múlt siratása után ezt írta: 

„A magyar ember ma úgy sóhajtozik Szent István király után, mint 
hajdanán a szigeti vár vitézei. Most negyedszer hordozzák körül az 
aszott, misztikummal és csodákkal tisztelt kezet ezen viszontagságos 
időkben, és odaát Podjebárd ivadékai feny őkoszorúzta magyar megyék 
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eltulajdonításáról beszélnek, a hatalmas angol miniszterelnök pedig 
megígérte a kócos, vad balkáni népek egységünket bontó ábrándjainak 
beteljesülését" (Szent István napja). 

1918. november 15-én, tehát egy nappal a Magyar Köztársaság kiki-
áltása elő tt, a Szenteleky rajzolta kép már egészen sötét, s a vesztes 
fájdalmával tart világszemlét. A szövetséges hatalmak szemében „a 
magyarok elvesztették rokonszenvüket" — írja, s a germán szövetségesek 
helyzete is kritikus. A nagyvilág — írja — megfeledkezett, hogy valamikor 
ünnepelték a magyarokat, és Széchenyi István idejét, meg a turini 
remetét emlegeti, aki „Garibaldi barátságával dicsekedett". 1918 no-
vemberében már bizonyos volt, hogy megkezdődnek a béketárgyalások, 
s úgy várják az ítéletet, „felh ős lélekkel", „mint védtelen, leláncolt 
magyar Caraffa Antonio vérbírósága el őtt" várta egykoron. S kimondja, 
nyilván Károlyi Mihály híveként: „Nem vagyunk b űnösök. Egy régi, 
korhadt, rozsdás rendszerért, eres, elévült, egykori er őszakért, elsüp-
pedt, elsöprött, lelkiismeretlen emberekért nem lakolhat meg egy nem-
zet, mely frissen, újjászületve, eredeti szívével és arcával álla világ elé, 
mint egy keserves, kegyetlen karnevál szerepl ője, amikor lerántja a 
hamis lárvát, a sok feszes, kínos, csörg ős sallangot, melyek gonosz 
tirannusnak hazudták ..." (Elhagyottan). 

1919 januárjában mára megtörténtek ismeretében írja a Farsangi 
levél a hercegnő  polgártársnak című  tárcáját, amelyben az országvesztést 
a legegyértelműbben siratja: 

„Nincs hitem, drága hölgyem, nincs politikai vallásom, nem tudom: 
hogyan lesz jó, hogyan lesz végzetes, de roppantul fáj Erdély, meg a 
Tátra, meg a Vág völgye, meg fájnak a lusta, nyájas déli városok, 
melyeket eddig magyarnak tudtam.. ." 

Majd fokozódik panaszszavának keserve: „Nagyon fáj, hogy ilyen 
csúnya minden, fáj az átkos z űrzavar, a puskaropogás, a vad tömeg 
röheje, a feldúlt kúriák kiáltása, hódító kanászok rekedt rikoltása, részeg 
rablók röfögése, ijedt szívű  emberek karavánja, és várom, vágyom, 
akarom, hogy ez a mocskos, fájdalmas igazságtalanság miel őbb elmúljon, 
és én mit csináljak?" 1919. március 18-án pedig (a Vix-jegyzék közzé-
tétele előtt két nappal) a határokon kívül maradt magyarokról ír a 
Magyarok odahaza című  tárcájában, akik a balga várakozások („Jön-
nek! ”) és a keserű  csalódások váltóáramában élnek, hiszen lelkük mé- 
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lyén tudják, a világ, mely az övék volt még nemrégiben is, elveszett, 
vissza nem tér. Uj világ van, „a megyeházán idegen zászló leng, a f őispán 
előszobájában pedig sanda, sáros, bocskoros katonák a sz őnyegre pök-
nek!" Melankolikus fest ői színeit is rendre előveszi, hogy ezt az elve-
szőben lévő  világot ábrázolhassa. „Olyan gyászos minden, mintha hosszú, 
hosszú ősz lenne — írja —, mintha örökké nyirkos esték, fanyar, félénk 
reggelek, kínos, keserű , kietlen idők következnének." 

A Tanácsköztársaság kikiáltása után elhallgat. 1919. március 20-án 
jelent meg utolsó írása A Hétben, hogy 1920-ban (április és november 
között) már csak három novellája jelenjen meg. Az ilyen hangvétel ű  
sorai ellenére sem került az irredenta mozgalmakba. S feltételezhet ő , 
hogy megriadt ezekt ől a hars hangoktól, és ezért fordított hátat az 
irodalomnak, elannyira, hogy 1926-ban Pestet már „parvenünek" ne-
vezze — kilencévi ottlakása ellenére is. Olcsó megoldás lenne azt mon-
dani, hogy Szenteleky a forradalmak bukása miatt hagyta ott Pestet, 
hiszen polgári radikalizmusát alig leplezte, 1930-ban pedig a szabadk ő -
műves-páholyban tartott beszédet, amelynek német nyelv ű  szövege 
(ritka szerencséje az irodalomtörténésznek) fennmaradt. Bisztray Gyula 
s az ő  nyomán Majtényi Mihály Szenteleky Kornél hazaköltözését azzal 
magyarázta, hogy anyja és betegesked ő  húga kedvéért váltott hazát. 
Ami bizonyos, Szenteleky Kornél Sztankovits (Stankovi ć) Kornélként 
érkezett a Zomborhoz közeli Szivácra a falu orvosának. 

Szivác nem nagyközség volt, alig nyolcszáz lakosa közül többségben 
voltak a szerbek, kevesebben németek és igen kevesen magyarok, akik 
a XVIII. század hetvenes éveiben Karácsonyi gróf birtokairól az aránylag 
közeli Csantavérről, Kishegyesről, Feketicsről szivárogtak Szivácra. Szá-
muk nem haladta meg az ezer lelket sem, zömmel cselédek és béresek, 
a falu perifériáján élők, s közülük nagyon kevésnek volt pár holdnyi 
földje. A falu a Telecskai-dombokon és a dombok lábánál, a völgyben 
épült, s ha a mai állapotokból indulok ki, a magyarok a dombot lakták, 
közel a temetőhöz. Magyar értelmiségi nem élt a faluban, talán egy 
tanítójuk volt. Nem véletlen, hogy Szenteleky Kornél 1922 után lázasan 
keresi a szellemi társakat: Verbászon Pechón Józsefet, a fest őművész-
fotográfust, aki Medgyessy Ferencnek, a szobrásznak volt a barátja; 
nyilván megfordult a zombori magyar újság redakciójában, találkozgat 
egykori gimnáziumi magyartanárával, Kohlmann Dezs ővel; Szabadkán 
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itt volt a Bácsmegyei Napló, s ott Dettre János, Milkó Izidor és Kende 
Ferenc; Becsén barátság szöv ődik közte és Draskóczy Ede között, s 
baráti szálak fűzik Becskerékhez is, ahol ért ő  barátokra talált Várady 
Imrében és társaiban. Azután megismerkedik a sziváci születés ű, de 
Belgrádban tanuló és élő  Mladen Leskovaccal, akárcsak Todor Manoj-
loviétyal, aki Ady Endre barátságával dicsekedett, kultúrszomj és baráti 
gesztus egyaránt magyarázza, hogy leutazik Belgrádba Manojlovié Cent-
rifugális táncos című  drámája bemutatójára. Kés őbb Csuka Zoltán és 
Fekete Lajos a barátja, és a szerémségi Kamenicán a Szattler házaspár, 
az orvos férj és az írogató feleség, akivel intellektuális leveleket vált. 
Az értelmiségi embernek ezt a társkeres ő  nyugtalanságát körülményei 
jól magyarázzák. S joggal kérdezhetjük: a Szivácon lábát megvet ő  orvos 
száműzöttnek, Tomiban ragadtnak érezte-e magát. Bizonyos, hogy el-
vágyódott Szivácról — megírta ezt versben, prózában, tanulmányban, 
regényben egyaránt — miközben szenvedélyes dobosa volt a sziváci 
dzsesszzenekarnak, mert társadalmi életet is kellett élnie. 

A panasz szavait természetesen leírja, s nem is egy ízben! Rossz 
közérzetét, amelyet környezete táplált, a depresszióra való hajlama is 
növelte, hogy az 1930-as években ez uralkodjék el kedélyén. Mladen 
Leskovacnak 1927-ben azt vallja be, hogy „neki kevés köze van a 
Vajdasággal", „szürke és rideg környezetére", a „lapis és csúf arcú 
hétköznapokra" hivatkozik, s ezekkel magyarázza, hogy „zárkózottá, 
félszeggé és idegenné" lett, hiszen még n ői partnerre is túl a Dunán, a 
szerémségi Kamenicán talált Sattler Katinka asszonyban. Ugyancsak 
1927-ben írta Draskóczy Edének Becsére: „Most tovább taposom a 
sziváci sarat, és messzeségekr ől álmodom, mint kalitkás madarak. Orvosi 
dolgaim fullasztóan feldagadtak." Nem mondhatott mást az 1930-as 
évek elején sem, mint azt, hogy a „nyűgös kötelességek kásahegye el őtt 
keservesen ingadozó lelki egyensúllyal" áll. 

Nem nehéz feltételezni, hogy a Pestr ől csalódottan Szivácra költöz ő  
és ott megtelepedő  orvos nem akart író lenni, és olyan közösségbe 
érkezett, ahol magyar nyelven az irodalmi élet az els ő  jeleit mutatta 
csupán. Valójában inkognitóban élt, mert a Bácsmegyei Napló több 
munkatársa Szabadkán megjegyezte a Szenteleky Kornél nevet (például 
A Hét munkatársa, Ambrus Balázs, az orvos-költ ő  is Szabadkán élt), de 
nem azonosították dr. Sztankovits Kornéllal, a sziváci orvossal. Szinte 
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regényesen ellentmondásos történeteket ismerünk arról, hogyan hozta 
vissza a szabadkai napilap az irodalomba a sziváci doktort. Mondták, 
hogy A Hétből ollózott Szenteleky-írás késztette jelentkezésre, de azt 
is, hogy ő  jelentkezett novellával. Tény természetesen az, hogy jelent-
kezett, s mintha gátszakadás következett volna be, Szenteleky Kornél 
a Naplónak éveken át, 1922 és 1928 között nemcsak állandó, de egyik 
legtermékenyebb munkatársa lett, annál is inkább, mert nem kereste a 
magyarországi megjelenési lehetőségeket, mert nincs egyel őre nyoma, 
hogy voltak-e ilyen nemű  kísérletei, hiszen 1922 és 1924 között, a hetilap 
megszűnéséig A Hétnél sem jelentkezett, csupán egy nosztalgikus írás-
ban idézte fel egykori közrem űködésének emlékeit 1922-ben Mária 
címen Andorffy Mária írónőről, akit az Új Magyar Irodalmi Lexikon 
két sorban és két bibliográfiai adattal jegyez. 

Szenteleky Kornél lírikus volt Napló-beli megszólalásaiban, szinte 
függetlenül attól, hogy vezércikket írt-e vagy kritikát, prózaverset vagy 
novellát. Ezt tapasztaljuk, ha verseinek id őrendbe szedett gyűjteményét 
figyeljük, ha novellái egymásutánját vesszük szemügyre vagy tanulmá-
nyai és kritikai megnyilatkozásainak sorait kísérjük. Egyetlen maga 
becsülte drámáját (A fény felgyúl és ellobog) is versben írta meg. S talán 
nem véletlen, hogy életében mindössze három kötete jelent meg: az 
„álmodozó regényesség" jegyében íródott Kesergő  szerelem, a lírai pró-
záját tartalmazó Ugy fáj az élet (1925) és a lírai felhangokkal dús Isola 
Bella című  regénye (1931). A maga intenciói szerint az Ugy fáj az élet 
a központi műve, amelyben a lélektani elem és pesszimizmusa e lírai 
prózákat tartalmazó gy űjteményben „tiszta lírába olvad fel álmodó és 
újszerű  keresésével" egyetemben. Akármelyik irányból közelítjük meg 
Szenteleky Kornél művét, a lírikushoz vezetnek az utak, s a metamor-
fózisok a lírikusi lelkiségben játszódnak le az 1920-as évek második 
felében és a harmincas években, amikor már azt vallotta, hogy az „életre 
született", nem pedig a művészetre, ahogyan a Sorrentói napló című , az 
Isola Bella című  regényét előlegező  1926 áprilisában keletkezett novel-
lájában megfogalmazta. 

Szenteleky Kornélt Szirmai Károly 1933-ban búcsúztatójában ,,befelé 
tárulkozó poétának" nevezte. S valóban, azt vallotta, hogy az Én-köl-
tészet ideje nem múlt el; nem hitte, hogy a kollektív költészeté a jöv ő . 
Ő  a „magános ember lelkiségét" kifejez ő  költészetnek, az élménykul- 
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tusznak a jogosultságát vallotta, mert hite szerint az „ösztönös lelki  

szükségességek" ott éltek a húszas évek emberében is. Meghatározása  

szerint a „líra belső  szükségesség, öntudatlan kivetítése az érzelmek-
nek". Éppen e felfogása magyarázza, hogy nem volt szorgalmas és mindig  

versre kész lírikus, hiszen legtermékenyebb esztendejében, 1928-ban is  

csupán tizenkét verset jelentetett meg majd egykötetnyi versfordítása  

ellenében, tehát csak „itt-ott buggyant ki bel őle egy vers", ahogyan  
Fekete Lajosnak vallotta. Korabeli kritikusai a rokonait keresve Tóth  

Árpádot (Fekete Lajos) és Juhász Gyulát (Várkonyi Nándor) említik.  

De említeni lehet és kell Leopardi, Musset, a holland Jaques Perk és  

Ivo Andrić  nevét is. Ivo Andri ćot különben fordította is, Musset Májusi  
vers című  költeményét A vers a Vajdaságban című  tanulmányában idézte. 
Ez az idézet Kálnoky László fordításában így hangzik: „Kit sújt nagy 
szenvedés, az lesz a legnagyobb." Leopardinak verset szentelt (Ismét  
Leopardi). Ha Babits Mihály versében Recanatit Szekszárd formázta, 
Szenteleky versében Szivác élménye dereng fel: 

Kint már beborult,  
156 lóg az estben,  
mint rojtos, rút kárpit halott kapujában.  

Falu, Recanati, balga parasztok,  

tráкуaszag, árvaság, sajgó sivárság  

és bent a szobában sok könyv,  

sóhaj, gondolat, papiros  
meg kurta köhögés:  
Halál!  

A nagy kezdőbetűs Élet és Halál kérdésében pedig Ady Endre 
költészete volta bibliája és eligazítója. A vele rokon lelkű  költők nem 
a példák voltak, hanem a költ ő  lelkével együtt rezg ő  érzelem-hangsze-
rek. Ady Endre 1909-es Szeretném ha szeretnének című  kötete volt, ami 
megindította. Felsejlik A vén komornyik, az Északi ember vagyok és az 
Ágyam hívogat című  Ady-vers. Ennek dallama ottragadt a fülében is: 
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Ó, a lét elszáll, és mi is 
letűnünk nyomtalanul. 
Kialszik a kanóc, 
sötét lesz, éjjel lesz, 
éjjel lesz, álom lesz, 
álom lesz, halál lesz, 
Halál! 
és jaj! — nincs tovább! 

(Ismét Leopardi) 

Szenteleky Kornél elvágyódásának egészen konkrét oka van: a világ, 
amelyben élnie kényszerült. Az Ismét Leopardi párja a Bácsmegyei 
Naplóban a Hajnalban, kis állomáson. A hajnali derengésben minden 
rideg, szennyes, mosdatlan, ragadós, a vasútállomás koszos, zsírosak, 
szennyesek a tárgyak (batyuk, kosarak), szurtosak a hajnali vonatra váró, 
a városi piacra készülő  parasztok. „Keser ű  és bűzös" a váróterem, s 
benne az utálat „öklendezik", még a hajnal is „piszkosan tápászkodik 
fel" a téglagyár mögött. De a versihlet szerint most az Élet megy végig 
a piszkos falusi állomáson: ebben a nyomorúságban jelenik meg az 
elérhetetlen szépség: a gazdag fiatalasszony, ez a „ritka idegen virág". 
Íme a Szenteleky lírai érzékenysége teremtette két világ, és az ezek 
jelezte panaszok sokáig kristályosodási pontok is, amelyek köré minden 
lírai mondanivalója szervez ődik képben, eszmében egyaránt. 

Két antológia érték ű  verse születette kétpólusú élménytelevényen: 
ABácskai éjjel 1928-ban és a Kakas az esőben című  1929-ben. ABácskai 
éjjel a legtöbbet idézett és felemlegetett verse. Ebben az Ismét Leopardi 
megénekelte költői lét látható, a bácskai éjszakában Rimbaud és 
Nietzsche szövegeit olvasó költ ő , körülötte pedig ott a „huhogó bácskai 
éjszaka" csömöre és a „realitások savanyú felböfögése". Ugyanezt pró-
zában A vers a Vajdaságban című  tanulmányában fogalmazta meg: „Itt 
azonban a nemes, lelki fájdalom ismeretlen valami volt, hiszen mindenki 
a legridegebb realitásokban élt, és a vegetatív élet zavartalansága meg 
bősége már maga volt az elégedettség. Aki jól ehetett, és aki jó vagyoni 
viszonyok között élt, az nem vágyódott többre, szenvedni pedig csupán 
az tudott, akinek azért kellett nélkülöznie a paprikást meg a vinkót, 
mert megdöglöttek a disznói, vagy a jég elverte a sz őlőt. Lelki nélkü- 
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lözésekről sohasem lehetett szó, hiszen lelki igények sem voltak. Az 
senkinek nem fájt, ha nem olvashatott könyvet, mert a könyvolvasás 
sohasem volt öröme, szüksége senkinek. De nemcsak Leopardi, Höl-
derlin, Rimbaud, Nietzsche, Van Gogh, de Baudelaire műve is a me-
nedéke, akinek a húszas években recenzense. Baudelaire szelleme járja 
a bácskai éjszakát, a költ ő, aki kilép a világba, kései leszármazottja a 
„szív magányába, a hús rángásaiban és a szellem lázadásaiban" ég ő  
Baudelaire-nek, mert ő  is azt vallja, mint Baudelaire, nevezetesen, hogy 
a szépség „csodaszörny, rémít ő , üde, szent". És neki is van „albatrosza": 
az esőben ázó kakas, amely nevetségessé válik sárba taszítottan, elázot-
tan, és „egy kis paraszt hajít röhögve törött, sáros cserepet" utána. Olyan 
világról beszél Szenteleky, amelynek nyomorúságában szárnyaszegett 
még a veréb is. 

Bisztray Gyula szavaival azÁkácok az őszben című , 1933 januárjában 
megjelenő  versében a „poros akácfák fájdalmas szimbólummá váltak". 
Két olvasatát is ismerjük ennek az allegorikus, egyben enigmatikus 
versnek. Voltak kritikusai, akik szerint az akácok a „szomorú bácskai 
emberek alakját öltik" fel, miként Herceg János megjegyzi. Ugyan ő  
harminc évvel később, 1972-ben szabadkőműves fogantatását emlegeti. 
„S tán azért volt, hogy a szabadk őművesség sorsát jelképező  akácot 
Szenteleky az elnyomott magyarság szimbólumává is tudta tenni — írja 
Herceg János. — Ugyhogy nem ok nélkül tiltották be több helyen is a 
hatóságok az előadást, pedig az allegória sem egyértelm ű." Az akác 
(vagy ahogyan Szenteleky Kornél mondta, az ákác) a bácskai világ tipikus 
fája a szemében, ezért adta novellaantológiájának is az Akácok alatt 
címet, s tervezett olyan jelképet, amely egyetemes a befogadóképesség-
ben: hordozza a nagyvilág, a nemzetköziség szabadk őműves utalását, 
de a költő  kisvilágának a konkrétumait is. 

Az 1927-ben, illetve 1928-ban bekövetkezett nagy fordulatát sem 
tanulmány közli csupán, hanem vers is, ha „realista" korszakának be-
köszöntét fordulatnak fogjuk fel. Valójában az 1928-as esztend ő  volt 
Szenteleky Kornél „ugartörésének" az éve. 

Mert esztétaként lépett fel, nyomban hogy Szivácon megvetette a 
lábát és felvette a kapcsolatot a Rácsmegyei Naplóval, ahol az emigráns 
Dettre János és Haraszti Sándor játszotta a vezet ő  szerepet. Legmar-
kánsabban a Pechón Józsefr ől írott Színek és szenvedések című  gyászoló 
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előadásában a verbászi fest őművész halálának első  évfordulóján elmon-
dott gyászbeszédében fogalmazott. Pechón Józsefet és m űvészetét még 
Pesten megismerhette, hiszen a fotográfus-fest ő  a Rózsa Miklós embere 
lehetett, akárcsak Szenteleky Kornél is A Hét redakciójában. Emlékezett 
„nagy szimbolista vásznaira", a pasztell iránti vonzalmára, amely termé-
szetében hordja „a puha, tompa, bágyasztó hangulatokat". Pechón Jó 
zsef művészetének a méltatása alkalmat adott Szentelekynek, hogy a 
méltatlan körülmények közé kényszerült alkotóról szólva a vajdasági 
művészsors prototípusát is megteremtse Pechón ürügyén: „Lehajtjuk 
fejünket a falusi temető  egyszerű  sírhantja előtt — írta —, és lelkünkben 
a szomorú játékok nemes borúja foglal helyet. Hisszük és reméljük 
azonban, hogy ez a lapos, falusi sírhalom kiemelkedik a sivár, dermedt, 
ólszagú síkságból, naggyá nő , magassá nő , heggyé csúcsosodik, melynek 
ormát a magasságok örök napja aranyozza be." Szenteleky lírája a 
bizonyság, hogy ugyanezt gondolta a Szivácon borongó önmagáról is, 
amikor az „ólszagú" sziváci éjszakáról énekelt. 

Ízlése szerint a szimbolisták álltak közel hozzá, mint aki makacsul 
tartja A Hét irányát, s egy expresszionizmus előtti esztétikai felfogás 
bajnokaként írja kritikáit els ősorban képzőművészeti könyvekről, s ké-
sőbb is csak az expresszionizmus befogadására lesz hajlandó, de kíváncsian 
próbálja megismerni az újabb törekvéseket is. Ezekr ől négy folytatásos 
tanulmányt tett közzé a Rácsmegyei Naplóban, egyetlen megjelenési 
lehetőségét erre is felhasználva. M űvészetfilozófiai fejtegetések is ol-
vashatók ebben a tanulmányban. Szerinte a m űvészet végtelenbe igyek-
vő  egyenes vonalhoz hasonlatos, amely „valami maradandó akar lenni, 
amely dacol az idővel, divattal, történelemmel". A m űvészet örök voltát 
hangoztatva változó jellegét bizonygatta, és a XX. század izmusait 
sorakoztatta fel az expresszionizmussal zárva felsorolását. Ebben az 
1924-ben írott Törekvések és irányok a modern m űvészetben címűben 
megtaláljuk Barbusse, Romcin Rolland (a „most megjelent" Az elvará-
zsolt lélek című  regénye kapcsán), de Földi Mihály, azután Whitman, 
Marinetti, mindenekfelett pedig Ady Endre nevét, végül Wedekind és 
Georg Kaiser nevét említi a drámaírás képvisel őiként. Zárómondataiban 
a nagy és „örök szépségre" esküdött, melynek „édes, vigaszos végtelen 
örömét" szereti érezni. 1926-ig írott kritikáiban ezeknek az eszméknek 
a forgácsaira ismerünk, és ízlésének jelz őtábláin Brandes, Romcin Rol- 
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land, azután Baudelaire neve áll, a magyarok közül pedig Ady Endréé. 
Ír Makkai Sándor Ady-könyvérő l (Magyar fa sorsa), értekezik Ady 
nagyságáról, majd hozzászól a nevezetes Kosztolányi kirobbantotta Ady-
vitához is, amelyet e kérdés irodalma elfelejtette jegyezni. 

Nem tudta Szenteleky Kornél, nem tudták kortársai, de még ma sem 
tudjuk függetlenül szemlélni ezeket a kérdéseket a vajdasági magyar 
irodalom akkori első , kezdő  szakaszától ott az 1920-as években. Ezt 
példázza az 1927-ben írt polemikus hangú tanulmánya Levél D. J. 
bardtomhoz a „vajdasági irodalom"-ról címen, amelyben visszautasítja 
azt a követelményt, hogy ő  „vajdasági" magyar író legyen, mert akkori 
nézete szerint vajdasági magyar irodalom nincs is. „M űvészietlen lapály-
nak" nevezi világát, amely hagyománytalan: „Nincsenek ősi kolostorok, 
évszázados kollégiumok, hírhedt lovagvárak, görnyedt, legendás dómok 
vagy templomok, france-i könyvesboltok, fontainebleau-i erd ők, ezen 
a józan, disznóól szagú földön sohasem éltek nótázó igricek, ferde kucsmás 
kurucok, sárga szakállú ötvösök, magas homlokú hitvitázók vagy finom 
ujjú humanisták." S felkiált: „Hol vert volna gyökeret a vajdasági iro-
dalom?" Hiányzik a miliő  is — a táj lomha, tespedt, ízléstelen, álmos 
kisvárosok, önző , mogorva falvak, hasznot ígér ő  kukoricások. Fel kell 
sírnia tehát a lelkekben az „örök nosztalgiának, az elkívánkozásnak". 
Kimondja: „Aki a múzsákat szereti, az nem szeretheti ezt a józan, sivár, 
disznóhizlalós vidéket." Jelszava: „Próbáljunk írni, ha tudunk, ha me-
rünk, de ne törekedjünk olyan jelző  kiérdemlésére, amely számunkra 
csak kötelességet, kötöttséget, ny űgös alkalmazkodást jelent, de amely 
nem fejezi ki művészi munkánk becsét, hitét, törekvését." 

Az író-Saulus megnyilatkozása ez még, hiszen 1927 augusztusában, 
nyolc hónappala D. J.-nek („Dettre Jánosnak") címzett nyílt levele 
után az író-Paulus szólal meg! Életének utolsó hat évében gondolatai 
két pont köré tömörülnek: a vajdasági magyar irodalom létezésének 
kérdése az egyik, a másik pedig „szociális gondolata", amely egészen 
közel álla korszak baloldali gondolkodásához, s az „új életformák felé" 
jelszóban összegeződik. 

Nem közvetlenül honi vitái provokálják, de addigi minden tapaszta-
latát beles űrítette a Magyar gyarmatok cím ű , a Bácsmegyei Napló 1927. 
augusztus 28-ai számában megjelent írásába, mondandóját pedig Barta 
Lajosa Nyugat akkor „legutóbbi számában" megjelent fejtegetéseihez 
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fűzte. „Új igazságokat meglátó cikknek" nevezte ezt a nagyon ritkán 
emlegetett Barta Lajos-tanulmányt, és csoda, hogy a Nyugat megjelen-
tette. De felt űnő  Szenteleky Kornél viharos reakciója is: gondolatai és 
tényei Barta Lajos állításait támasztják alá, amikor Magyarország „könyv-
imperializmusát" emeli ki Barta Lajos meglátásai közül. „Magyaror-
szágból tekintélyes könyvexport van útban az utódállamok felé, ahonnan 
semmiféle kultúrterméket nem exportálnak Magyarországba" — mondja, 
s levonja a végkövetkeztetést: „Igy alakul ki tehát a gyarmati viszony 
Magyarország és a kisebbségi magyar népdarabok között." Felrója, hogy 
Magyarországon meg sem említették, Jugoszláviában Könyvbarátok 
Társasága alakult, hogy „viharos meg nem értés fogadta" Makkai Sándor 
Ady-könyvét, mert „Pesten nem tudtak belehelyezkedni egy kisebbségi 
magyar világszemléletbe". S már nem Saulus, hanem Paulus írja a cikk 
utolsó mondatait: „A valóság mindenesetre az, hogy minden magyar 
népdarab önálló szellemi életre van utalva, s ebben az életre kelésben 
nincs karon fogó szüléje, segítőtársa vagy gyámolítója, csak önmaga. Ez 
ugyan komor és kegyetlen dolog, mégis ennek belátása és tudatos 
beismerése a jövendő  élet bizonyos és boldog szívverése." 

Voltak már 1920-ban folyóiratok a Vajdaságban, de kimondottan 
kisebbségi magyar programmal induló nem volt. Főképpen nem volt 
nyoma a Magyar gyarmatokban említett tudatos belátása annak, amely 
szerint önálló szellemi életre van kényszerítve az utóállamokban szület ő  
magyar irodalom. Vállalja tehát, amit Dettre Jánosnak írott nyílt leve-
lében megtagadott, nevezetesen, hogy „jóformán semmi el őfeltétele 
sincsen annak, hogy a »vajdasági« irodalom életre keljen". „Nincs olyan 
irodalom Vajdaságban, amire a »vajdasági« jelz ő  illene." S milyen pa-
radox helyzetbe kerül, neki kell vállalnia a „vajdasági magyar irodalom", 
vagy ahogy majd az 1928-ban megindított folyóiratának címe hirdette, 
a „vajdasági írás" megszületését elősegíteni, s annak létét hirdetni élete 
utolsó öt esztendejében. A Vajdasági Irással „reprezentatív szemléjét" 
akarja megteremteni „Vajdaság magyar kultúrájának", majd amikor a 
„vajdasági irodalom" most már dédelgetett gondolata a Rei; eli Újságba 
szorul, az irodalmi mellékletnek A Mi Irodalmunk lesz a címe, hogy 
azután az összefogás jegyében indítson újra folyóiratot Kalangya címmel 
— jelszót teremtve a vajdasági magyar füleknek szokatlan kalangya 
szóból: „Gyűjtsd a termést kalangyába!" Nem véletlenül már 1928-ban 
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szemben találja magát a szabadkai Bácsmegyei Napló vezéreivel, és ez  
a harc is a „vajdasági" irodalom kérdése körül lobban fel, s tart Szen-
teleky Kornél haláláig, hiszen a halálos ágyán is vitatkoznia kell pole-
mikus írást írva Havas Emil ellen, mint ahogyan 1929-ben Fenyves  
Ferenccel volt konfliktusa. A Bd сsmegyei Napló a kételyt hirdette Szen-
teleky Kornél kezdeményezéseivel kapcsolatban. Ilyen módon gáncsos-
kodott 1928-ban, amikor Szenteleky és hívei Becsén erdélyi mintára  
Helikont akartak szervezni a vajdasági magyar írók összefogására; gán-
csolta a Vajdasági Írást, majd nyíltan támadásba lendült 1933-ban a  
Szenteleky hirdette „helyi színek" elmélete ellen „vicinális irodalmat"  
emlegetve. Látszólag az volta kérdés, ki irányítja a vajdasági írókat.  
Valójában szemléleti természet űek az ellentétek: az „ugartörés" új  
életformáját a Rácsmegyei Napló szerkesztői — Fenyves Ferenc, majd  
Bródy Mihály — nem vállalták és nem akarták, mert ideáljuk a könnyed  
olvasmányokhoz szokott vajdasági magyarság városlakó sz űk rétegéhez  
és a falusi iparosság ízléséhez igazodott.  

Szenteleky Kornél a romániai magyar irodalmi példákon okult, s ő  
is végre szerette volna hajtania „magunk revízióját", ahogyan Makkai  
Sándornál olvasta annak nevezetes programírásában. „Tudja és hirdeti  
— írja Makkai Sándor programírásáról — ,  hogy nyitott szemmel, önámítás  
nélkül kell szembenézni a tényekkel és a lehet őségekkel, mert csakis  
így teremthetjük meg az új gondolatvilágunkat, mely már új életünkbe  
ereszti gyökereit." Kós Károly 1921-es impulzusa a Kiáltó szó című  
röpiratában még nem ér el hozzá. Az évtized végén kirobbant „vallani  
és vállalni" vita azonban érdeklődésének a középpontjában állt, és Berde  
Máriával vallotta: „Nekünk is vallani és vállalni kell sorsunkat, problé-
máinkat, s úgy kell hirdetnünk igazságunkat, mint ahogy azt a múltak  
írástudói tették." Az 1930-as évek elején már mély egyetértéssel olvassa  
és ugyancsak kommentálja Makkai Sándor másik, a Magunk nyomában  
című  röpiratát is. Ezeknek az erdélyi programírásoknak és helyzetisme-
retet követelő  gondolatoknak gazdag irodalma van, vajdasági magyar  
recepciójuk feltárása azonban még várat magára, akárcsak Szenteleky  
Kornél szép gondolatának másik szála, amely részben Az európai álla-
mok egyescilése eszméjével, részben pedig „dunai kultúrtervének" meg-
fogalmazásával van kapcsolatban, hiszen ezek elválaszthatatlanok az  
Erdélyből érkezett sugallatoktól. Szenvedélyesen reagál, akárcsak Mak- 
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kai püspök szavaira, Veljko Petroviénak, a belgrádi Politika című  napi-
lapban megjelent hatrészes Dunavska konfederacija (A dunai konföde-
ráció) című  cikkére Az európai államok egyesülése című  cikkében. Jel-
lemző , hogy Szenteleky Kornél Veljko Petroviénak azt a gondolatát 
ragadta ki többek között, hogy a magyarok nem olvasták figyelmesen 
annak idején Ilija Garašanin, Svetozar Mileti ć  és Juraj Strossmayer 
írásait, és anekdotaként idézi a szerb író Podmaniczky Frigyes mondását: 
„Hogy én Bukarestbe vagy Belgrádba menjek? Akkor inkább Bécsbe 
megyek!" Ha Veljko Petrović  1930-ban Kossuth Lajos Dunai államszö-
vetség tervét ismerteti, Szenteleky Kornél maga is ír ilyen tervezetet 
1932-ben, és Tolsztojnak Romcin Rolland-hoz intézett leveléb ől veszi 
a mottót: „Minden, ami egyesíti az embereket: az jó és szép, ami 
elválasztja őket, az rossz és csúf." 

Hétköznapi irodalompolitikai gyakorlatában természetesen nehe-
zebb volt azokat az elveket képviselni, amelyeket elméleti írásaiban 
meghirdetett. Radikalizálódása nyilvánvaló. 1931-ben Becsén egy iro-
dalmi isten mondja: „Az irodalom ma már nem lehet öncél, nem élhet 
mondjuk önálló esztétikai életet, hanem kapcsolatot keres az ezerarcú 
milliárd ránccal barázdázott valósággal... Ezért a mi irodalmunk nem 
léphet ki a mából, nem szállhat el a Vajdaság daltalan rónáiról id őtlen 
és talajtalan régiókba." 1932-ben a szegedi Bethlen Gábor Kör naptárát 
forgatva (a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma adta ki), azt írta: 
„Uj szín, friss levegő, új gondolat adhat csak új értékeket. Aztán meg 
kötelességünk, hogy ismerjük népünket, hogy megismerjük annak sajá-
tos, különleges művészi és szellemi értékeit. Nem zárkózhatunk magas 
és gőgös elefántcsonttoronyba, nem kereshetjük kevesek kegyét vagy 
csodálatát, nem űzhetjük a »nagy egyéniségek« tömjénes kultuszát." 
1933-ban papírra veti a „helyi színekről" alkotott felfogását, s ennek 
egyik sarkalatos tétele éppen a fenti gondolat volt. Szembe kellett tehát 
néznie a „helyi színek" kérdésével, és megírja, mintegy el őtanulmány-
ként 1932-ben a Bácska, mint míivészi és szellemi egység című  tanulmá-
nyát, és kifejti: „A bácskai lélek, a bácskai szellemi egység gondolatát 
tehát nem lehet futó mosollyal elintézni, mert ilyen egység — minden 
nyelvi, faji, vallási, néprajzi, kulturális ellentét ellenére — nemcsak el-
képzelhető , hanem fel is lelhető ." 
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Hogy bizonyítsa állítását, elgondolta novellaantológiáját, amely 1933-
ban Akácok alatt címen jelenik meg. Ennek bevezetőjében, valójában 
szellemi végrendeletében, a „helyi színek" elmélete és gyakorlata mellett 
egyaránt hitet tesz. F őképpen hogy nem csupán m űvészeti elméletet 
kifejtő  írása ez, hanem pártok felett álló politikus hitvallása és program-
írása is. Tanulmánya mottójában esztétikusok nevét sorakoztatja fel 
(Elie Faure, Johannes Volkelt, Benedetto Croce), közben azt vallja, 
hogy „vissza kell térnünk Taine-hez, az »ész poétájához«, akihez külön-
ben sohasem lehet eleget visszatérni". Taine nézetei lesznek elmélete 
alappillérei, de belőle elvetette a „faji tényez őt", mert annak „tudomá-
nyos értékét már többször kétségbe vonták, de amelynek nálunk kü-
lönben sem lenne értelme, hiszen olyan területen lakunk, ahol külön-
böző  népek keverednek egymással, s így mindenesetre többen vannak 
az indogermán magyarok, minta turániak". Szerinte elmélete lényege 
és követelménye, hogy „igazi életet, igazi mát adjon az író": „Az igazi 
írónak élnie kell a mában. Bele kell kapaszkodnia az id ő, a talaj, a 
tények, a társadalmi adottságok pozitívumába ... Az író már nem csupán 
művész, a mai írói elhivatottság már sok tekintetben etikai irányultságú." 
S tovább: „Ma írni kell és nem csevegni, bele kell kapaszkodni valamibe, 
gyökeret kell ereszteni, színt kell vallani, új embert, új világot kell 
teremteni hittel, lelkes képzelettel, mindiga pozitívumba kapaszkodva. 
Rá kell mutatnia fekélyekre, a lázító igazságtalanságokra, azokra a gonosz 
akadályokra, amelyek a jobb, a tökéletesebb holnap elé feküsznek .. . 
Írástudók vagyunk, a holnap elhivatott épít ői. S akkor nem szabad 
megtagadnia földet, az időt, amelyben építeni kötelességünk." Szente-
leky Kornél tanulmányában további eligazításokat is találunk nézetei 
forrásaival kapcsolatban, hiszen említi az „esprit actuel"-t, az „esprit 
loval"-t, a „neue Sachlichkeit"-et — magyarázva a „sokat emlegetett 
couleur loval-t", az írói elhivatottság kérdésével kapcsolatban pedig 
Julien Benda „öntudatos könyve" a perdönt ő  érve. 

Jellemző , a kortársak nem azt vették észre, hogy az éppen abban az 
időben születő  ún. szociális irodalommal való rokonsága egyértelm ű , 
hanem a „vicinális irodalom" vádját szegezték mellének. Szenteleky 
Kornél gondolkodásának végpontja ez a tanulmány, s még csak a halála 
előtti üzenete készül: „Szeressétek azt, ami a miénk." Ha helyeseljük 
Babits Mihálynak a Julien Benda könyvér ől írt tanulmányának azt a 
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kitételét, mely szerint az „írástudó akkor lesz árulóvá, amikor nem mutat 
többé a csillagra"! Nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogy Szenteleky Kornél 
minden kétséget kizáróan nemcsak elindulta csillag felé, hanem írásaival 
a csillagra is mutatott. 

A szépíró nem tudta gyakorlatában követni a gondolkodó irodalom-
politikus gyorsabb és radikálisabb lépteit. Néhány jeladására természe-
tesen fel kell figyelnünk. Versei közül a már említett Akácok az őszben 
című , 1933-ban írott verse kétségtelenül ilyen. Nemes pátosza egyedül-
álló Szenteleky Kornél lírájában: 

Állnak az ákácok bús bácskai őszben 
kopaszul, szegényen s türelmesen állnap 
szél rázza fejüket, fejsze csap húsukba. 
Nincsen épp jó sora az ákácifának. 

Állnak csendben, árván a csatorna mentén, 
állnak szerteszórva a Tisza vidékén. 
Ákác-bánatukról sír zörgő  harasztjuk... 
Fanyar ákácfilstöt fúja zsellér kémény.. . 

Utolsó novellái apró életszegmentumokat ragadnak csak meg a ki-
sebbségi létbe szorultak sorsából. Az 1928-ban keletkezett Kis kávéház 
című  novellájában Géza úr azért veszíti el állását, mert nem tudott 
megtanulni szerbül. Az 1933-ban íródott Érvényesülni! című  novellája 
pedig tézisnovella — a szolgalelk ű  kisebbségi hivatalnokot rajzolja, aki 
megtagadja magyar voltát. Nagy ambícióval írott novellája ez, s úgy 
tervezte, hogy az Akácok alatt című  novellaantológiájában ez fogja az 
ő  művészetét képviselni. E novella „politikai" értelmét mind Kállay 
Miklós 1933-ban, mind Hankiss János 1942-ben megfogalmazta. Kállay 
Miklós szerint Szenteleky az „életrealitás kemény logikájával, gondos 
megfigyeléssel és tökéletes m űvészettel adja az új viszonyok közé került 
törtető  lélekrajzát". Hankiss János pedig így jellemzett: „De amint a 
félmagyar vagy a magyarok közé szokott idegen megérdemelheti a 
rokonszenvet, olyan szomorú a szerepe az érvényesülni akaró magyar-
nak, aki a nácselnik kedvéért szlávnak szeretne látszani, s egy véletlen 
eset téríti vissza a becstelenség szakadéka szélér ől." 
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Legnagyobb ambícióval, egyúttal az összefoglalás szándékával írta 
meg 1929-ben az Isola Bella című  kisregényét, amelyben, mint cseppben 
a tenger, világának és a világnak a jellemzői kerülnek együvé. A regény 
színhelye az útirajzot idézi: Szicília szigetén Taormina egyik panziója 
az, ahol az író alteregója, Szabolcs, megszáll a szabadk őművesség égisze 
alatt, ahol szerelme megszületik a dán Inge, a kommunista mozgalomban 
utazó lány iránt, miközben a szépségnek a szigetén a regény h ősének 
otthona jut eszébe, ahol „most talán felh ős ég alatt csoszognak fanyar 
arcú emberek", s „örömtelen lelkek őgyelegnek a csúnya, sáros utcákon 
a nyirkos falak mentén, valaki tán hurkot készít magának a padlásge-
rendán". A fasiszta Olaszország hétköznapjairól beszél a panziótulaj-
donos, aki maga is szabadk őműves-testvér, Szicília közelében pedig, 
„valahol, egy kopár vulkános szigeten a deportált foglyok" raboskodnak, 
köztük lehetett Dominzio Torrigiani, akinek ugyancsak 1929-ben írt 
Testvéri köszönt ő  című  versét dedikálja: 

Az estnek könnyes ibolyás ködében 
ott púposodnak a Lipari-szigetelt 
Kinyújtom karom, és kiáltom: 
— testvér! Veled vagyok! .. . 

Ez az „új élet és az új, tökéletesebb ember" igézetében született 
regény Szenteleky Kornél minden fontosabb hangulatának, kedves szí-
neinek és érzéseinek a regénye is, amelyben koreszmék keresztezik 
egymást. Érthetetlen azonban, hogy miért nem tudott nyomban kiadót 
találni. Előbb a Vajdasági Írás közölte szöveg áttördelésével akarta honi 
kiadásban megjelentetni, azután keser űen tudomásul kellett vennie, 
hogy Pesten sem akadt kiadóra, végül Kuncz Aladár, a szabadk őműves-
ségben is testvére, járt közbe, hogy az Erdélyi Szépmíves Céh jelentesse 
meg 1931 őszén. Csalódásai ellenére új regény tervét melengeti magá-
ban: „meg szeretné írni az asszimilálódó és asszimilálódni nem tudó 
kisebbségi magyar lelkek regényét", s vallotta: „ez lesz az els ő  vajdasági, 
talán az első  magyar kisebbségi regény, amelyhez az út tizenkét év 
keserűségén, ütlegein, csalódásain, gyávaságain, dacoskodásain és el-
csüggedésein keresztül vezetett". E regénye azonban már nem készült el. 
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Íme, egy vajdasági magyar író sorsképe és pályarajza vagy hetven év 
távlatából irodalmi relikviák nélkül, hiszen könyvtárával együtt minden, 
mi szellemi-fizikai hagyatékát jelenthette, elpusztult 1944 őszén. Tör-
ténetében benne van a vajdasági magyar irodalom els ő  majd tizenöt 
évének története — szándékokkal gazdagon és botlásokkal tarkítottan. 
Tiszteletre méltó hősiesség, illúziókba temetkező  gondolkodás, bizako-
dás és csalódás tehertételeivel és szüntelenül szellemi éhszomjtól gyö-
törten élt, s mielőtt meghalt, áttért a katolikus vallásra, hogy pályatár-
sainak és utódainak a vajdasági magyar irodalomban ne kelljen a 
görögkeleti temetőbe menniük, ha meg akarnak állni japánakácok őrizte 
sírja elő tt. Örökségünk nem csupán egybegyűjtött műveinek öt és leve-
lezésének egy kötete, valamint a Bazsalikom című , Debreczeni Józseffel 
készített, a modern szerb költészetet bemutató antológiája 1928-ból, és 
a már említett Akácok alatt című  kétkötetes antológiája 1933-ból, 
hanem a vajdasági magyar irodalom is, amelynek Szenteleky Kornél 
szellemi szülője volt! 

Hét vezér 
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BORDÁS GYOZO 

Hol volt még Chicago, amikor szül őfalumban már ünnepelték a május 
elsejét? Több mint nyolcvan esztend ővel az amerikai munkáscirkuszo-
lások előtt! Abban az időben nyilván megközelítőleg ennyivel is lehet-
tünk elő ttük, mármint az amerikaiak előtt. Hogy azóta velünk mi történt, 
arról magunknak kellene elgondolkoznunk. De most arra a május el-
sejére emlékezem (s nem a Május 1-jére). Képtelen is lennék a munka 
ünnepét lelkes szavakkal köszönteni, bár nem vitás, minden munkáskéz 
e földkerekségen valóban megérdemel egy napot, tiszteletadásként, a 
megbecsülése jeléül egész évi munkájáért, de nem a közelg ő  ünnepfé-
léről szeretnék szólni, hanem ama hajdani május elsejér ől, a pontosan 
kétszáz évvel ezelőtti újverbásziról, amelyről, míg élt, Balogh Gyula 
mérnök mesélt oly lelkesedéssel, mintha maga is Ott lett volna, s sze-
mélyesen köszönthette a bécsi kamarai udvar nagy tudósát, Kempelen 
Farkast, és az azóta sok-sok névtelenné vált „dics őséges urat". 

— Annak idején ő  irányította a budai vár építését, tervezte a schön-
brunni császári kastély szökőkútjait, meg sakkozógépet, s őt, gőzkotrót 
is, ami e nagy munkához kellett. Mert valóban nagy munka volt ez, 
amihez a gőzmasinára szükség lehetett. Nem volt mérhet ő  sem az 
aratáshoz, sem a csépléshez, de még a ház, az iskola vagy a templom 
építéséhez sem. Matematikus és fizikus volt Kempelen, méghozzá vi-
lághírű  és sókereskedő  — mesélte hosszasan az öreg vízimérnök, aki 
szakmunkáin kívül katonadalaink gy űjtésével is ismertté tette nevét 
kultúránkban. —Bizony volt itt mozsárágyú-díszlövés és huszonnégy 
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főből álló lovasbandérium, amely pedig nyolc német, nyolc szerb és 
nyolc magyar vitézb ől állott. 

Mindezt már gyerekfejjel is elképzeltem, s aztán a mérnökt ől kapott 
könyvekből magam is megbizonyosodtam, így volt 1802-ben, hogy aztán 
évi rendszerességgel ismétl ődjenek ezek az ünnepségek, és mindig május 
elsején, ott, a zsilip alatti füzesben, a sörház körül, mert akinek e 
majálisokat köszönhették, „sörszeszfőzdét" is tervezett ide, meg zene-
pavilont a fogadó mellé, hogy vigadalmakkor elnyomja a vízimalom 
állandó és egyenletes morgását, amit megintcsak ugyanaz az ember 
tervezett. A faluba meg paplakot, négyosztályos iskolaépületet tanító-
lakással. Templomot is, természetesen, csak kivitelezésére már nem 
futotta a pénzb ől, így a szomszédos faluban épült fel, hol hál' istennek, 
ma is annak a tornyából harangoznak. 

Azt, hogy akkoriban mit is ünnepeltek, a korabeli sajtó szerint egy 
cservenkai sváb telepes magyarázta meg magának a császárnak és ki-
rálynak, I. Ferencnek: „Hogy itt életet kaptunk a gyerekeinknek is 
azonáltal, hogy lecsapolták mocsarainkat és term ővé lett a föld." 

De maradjunk még az aránylag kevés írásbeli forrást tartalmazó ama 
'802-nél, ennél az éppen most kikereked ő  dátumnál. Az első  rako-
mánnyal terhelt hajónak a zsilipen történt áthaladását, azaz a Ferenc-
csatorna teljes hosszán történ ő  hajóforgalom beindulását ünnepelték — 
Kiss József és fivére, Gábor nagyszer ű  alkotását. A lovakkal vontatott 
hajó rakománya a feljegyzések szerint a következ őket szállította: gabo-
nát, sót, ezüstöt, rezet és egyéb érceket, fát és épít őszereket, továbbá 
bort, dohányt, olajat s végül ágyút és l őszereket. Szimbolikusan jelezve 
mindazt, amit a bécsi udvar a jövőbeni szállításra itt engedélyezni fog, 
s ami nem kevesebb mint kétszázharminc kilométerrel rövidítette meg 
ezzel a vízi útvonallal a Kárpátok és a Bécs közötti távot. Hatalmas 
vállalkozás volt ez, Európa els ő  hajózható csatornája avatásának a 
pillanata! 

Szegény Kiss Józsefünk, aki mindezt megálmodta és megtervezte, s 
amihez a számításokat jelent ős mértékben éppen Kempelen Farkas 
végezte, az ünnepségen nem lehetett jelen. Kegyvesztetten élt ekkor 
már vagy három—négy éve a szomszéd faluban, Szenttamáson. Hogy 
kiábrándultságában tervezgetett-e még, nem tudni, de rajzolni rajzolt, 
sziluettképeket mindenekel őtt, és verseket is írt, no meg fogalmazta a 
Bűnbánatom tűnődéseit, amelynek jelmondata: Fac bene, dolebis. (Tégy 
jót, megbánod.) Hogy ez ki is teljesedett rajta, elegend ő  beleolvasni 
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említett munkájának kezdő  soraiba, amelyeket a latinosok így magyaro-
sítottak: „Mindenható Isten! A Te utaid mérhetetlenek ... De én tudom: 
ne tégy hasznosat az életben, mert jutalmad irigység lészen, bántódás 
és üldöztetés ... Leginkább sajnálom nemes társulatunkat, amelynek 
alapítói mi voltunk, és melynek jótétét minden erőnkkel előmozdítottuk. 
Előre tervezett rágalmazások folytán 1797-ben a csatornai ügyek veze-
tésétől eltávolíttattunk oly időben, midőn saját tervünk és indítványunk 
alapján 1798-ban Sztapártól Monostoriga hajózásnak meg kellett volna 
kezdődnie. Ez azonban minden lehet ő  ármányokkal megakadályozta-
tott, nehogy a befejezés dics ősége a Kiss testvéreké legyen ..." 

A későbbi csatornamonográfusok, elsősorban Koch József és Nikola 
Petrović  is jogosnak érzik a tervező  panaszát, hiszen nem rajta múlottak 
az „embererőt" kivonó francia háborúk, hogy a kincstárnak már nem 
volt miből fizetnie a „román cementet", hogy az isztriai pallérok bérük 
hiányában távoztak ... S mindezzel együtt járt az az évi magas árvíz, 
ami Monostornál „homoktódulást" okozott, s újra kellett ásni mindazt, 
amit egyszer már kiástak, de a makacs Duna ismét kimosta a még meg 
nem szilárdulható töltést és a partot. Hogy ezek után már csak a kor-
báccsal fegyelmezett „Schpanische Reiter"-eken belül dolgoztathattak 
a francia és olasz foglyokkal és rabokkal szigorú katonai felügyelet alatt, 
ezt már Majtényi Mihály regényéb ől, az Császár csatornájából is tudjuk. 

De kanyarodjunk vissza a majálishoz, s most már nem ama bizonyos 
elsőhöz, hanem egy öt évvel kés őbbihez. Már csak azért is, mert birto-
kunkban a Magyar Kurir 1807. pünkösd havának tizenkettedik napján 
megjelent száma, s benne látszatra akár egy nyelvemléknek is beill ő  
cikkecske, amelyből idézünk: „Fels. Császárunk és Jó Királyunk, Marja 
Ludovika Herczeg Kis Asszonyával Zombor fel ől az Canalison Cser-
venkán keresztül utazván, mid őn a' falu derekán lévő  nagy hidnál, az 
alatt, mig a' hajó elejbe más lovakat fogtak, a' helybéli két TT. Prédi-
kátorok az ő  Felsége szerentsés érkezésén 's látásán való örömöket 
rövid szókkal ki jelentették, és a' Canáljs két partyán álló sokaság sok 
Vivat kiáltással ugyan azon való örömét nyilván valóvá tette. Ekkor a' 
Reform. Prédikátor T. Gózon István Ur leg kissebb leánykaja, mihelyt 
a' Herczeg Kis Asszonyt gyászos köntösében öltözve meg látta, azonnal 
maga szüleitől azt tudakozta, mivel kedveskedjen ő  ezen különben is 
messzünnen jött árva Herczeg Kis Asszonynak? Azonban maga min-
gyárt fel találta, hogy jó volna egynéhány szép almával meg ajándékozni; 
melly kjvánsága hogy bé tellyesedjen, reá vette szüléit, hogy őtet sietve 
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vinnék el Verbászra, melly meg is lett, és ott vége lévén az ebédnek, 
egy kevéssé a' hintónak ajtajához állott, és Ott nagy készséggel várako-
zott addig, mig a' Herczeg Kis Asszony oda ment. Ekkor elejbe vitte 
tellyes, de nem szeles hanem mérseklett bátorsággal csekély ajándékfát, 
mellyet igen kedvesen vett E ő  Csász. kir. Nagy Herczegsége, kéttzeri 
maga meg hajtásával és szóval is, maga E ő  Felsége pedig a' kis leány-
kának módos magaviseletében annyira gyönyörködött, hogy annak jó 
szivüségét és indúlatját e' drága szókkal méltóztatott elfogadni: meg 
fogok róllad emlékezni." 

Hogy nem kimondottan a magyar nyelv szellemében íródott eme 
tudósítás, mára fülünk is mondatja velünk, de ett ől talán történetileg 
érdekesebb és fontosabb is, hogy végül a saját nevére keresztelt csator-
nát maga I. Ferenc magyar király és Ausztria császára is megtekintette 
fölhajózva a mintegy száz kilométeres vízi út feléig, a verbászi központi 
zsilipi. 

— Államelnök ide soha nem látogatott, de császár és király az igen —
élcelődött sokszor a már említett Balogh Gyula, aki vagy negyven éven 
át volt igazgatója s főmérnöke a II. világháború utáni bácskai vízgazdá-
szoknak, s akinek dolgozószobája tele volt e vízi út dokumentumaival. 
Hogy 1807-ben is elhangzottak a díszlövések, hogy orgona- és tulipán-
girlandokkal volt kidíszítve a zsilip minden szeglete, beleértve a zsilip-
kamra boltíveit és erős tölgyfakapuit, a söröz őt, a malmot és minden 
egyebet, az csak természetes. De a kés őbb kisvárossá nőtt település 
lakosait ama bizonyos „Herczeg Kis Asszony" jobban érdekelte, mint 
a császár. Hiszen ő  nem volt más, mint I. Ferenc lánya, az akkor ti-
zenöt éves Marja Ludovika, az a Mária Lujza, akit apja, hogy mentse, 
ami még menthető  a birodalomból, négy évvel kés őbb nem máshoz, mint 
Napóleonhoz adja feleségül. Lujza asszony 1811-ben fjúgyermeket szül 
a francia császárnak, akit azonnal római királlyá nevezik ki, a történe-
lemkönyvek pedig II. Napóleon néven jegyzik. Pedig a történelembe 
nem is igen vonult be, távol tartották az államirányítástól és politikától, 
irodalmi hírnevét pedig Edmund Rostand Sasfiók című  verses drámá-
jával alapozta meg. Maga Lujza asszony — írják a történészek — két évre 
rá régensnő  lett, majd kalandos életútja következik — korának Diana 
hercegnője, mondhatnánk ma —, hiszen elhagyja Párjzst, Párma herceg-
nője lesz, hogy 1815-ben titokban férjhez menjen szeret őjéhez, egy 
bizonyos Neipperhez, majd 1834-ben egy francia Bombelles névre hall-
gató grófhoz, és éljen aztán még vagy tizenhárom évet. 
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Így lett Gózon tiszteletes úr családtörténetének fontos eseménye 
leánykájuk Mária Terézia unokájával való találkozása, Mária Lujza 
személye és kalandos élete pedig évtizedeken keresztül téma városkánk 
kispolgárságának körében. 

Kiss Józsefnek viszont nem adatott meg, hogy e pompás fogadtatások 
részese legyen, pedig micsoda nagy lelkesedéssel tervezett és irányított, 
mintegy tíz éven keresztül, s rótta is sorait, néha még versben is. „Ha 
a vetés még most nem áld aranyos gabonával, / Áld dúsan a kalász, majd 
az idők folyamán" — írta 1793-ban, s ha mára költ ő-építésznél tartunk, 
írjuk ide azokat a sorokat is, amelyeket a királyi, császári látogatás 
évében immár csak feleségének, ama bizonyos Nemesovits Jozsefa 
asszonynak írt sziluettrajza alá: „A tavasz szomorú volt neked / a nyár 
szép mint megérdemled / Most Hymen gyöngéd kötelékében / egyesülve 
férjeddel, én velem / legyen életed ősze és tele / bánatban szegény és 
örömmel tele." 

Vigasztalódjunk? Végakaratát tisztelték: a zsilip fölötti dombon egy-
koron megvásárolt sz ő lőskertjében temették el 1813-ban, s ma is kilo-
méterekre ellátszik e magányos sír hatalmas obeliszkje, rajta a fényl ő  
rézgömbbel. 



RABOK A PUSZTÁBAN  

MÁJTÉNYI MIHÁLY 

Comes de Soro generális, temesvári várparancsnok 1794 júniusában 
elrendelte, hogy a kazamatákat ki kell üríteni. 

A rabokat négyesével egymáshoz láncolták, és június 12-én felsora-
koztatták a várudvaron. Négyfontos profuntot kapott mindegyikük és 
egy váltás fehérnem űt a tarisznyájába. Vidáman zajongva csoportosul-
tak, örültek a szabadságnak, hogy ismét rájuk süt Isten napja, nem 
bánták, akármi lesz. Ha túl nagy volta zaj, a foglárok néha közéjük 
csördítettek. 

Nyolc óra felé puskás svalizsérok fogták körül a térséget. Valami 
parancsot olvastak fel a katonák között, a rabok azt nem hallották, aztán 
a sok pc оrkoláb hosszú pálcákkal megkezdte négyesével az elítéltek 
kiterelćsét. Dalolva indultak a sáncárkon át, lánccsörgés között vonultak 
a városon keresztül, a polgárok szájtátva bámultak utánuk. Aki kijött 
kíváncsiskodnia kocsiútra, azt puskatussal kergették vissza a katonák. 

— Félre az útból, hé! 
Délnyugat felé indulta menet. Mindegyik csoportot csak lazán zárták 

körül a katonák, azokat hiába kérdezgették a megláncolt foglyok: mor-
vák voltak, és nem értették a szót. 

Dél felé már Kisbecskerek utcáin porzottak az ütemes léptek. Csa-
tádon és Komlóson át haladtak, a komlósi uradalom pajtáiban meghált 
az egyik csoport, a másik éjszaka is folytatta útját Kikinda felé. Sokan 

Részlet a Császár csatornája című  regényből  
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kidő ltek, ezeket átvette valamelyik lassabban haladó csapat. Káromkod-
va, zajongva, énekszóval haladtak a bánáti rónaságon át, hangos 
lánccsörgés között a temesvári kazamaták rabjai. 

Három napig tartotta vonulás. Becséig hajszolták őket a katonák, 
itt volt ismét általános gyülekez ő . Alig lehetett ráismerni azokra, akik 
Temesvárról három nap előtt elindultak: a penészes fehér arcokat 
kicsípte a szél, a napsütés megbarnította, új fehér ruhájukat vastag por 
fedte. Húszan kidőltek útközben, nyolcan szökést kíséreltek meg, kett ő t 
közülük agyonlőttek. Egy idős ember Beodránál szívszélh űdésben halt 
meg hirtelen, el is temették rögtön, papot sem hívtak, a svalézser 
őrmester mondott rövid imát sírja fölött. 

Ötszázhuszonhárom rab indult el Temesvárról, Becsére már csak 
ötszázan érkeztek meg. 

Az uradalmi csűrökbe zárták őket, reggel másféle katonák jöttek, 
csajkások a Tisza fel ől, ezek vették át a félezer embert. Kihajtották a 
rabokat a Tisza-partra, megkezd ődött az átszállítása túloldalra, bárkán 
és csónakokon. Felvont fegyverrel álltak őrt a szerezsánok, még így is 
négyen kíséreltek meg szökést: a vízbe vetették magukat együttesen. 
Lövések porzottak a víz fölött, halálordítás vegyült az evez ők zajába. 

Május 16-án délelő tt a régi sörház udvarán volt újabb sorakozó 
Óbecsén. A péterváradi er őd tisztjei számlálták meg a rabokat: négy-
százkilencvenhat embert. 

Aztán délnyugatnak hajtották őket, Földvár felé. Nem tudta senki 
közülük, mi végbő l. 

Négyen voltak a sorban. Minden sor mellett prófosz, hosszú pálcával. 
Középen kettőjük lábát egymáshoz láncolták, ezek jártak legrosz-

szabbul, mert nemcsak testük terhét cipelték, hanem a láncét is. Nem 
volt súlyos ez a lánc, de akadozott minduntalan. Egyszerre kellett lépni, 
egyiknek jobb, másiknak bal lábbal, különben összekeveredtek a lánc-
szemek. Fél tucat ilyen szabálytalan lépés, és megszorulta bilincs, amit ő l 
az egész sor hátramaradt. Ügyelni kellett az ütemes léptekre, ezen úgy se-
gítettek, hogy számoltak egyszerre. Egy, egy, egy, egy. Ütemesen hang-
zott a kiáltás egész délel őtt: őrjítő  volt. 
Őrjítő  volt ez az ütem és kiáltozás reggelt ől estig. Marta a testet, a 

lelket, kiszítta az erőt. Ha az egyik támolyogni kezdett, megbénult az 
egész sor. 
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Ne rángass úgy, átkozott! 
Nem volt pajtásság ebben a hajszában, és ezt is akarták talán a 

rabtartók. Ugy láncolták egymás mellé a legellentétesebb foglyokat. 
Rablógyilkos mellé politikai rabot. Nagy mellé kicsit. Békés mellé dühös 
természetű t. Már amennyire ismerték őket. 

Kisebesedett az őrök lába is a hajszában. Miért nem lovas katonákkal 
hajszolták a rabokat? Olyan volt a hangulat a katonák között is, hajlan-
dók voltak bármely pillanatban felkoncolni a foglyokat, csak ne tartson 
tovább a hajsza. 

Messze van még a földvári sánc. Két óra járásnyira legalább. 
* 

Valaki az ördögök nagyanyját emlegette a töltésoldalban. Hogy milyen 
lassan jön a transzport! Fél négy felé jár, és hírük-hamvuk sincs még! 

A péterváradiakat régen elhajtották. Itt vágták át énekszóval a 
falut. 

Tejképű  fiatal katona jelentette ezt lelkendezve. Csákója mélyen a 
fülére csúszott, elhúzta száját, úgy nevetett. 

Ezután nem ásunk! 
Nem bizony, bundás. Puska a kézbe és csiba. Ássanak majd ők. 

Fűben heveredett a biztató, vén obsitos, f űszál volt a szájában, azt 
törte fogával, időnként kiköpött egy darabot. Nem látja a káromkodó 
ember, a strázsamester ott a földtúráson túl. Ha látja, odacsördít egyet 
biztosan. De az most a rabokat lesi. Félezer embert jelentett Becsér ő l 
a lovas hírnök. A Tiszán át hozták őket valahonnan. 

Máriát emlegeti folyton a mosdatlan szájú. Meg azt, hogy mikor lesz 
itt munka. 

Nagy sokára, fél órára talán énekszó száll a nádas fel ől. Mint a rekedt 
kerepelő  hangja, olyan. Inkább üvöltés. És túlszárnyalva mögötte az 
ütemes kiáltás, elnyúló, fájdalmas, panaszos: Egy, egy, egy, egy. 

A csákós strázsamester felágaskodik, szeme megvillan, egyetlen szem-
rántással maga mellé csődíti a strázsákat. 

Megjöttek! 
Négyszázkilencvenhat ember összesen. 
Hétszázat délről hajtottak, Péterváradjáról. A Dunán eszéki rabokat 

szállított a hajó. Károlyvárosból is útban volt egy csoport, azokat sze-
kerek hozták Verőcénél. A szegedi börtönb ől puskás, kardos hajdúk 
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nógatták az elítélteket déli irányban. Láncban ezek is, oldalukon pro-
funtos tarisznya. Egy váltás fehérnem ű, így szólta parancs. Már akinek 
van, röhögtek vastagon a városi tömlöc pandúrjai. Mit gondola kincstár, 
nálunk is úgy megy ez, minta vérbeli kazamatákban? 

— Fenének hajtják erre ezt a sok embert? — tört ki a vámosa röszkei 
kapunál. 

— Kaszára, kapára, kit hogy — hangzotta válasz, amelyt ől nem lett 
okosabba kérdező . 

Nemesember nem volta szegediek között, inkább kapcabetyár, sze-
génylegény, meg cigány. A cigányokat azzal rémítgették: akasztani viszik 
őket Szentmihályra. 

A többinek már megsúgta a pandúrőrmester: ásni mennek délre. 
Árkot ásnak, mert úgy rendelte a császár, aki még a nemes városnak is 
parancsol. 

Ludastól homokban járta lábuk. Szabadkát elkerülték, ne legyen 
ribillió a jöttük. Pusztákon vágtak át, aztán egyszerre megváltozott a 
táj. Apró dombok közt kanyarodott az út, s a hajdúknak ugyancsak 
ügyelni kellett, ne szökjön meg a földhajlás mögött valamelyik fogoly. 

Ezeket Kúlának vitték, a szegedi rabokat. Voltak vagy harmincan. 
Szakadatlanul tartotta vándorlás. Pozsonyból is ereszkedtek alá pár 

százan, kincstári rabok. Komáromnál duplára n őtt a számuk. Átvágtak 
a Duna jobb partjára, így haladtak Mohácsig. 

A falvakban a nép az utcára kifutott eléjük. Volt, ahol leköpködték 
őket, máshol kenyérrel, gyümölccsel kínálták. Sok zsellérfaluban félre-
verték a harangot, és kaszával, kapával, ásóval vonulta lakosság. Csak 
amikor a lovas katonák kardja megcsillanta napfényben, akkor nyugod-
tak meg: lánc van a kezén a sok rabnak, nem kell félni! 

A földvári töltés mögött sorakoztak négyesével a temesvári rabok. 
Most már tudták a kiáltozó katonáktól, zsellérekt ől, hogy lekerül róluk 
a bilincs. Azt is tudták, hogy ásniuk kell majd. Mit és meddig? Kinek 
mi gondja rá? Ásni kell. 

Látod, öcsém, azt a tornyot ottan? 
Aztat? Hát látom. 
Addig ásunk éppen. Oszt ha odaérünk, még hétszer addig. 
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Évődtek velük a katonák. És örültek: ezután ezeknek jut ki a munka,  

az ő  kezüket töri az ásó. A katona csak strázsál.  
Elvitték a sereget egy hónapja idestova. Hadba vitték a francuz ellen  

a Splényi ezredet, a Toscana ezredet, elvitték, ástak mindaddig a fekete  

pusztaságban az árkászokat, а  раttaПtуйѕоkat — itt — most nem maradt  
belőlük más, csak az újonc és az obsitra hajló öregje. Strázsának.  

Megcsillant a rab szeme, amikor leverték róla a bilincset. A szemha-
tárt kereste, amely végtelen ezen a tájon. Meg is indult menten, boldo-
gan, lánc nélkül hosszú napok óta.  

— Nem arra, pajtás, hé, kiszúrod a szemed!  
Akkor látta csak, hová terelték. Magas spanyol lovasok fogták körül  

a terepet, tüske és ág egymásba fonva. Ezek mögött felvont fegyverrel  

a katonák.  
Nincs út kifelé a pusztába. Ásni kell.  



VIRÁGLÉT 

PAP JÓZSEF 

Erről is arról is 
Gonoszok célpontja 
Nincs hol meghúzódnom 

Erre se arra se 

Rettegés órái naphosszat 
Rémképek utcán kapualjban 
Dörömbölő  zörgetések 
Kés hegye vékonyomba 
Kés éle torkomon 

Moccanni se merek 

Irtózásom titkolni 
Félelmem leplezni 
Becsukhatnám szemem 

Mint a tulipán éjjel 

Vagy nyissam inkább tágra 
Mosollyal hódoljak 
Jó szándékot színleljek a rossznak 
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De használ-e a virág megnyerő  mosolya 
Szépsége nem mentség 
Kéz letépi 0116 lenyisszantja 

A szelídség inger a gonosznak 

Nyitva az ajtóm tárva az ablakom 
Es magam is szirom-meztelenül 
Keresem fürkészem kutatom 
Magamon kívül hová húzódhatnék. 

Az Éden kapujában 



MI ÉS A TAVASZ 

SZATHMÁRI ISTVÁN 

Nem szeretem én a tavaszt nagyon, amikor rügyezni kezdenek min-
denféle fák, és a levegő  már nem a hótól szaglik, még a Duna vize is 
más, zavarosabb, sárgább, hiába megyek le hozzá egészen közel, akárha 
idegen lenne, se jég, se rianás, mindenhol az a létezni vágyás vagy ilyesmi, 
mintha csak az élet erről szólna, igen, ismerem én ezt a történetet, ajaj, 
nemhiába mondta megboldogult anyám, nem kell, nem kell túlzásba 
vinni a reményt, és akkor jön ez a nagy h űhó, igen, hogy szárba szökken 
itt nekünk minden, meg hogy a csillagok fénye is puhább, nincs koccanás 
meg vitrin, meg nappali, csak az a nagy, roppant der ű, zöld, végtelen 
mezők, meg örökké csilingelő  villamos, igen, és az aluljárókban is fogják 
a vételt, tesznek róla, hogy legyen, és szerelmesek napjáról, hetér ől, 
hónapjáról sugdolóznak buzgón, ez igen, ez igen, és kifújják az orruk, 
ugyan, így nekem a nő  a piciny szobában, ugyan uram, mi legalább 
tudjuk, tudjuk, mi a dörgés, igen, higgye el nekem, ne jöjjenek itt 
demagóg dumákkal, hogy a lélek is virágzik, és akkor színes tapétákat 
vesznek mindegyik szobába, mintha csak mirelit volna a tavasz, az a 
nagybetűs micsoda, meg utána sétálnak büszkén és a kutyaszart is 
édesnek látják, mint a fiam felakadt szem ű  tanító nénije, aki állandóan 
sárga miniben jár vagy esetleg kékben, és a fiúk, de a lányok is lesik, 
vizslatják, mi van alatta, milyen, és fogadnak és egyezkednek, szendvi-
csek, almák cserélnek gazdát, még ezek a divatos vackok is, amiket 
könyvek mellé kap az ember, csak úgy, mert a mini felcsúszik mindig, 
slisszel, mesélte is a fiam kipirult arccal, anya, a tavasz az narancs, narancs 
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ugye, olyan a színe, Márti néni ilyet mutatott, nekik, akik nem adták 
fel, lesték kifulladásig a kifakadó rügyet az asztal alatt, ott nem messze 
tő lük, és akkor Márta néni feláll és írja is már gyöngybet űivel a sötétzöld 
táblára, akárhacsak gyöngyhalász volna, mély tengerek megbecsült bú-
vára, holott csak halászgatna az édes, kivénhedt iskolaszolgák teszik 
neki a szépet, meg János, a rossz fogú agglegény, nem csoda, ideges is 
szegény, csak úgy húzogatja lefelé a minit, de az, mint elszabadult 
szellem, felfelé tart, becsületesen, és a szül őire csak apukák járnak, meg 
az a pár tétova asszony, akik még tétováznak kissé, és utána megszé-
dülten mennek haza a családi melegbe, és veszik el ő  a gyereket, tegnap 
meg azelő tt is az volt rajta, igen, a narancs, és írja a Márti, mindannyiunk 
Mártija azokkal a gyöngyöző  betűkkel a sötétzöld táblára, hogy tavasz, 
és utána mosolyog az osztályra és egy alig titkolt sóhaj hagyja el az ajkát, 
ez 3. a, vajon mi lehet a 4. c-ben, igen, mondta is a fiam, ott más is van, 
igen, mi az, mi az, repülök el én is egy percre, de csak a vállát rándítja 
a gyerek és szalad, elszalad t őlem, de nem úgy, mint máskor, nem uram, 
másmilyenül teszi, és utána néz ki az ablakon, pedig nem szokta, nem, 
hisz apró ő, igen, ki izeg-mozog, sajtkukacoskodik, lába-keze jár, és 
állandóan kíván valakit, habár múltkora fürd őben, már nyakiga kád 
illatos vizében, azt mondta, anya, ha én most egyedül lehetnék, de nem 
hallottam meg, nem akartam úgy, és mentem oda hozzá, és szappanoz-
tam, mint szoktam, és balzsammal dörzsöltem be hosszú, selymes haját, 
és arra gondoltam, képzelje el, min ő  bárgyúság, igen, hogy valahol 
messze, hol hegyek és dombok húzódnak, milyen friss lehet a levegő , 
de már jöttem vissza, rángattam magam a fekete-fehér köves helyiségbe, 
még csak ez kell, ez nekem, ugyan, és már dupla er ővel csutakoltam a 
fiam, elszántan, keményen, már-már kegyetlenül, és kiáltotta is, anya, 
anya, mi van veled, mi, és utána léptem a vödörhöz, keféhez, mindenféle 
cucchoz, estem ajtónak, ablaknak, küszöbnek gyorsan, kimosom én ezt, 
ki-ki magamból, lúgozom, sikálom, igen, nincs Amerika, nincsen, nin-
csen. Utálom én ezt a tavaszt, hisz mondtam már, azt az áhítatos mosolyt 
az arcokon, az épp azért ist, igen, ugyan, ugyan uram, hisz maga is tudja, 
nemhiába ül itt e piciny szobában és vág, vág megért ő  képet, úgy bizony, 
de hisz nem is vágja, játsza, mert van ez, igen, igen, története van, ajaj 
uram, engem nem könnyű  becsapni, átlátok én a szitán, hiába húzódik 
egészen a falig, a fehér, lakkozott szekrényhez, engedje meg, hogy 
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mondjam, szóvá tegyem, igen, az ronda, csúnya nagyon, az a kecskelábú  
dizájn, a б0-as évek, kész röhej, gördülő , zuhanó kövek, tánc, tekergés  

valami csúszós, olajos padlón, trapéznadrág meg hónaljszag, igen, meg  

hogyan is tapad a nejlonblúz a testre, Jugóból hoztuk, cipeltük, és az  

az örökké susogó orkánkabát, orkánok fogója, hisz tudja, busszal vagy  

kocsival mentünk, a bajuszos szláv vámos csak vigyorgott ránk és ka-
csingatott, félig kigombolt inge alól csak úgy kunkorodott felénk a sz őr,  
és fehér fogainak villanása még sokáig elkísért minket, jó kis üzletecskék  

voltak, tele nyugati cuccal, de a nejloningek, igen, azoknak külön, külön  

varázsa volt, farmert is vettem, olasz márka, szép vastag anyag, próbáltam  

föl a fülkében vidáman, de azért izgulva kicsit, mert tetszett, tetszett  

nagyon, elképzeltem magam a neonfények alatt, a zenekarhoz egészen  

közel, hogy feszül rajtam, igen, és látja ezt, nézi sok irigy pofa, és a  

nadrág fölött masnira kötve a szintén vadi új blúz, úgy, hogy látszódjon  
a köldök, mindig is furcsállottam ezt a helyet, testrészt vagy mit tudom  

én, nem tudtam kibékülni vele, úgy éreztem, nyitás az is, csatorna, mely  

a mélybe vezet, el, és nézegettem magam a fülke óriás tükrében, én  

szerettem ezt, órákig megtettem volna, de nem, hogy magamat vizslatom,  

nem, akárha egy másik n ő  volna ott, akit lesek, figyelek, mindig is  
vonzott, hogy titokban lássak, kövessek másokat, hogy fújják az orruk,  

ha hiszik, egyedül vannak, mit csinálnak a konyhában, levesf őzés közben,  
és hát a fürdő , persze, még ma is benézek a nyitott vagy kivilágított  

ablakon, hátha, hátha valami olyan lesz, igen, és akkor ott, a lenti üzlet  

fülkéjébe belép a tulaj, a magas szláv férfi, és szó nélkül, minden  

magyarázat nélkül a mellemhez nyúl, majd továbbmegy az ujjaival bi-
zony, és én először csak a susogást hallom, a távolról jövőt, ami morajjá  
erősödött gyorsan, az orkán, az orkán, kiabáltam volna, de már nem  

volt erőm, és utána nagyon friss lett a levegő , olyan, amilyenre nemrég  
a fekete-fehér kockás fürd őszobában vágytam, egy darab id őre én bal-
gatag, és barátok lettünk, az a férfi és én, és hetente jártam és próbáltam,  

próbáltam buzgón, és egyszer elvitt egészen délre, hol patakok voltak  
meg teljesen zöld erd ő , és vakító kék ég a hegyek és dombok fölött, a  
fű  selymes és hosszú szálú, .és feküdtünk benne és bámultuk a nagy  

semmit, de az a minden volt, higgye el nekem, a minden, és utána  

bárányhúst ettünk, ott sütötték az orrunk el őtt, nyárson, de már vitt a  
vonat, és újból az olajos padlón roptam a táncot, gondolván, gondolván  
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arra, ami megtörtént, igen, és n őni kezdtem a barátnők szemében, 
külföldi haver, ez igen, és ment ez így egy darabig uram, hol itt, hol itt 
leledztem én, és ismertek engem, és nevettek rám, és akkor átjött a 
barát, fényes, sötétszürke kocsival érkezett, napszemüveg, kalap meg 
francia kölni, a Postás mögötti hotelban szállt meg, olyan furcsa volt 
nekem, sürögtek-forogtak körülötte a boyok, lépteik neszét fölitta a 
harsányzöld szőnyeg, a hallban beszélgettünk sokat meg háta szobában 
persze, hol csontszínű  hatalmas ágy volt és mindenféle tükör, és sokan 
voltak itt abból az országból, akárhacsak ez egy olyan déli pont volna 
az északi városban, és nevettek, hahotáztak mindig, széles vállukat csak 
úgy rázta a jókedv, és lányok is jöttek a környez ő  helyekről, és már-már 
ismerték ezt a nyelvet, és kezdtem szorongani kicsit, fészkel ődni kissé, 
egy nagydarab, melák férfi ült mellém a bárban, ahol émelyg ős, halk 
zene szólt, és törögetve mondta, mondogatta, szobája tele, tele nejlon-
nal, orkánnal, igen, meg finom, olasz farmer is akad, persze, és megmu-
tatja nekem, szívesen, nagyon, és a barát, aki miattam jött ide, csak 
bólogatott bölcsen, majd megérintette az arcom és csak a szemével 
intett, hogyne, hisz szereted, szereted, igen, és akkor mintha pattant 
volna bennem valami, és remegő  lábakkal követtem a férfit a m űmárvány 
lépcsőn fel a szobába, hol tényleg nejlon- és orkánkabát volt, és vet-
kőztem gyorsan, mert másképp nem lehetett. Azóta, ha susogó anyagot 
látok, hallok, elborul előttem a világ, hát így van ez uram, miféle tavasz, 
micsoda borzadály, mit játszanak itt nekem, mondom is a fiamnak, 
mondogatom, a tanító néni nem érti, nem, még a táblával szemben sem, 
mikor nagybetűkkel írja, felírja, igen, mit, mit anya, néz rám csodálkozó 
szemekkel a gyerek, de mivel nem mondok semmit, nem felelek, folytatja 
büszkén, a Márti néni tud, mindent tud, anya, de mintha megbicsaklana 
a hangja, és akkor tényleg sajnálom szegényt. 

Erti már uram, hát hogyne értené, hisz nem véletlenül ül itt ebben 
a szobában, a kecskelábúhoz közel, tán mesélne ön is valamit, valamit 
arról, ami nincs, ajaj, kíváncsi volnék, igen, maga és a tavasz, már ne 
haragudjon, mosolyognom kell, hát akkor hogyan kezdené, mivel, hogy 
megy végiga Lónyayn, mindiga jobb oldalon, el őbb az arab, utána a 
cipész kirakata villog, a kínai felé már nem is néz, mert már surran, 
besurran azon az ajtón, és iszik, iszik pár pohár bort, kedvetlen embe-
rekkel teszi, hisz láttam én már uram, majd bámulja a pincérn ő  elaggott 
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arcát, de azért a falat, a barna falat jobban kedveli, már-már örömmel 
szemléli azt, a tavasz nem mirelit uram, nem surranás, hogy csak úgy 
belépünk gyorsan és már otthon is vagyunk, jaj, hogy utálom is a zöldet 
meg a cseresznyeszínt, a rianás kell nekem, az igazi, de a Postást azért 
kerülöm, el nem vinni a lábam oda soha, soha, igen, de mára ennyi elég 
és hiszem, önnek is uram. 

Tűzhalom 



SZAVAK, SZAVAK, CSAK SZAVAK 

MÉREM KATALIN 

ADJ, KIRÁLY, KATONÁT! 

Apám, ha most volna, mondaná. 

Játszótér. Gyerekek. Nézem őket. Játszanak. Figyelem őket, hallga-
tom, és majd megszakad a szívem. Nem adj, király, katonát játszanak. 
Nem ismerik mindnyájan ezt a játékot. 

Az unokáim. Közülük kettő  játszik, kettő  meg nézi. Kettő  hallgat, 
kettő  beszél. Nem értik egymást. Aztán megtörik a jég, már mindegyikük 
beszél. Egyformán és ugyanazon a nyelven, azon, amelyet az egész világ 
megért. 

Mit higgyek? Miben higgyek? Hogyan higgyek és milyen jöv őt? 
Nyilván csak egyféle van. A krisztusos, a lélekben lakozó. Mint a 
megváltás. 

Nézem a gyerekeket. Mind a négy az én unokám. 
Szilveszterezni akarok velük, karácsonyozni, húsvétolni, locsolkodni, 

névnapozni, vasárnapiebédezni. Nálunk. Itt. Beszélgetni akarok velük, 
mesét mondani, és azt akarom, hogy tudják, miért szép az, hogy: mint 
lenge, könnyű  lány, ha odaintik. Azt akarom, hogy megértsék. 

Miattuk tatarozom a házat, nyesem a gyümölcsfákat, miattuk lesem 
a barackfa első  nyíló virágát, az icipici kis körtét, ami éppen hogy csak 
kialakult, a gyönyörű , rózsaszínes, hatalmas virágból kibukkanó alma-
kezdeményt. Miattuk létezek egyik látogatásuktól a másikig, nekik 
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készítem egész idő  alatta fiókba, a szekrénybe, a polcra, a kamrába a 
megtermett almát, a megragasztott meséskönyvet. Nekik gy űjtögetem, 
nekik szánom. Nekik szeretném megmutatni az alig kibújt csillagvirágot, 
az első  cirmos tulipánt, az ezüst könnyet síró szívvirágot, a bódítóan 
illatozó, apró virágú jácintot, s meg akarom mondani: lám, lám, virágnév 
is, férfinév is! Milyen kivétel! Azt akarom, hogy ezt mindegyikük meg-
értse! 

Kettősen élek. Mintha felébe vágtak volna. Egyik felem így, másik 
felem úgy. Ki érti ezt a valóságos, szívszorító, kényszeres-tudathasadá-
sos, megoszlott életet? Aki benne van. Sem a többségi, sem az odaáti 
nem értheti, nem tudhatja. 

A lánc, lánc, eszterláncot nem tudom lefordítani. 
Itta státustörvény, éljek, boldoguljak vele, és maradjak. 
Én maradtam. Már annyi éve! Itt vagyok mosta négy gyerekkel, az 

unokáimmal, akik közül mindig csak kettő  van. Mindig csak fele. Fele 
élet, fele gyerek, fele beszéd, fele család. Egy kicsi innen, egy kicsi 
onnan, és a sok kicsi bizony nem sokra megy, hanem keverékre! Nagy 
keverék lett kultúrából, nyelvb ől, szokásokból, mindenből. 

Maradtam, mert öreg fát nem lehet átültetni, mert maradtak az apáim 
és az ő  apáik. Lovagoltatták a térdükön az unokájukat: katona bácsi 
hopp, hopp, hopp, minden bótba lisztet lop ... , de hát hogy fordítsam 
le ezt a bótot. Azt, hogy: bótba. Le kellene fordítani valahogy, mert 
beszélni és beszélgetni szeretnék. Az unokámmal, az anyjával, az apjával. 
Le kell küzdenem a leküzdhetetlent, ki kellene békítenem, amit okos, 
ravasz, minden hájjal megkent politikusok, demagógok, konjunktúralo-
vagok az emberek tudatába véstek, égettek, marattak a fölé- és aláren-
delésről és alárendeltségrő l. 

Nem tudom szavakba önteni, csak magyarázkodom, mindig csak 
magyarázkodom, ha kell, ha nem; belém égett, a tudatomban, a vérem-
ben van a buta magyarázkodás. Örökké elveszítem a lábam alóla talajt. 

Igazság, méltányosság, igazságosság. Csak szavak. 
Hiába éltek és haltak itt az apáim, egyedül maradtam. Fáj, hogy az 

egyik két gyerek játszik, a másik két gyerek nézi, és az is fáj, ha együtt 
játszanak, mert az eszterláncot nem tudják játszani. 
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Micsoda őrültség! Egyik két gyerek, másik két gyerek! És micsoda 
szörnyűség, hogy annyi sincs belőlük, hogy összejöjjön egy tisztességes 
osztály, annyi, hogy adj, király, katonát játszhassanak. 

A pokol a földön van. Nem kell keresni. A mennyország is itt van 
valahol, de oda a tisztítótűzön át visz az út. Meg kellene találni a 
tisztítótüzet, mert a keser űség, a harag, a gyűlölködés és a rosszakarat 
már az egekig ér. 

A minap hallottam, hogy mi, magyarok, túl sokat emlegetjük, túlhang-
súlyozzuk, eltúlozzuk, valósággal fölfújjuk Trianont, a trianoni traumát, 
holott annak nem is kellene traumának lennie. Ugyan! Néhány évvel 
ezelőttig a szánkon is alig mertük kiejteni, nemhogy emlegettük volna. 
Most meg azt mondják az okosok, hogy ez a fogalom a dzsókerünk, ha 
a megoldatlan és megoldhatatlan kisebbségi lét már-már megfojt, csak 
előkapjuk. Miatta vagyunk sértettek, sérültek és sérülékenyek, miatta 
érezzük magunkat veszélyben, miatta hisszük, hogy nincs a világon 
vesztes, csak mi, pedig mondvacsinált az egész. 

Másoknak minden út Rómába vezet, nekünk Trianonba. De hova a 
csodába vezessen, amikor miatta vagyunk ég és föld között, miatta 
lettünk őshonos kisebbségi maradványfaj képvisel ője a saját szülőföl-
dünkön. Miatta születtünk annyian határon belül kés őbbi határon kí-
vülinek. Kívánom én ezt a hasadt állapotot a mindentudóknak, a poli-
tikusoknak! Tévelyegjenek ők, találgassák ők, ki ígér, ki kecsegtet, ki 
ámít, ki mond igazat! Mondják őnekik, hogy revizionisták, szeparatisták, 
hogy bűnös nép bűnös fiaként el akarják szakítani, le akarják rombolni, 
szét akarják zúzni, újjá akarják éleszteni! 

Éljenek ők nemzetmegosztó, némelyekben valóságos xenofóbiát kel-
tő  kedvezménytörvény árnyékában! Mert mi most kapni fogunk. Ka-
matoztatni fogjuk a nem kamatoztathatót. Féljenek ők, hogy most úgy 
meghamisulnak a népszámlálási adatok, hogy mi úgy meg fogunk sza-
porodni, mint Jézus Krisztus kezében a hal meg a kenyér. Bár ett ől nem 
félnének, mert végső  soron őket igazolná. 

Sakknovella. 
Önmagammal vitatkozom. 
Akármilyen színű , akármilyen címerű  is az az igazolvány, az eszter-

láncon nem segít. Mindenkinek megvan a maga Trianonja, Erdélye, 



SZAVAK, SZAVAK, CSAK SZAVAK 	 475 

lecsatolt, elvett, elvesztett nemzetrésze, de ez sovány vigasz. Nekem az 
én egyik két unokám fáj. 

Minden történelmi adat, minden háború, minden békekötés, minden 
elvesztett és megnyert ügy mögött, és minden centiméter kiigazított 
határ mellett emberek vannak. Emberek, akik élni szeretnének, és azt 
akarják, hogy egyszer majd a szül őhazájuk földje fogadja be őket. 

Nem szeretek én önmagammal vitatkozni, de ez maradt. 
Mert veszekedés van, harag, támadás és védekezés, kiabálás és fe-

nyegetés, erőszak és kényszer. Szakíts, ha bírsz! 

BURJÁN 

Vegyük csak azokat, akik a századforduló után születtek! Itt és 
magyarnak. Mondjuk úgy 1902-ben vagy 1904-ben. Vegyük például az 
apámat! 

1914-ben iratkozott a polgáriba, 1918-ban tizennégy éves volt. Két 
évvel később, a kereskedelmiben érte a békekötés. Trianon. Tizenhat 
éves volt. Nem tudom, hogy élte meg. Nem tudom, mit mondtak akko-
riban az iskolábajáróknak a tanáraik. Azok a tanárok, akik egész id ő  
alatt itt voltak, jelen voltak, jelen kellett lenniük, ha akarták, ha nem, 
és ezért valami módon részei voltak az eseményeknek. Tanárok, akik 
14-20-ban felnőttek voltak, mert rosszkor születtek, tanárok, akiknek 
lelkük és lelkiismeretük volt. Akik esetleg bevonultak vagy féltek, hogy 
be kell vonulniuk, vagy alig várták, hogy behívják őket. Mit mondott 
az, akinek a gyereke lett katona, az unokája talán, vagy az, aki eltemette 
valakijét, akinek valakije hősi halált halt. Hősit?! Csak találgathatom, 
mit beszéltek, mit beszélhettek az emberek 14-ben, 19-ben, 20-ban. 
Nem tudom, mit mondtak, mit mondhattak az érettségiztet ők az érett-
ségizőknek. Ugyanígy nem tudom, mit mondtak viszont az érettségiz ők, 
akiknek az apja, a bátyja vagy másvalakije elesett, megsebesült, meg-
rokkant. Mit mondhattak? 

Nem tudom, mit mondtak az apám tanárai diákjaiknak, nem tudom, 
mit mondott az Öreg a gyerekeinek, a nagymamának. Nem tudom, mit 
beszéltek másoknak és mit egymás közt. Számomra az a kor, amiben 
ők éltek, csak irodalmi élmény. Olvasom és újraolvasom Böllt meg a 
többieket, és rádöbbenek, hogy szégyenteljesen keveset tudok az én 
létem elő tti apámról. Milyen volt tizennyolc—húsz évesen? Nem tudom, 
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mit érzett, amikor végre meglett a békekötés, nem tudom, mit tudott, 
mit várta trianoni tárgyalások idején, mit kapott velük, és mit érzett 
utána, amikor megkezdődött az új állam megszervezése a mindenna-
pokban, a használt nyelvben, a más arcú igazságban, az új b űnökben. 

Hogy néztek egymás szemébe az emberek, és tudtak-e egyáltalán 
egymás szemébe nézni. Vizsgázó és vizsgáztatott, szomszéd, rokon, barát 
és ismerős. Azt tudom, milyen voltam én tizenhat—tizennyolc évesen. 

Milyenek lehettek a Trianonról jelen időben hallók? A nagyapám, a 
testvérei, a nagymama, az ő  testvérei és elsősorban az apám. 

Gondolom, reménykedtek. Biztosan reméltek, reméltek, és évtize-
dekig őrizték azt a valamit a lelkük mélyén, ami több volt puszta túlélési 
vágynál, amit talán megnevezni sem tudtak. Amit, mondjuk, a Kossuth-
bankó jelentett. Éltek egy teljesen megváltozott világban, próbáltak 
valahogy megkapaszkodni és boldogulni. Szültek, temettek, élték és 
harcolták a maguk kis mindennapjait. Mert a történelem kis emberekb ől 
tevődik össze, bár a nagyok csinálják. 

A tizennyolc—húsz évesekből harminc—negyven évesek lettek. Az 
öregek meghaltak, az emlékek elkoptak, megfakulta fény, az a neve-
nincs kis vágy az ember lelke mélyén már-már kialudt, és akkor újra 
kezdődött minden. 

Nem beszéltünk err ől. Annyit tudok, hogy 42-ben, amikor megszü-
lettem, nagyon boldog volt az apám. Annyit tudok, hogy azt az ünneplést 
az anyám mindvégig fölrótta neki. Pedig temetett is akkor. Szembeta-
lálkozott önmagával, és mit tehet az ember, ha szembetalálkozik a húsz-
éves önmagával? Mit tehet az idők tehetetlen kisjátékszere, a véletlenek 
és az egyedülség prédája? 42-ben és bármikor. 

Azért látszott rajta ... Sok minden meglátszott. Láttuk is. Láttuk, 
de nem tudtuk. Lerítt róla, de szavak nem hangzottak el. Olyasmit t ő le, 
hogy lecsatolás, Trianon, sose hallottam. A csonka országról szóló 
jelmondatot a két térképpel a nagymama holmija közt találtam meg. A 
nagymama betegesen őrzött mindent, ami a tíz év után született, 1940-
ben, tizenkilenc évesen meghalt, legkisebb fia után maradt. Ezért talál-
hattam meg a Verne Gyula-kötetek közé szorult füzetet, és ezért lát-
hattam meg a hátlapján azokat a térképeket, s ezért olvashattam el a 
magyar hiszekegyet. Teljesen véletlenül, minden szándék, akarat és célzat 
nélkül. 
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Beszélni nem beszéltünk erről. Arról sem beszéltünk, hogy mit és 
mikor és mennyit vettek el t őlünk, hogy hol volta lerakatunk. Szemé-
rembő l, szégyenből, gyávaságból, tartózkodásból? A magamutogatástól 
félt az apám vagy attól, hogy újra a megyeháza pincéjébe kerül? 

Hallgattuk a lemezeket, persze. Rákóczi-induló, Kossuth-nóta, Per -
sze. Tisztán látom gyerekkori magunkat. A nagymama szinte nincs ott, 
az anyám sóhajtozik, az apám válogatja és teszi föl a lemezeket, a 
nővérem nekipirultan figyel, a húgom a padlón a mágneses lemeztörl ővel 
gramofontűláncot vonszoltat, én meg maga vagyok a megtestesült bu-
taság. Ismerem és énekelem a kalász, kalászt. Alighanem irredenta 
vagyok, mert azt, hogy panaszosa kenyér, igaznak találom, hiszen 
állandóan veszekedtek a kenyér, a kenyérjegyek, a kenyérkeresés miatt. 
Süvít a szél, persze, ez is igaz, azt pedig, hogy könny csillog a búzasze-
meken, egyenesen szépnek tartom. Miért idegenkedtem volna a 
könnyektől? Nem tudtam, mi az, hogy gyergyó meg kézsmáré vagy 
késmárk talán, annak még lett is volna valami értelme ... , de az ember 
annyi mindent nem értett. Azt sem mondták meg, mi az OZNA, csak 
némán rettegtek, hogy elviszi őket. Megszokta az ember, hogy a dolgok 
vannak. Vannak akkor is, ha nem érti őket. 

Úgy nőttem a két testvérem közé szorulva, mint egy buta kis burján. 
Sohasem fogom elfelejteni a Gizi nénit, a keresztmamát. Félhangon, 
hogy csak én halljam, gyanúsan csillogó szemmel, figyelmeztet ő , fölemelt 
ujjal súgja, suttogja nekem azt a verset, amit nem szabad elfelejteni. 
Nem emlékszem már rá, csak a hangulatát tudom fölidézni meg a refrént, 
amiből valami sötét, végleges és jóvátehetetlen áradt. Akkor hallottam 
először azt a szót, hogy Trianon. 

Bevalljam? Nem tudom, ki írta. Annyi iskolát kijártál, mondaná a 
nagymama! Meg kellene vennem az elfelejtett versek gy űjteményét, ami 
mostanában jelent meg, hátha benne van. 

Igen, annyi iskolát kijártam, és nem tudom. Mindig mindenki félt az 
irredentizmustól, félinformációkat kaptunk sok mindenr ől vagy még 
annyit sem. Pedig a dolgok akkor is vannak, ha nem tudunk róluk. Most 
például nem tudom, mik azoka beneši dekrétumok, pedig mennyit 
emlegetik őket! Honnan tudnám? Honnan tudná egy, mondjuk, négy 
magyar elemit végzett ember, hogy mi nekünk 1848. 
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Egy írónk kimondta, hogy mindig foglalkoztatta a magyar író Ma-
gyarországon ... a magyar író Magyarországra ... Valahogy így. Engem 
mindiga magyar ember foglalkoztatott. Hova legyen a magyar ember? 
Aki nem hordott sem horogkeresztet, sem sárga, sem vörös csillagot, 
aki nem evett a tulok szentségéből, aki csak magyar, mert annak szü-
letett. Aki nem volt sem irredenta, sem soviniszta, sem náci, még csak 
nemzetiszínű  pántlikás sem; aki nem revansista vagy szeparatista; aki 
nem akar sem vissza-, sem újra-, sem átrendezést, aki csak azt szeretné, 
hogy az unokái is magyarul beszéljenek. Aki, mondjuk, úgy a század-
forduló után született. Vegyük például az apámat. 

Fiát sirató 



PAPÍRSZELETEK 

NÉMETH ISTVÁN 

Alig múlt százötven éve, hogy valahol Európában megfogalmaztak 
egy kiáltványt, amelyben bejelentették: kísértet járja be Európát, a 
kommunizmus kísértete. Úgy is történt. Ma már teljesen mellékes, mi 
volt vele a céljuk a bátor ifjaknak: puszta ténymegállapítás, figyelmez-
tetés vagy ijesztgetés. Minthogy a híres-hírhedtté vált mondatban két-
szer is előfordul a kísértet szó, az a gyanúnk, hogy inkább ijesztgetni, 
mintsem figyelmeztetni akarták az emberiséget. De hát az emberiség 
olyan, hogy már csak akkor ijed meg, amikor kés ő . Amikor ég a háza. 
Pedig tudhatná, hogy jobb félni, mint megijedni. Annál inkább tudhatná 
ezt, mert gyakorta ismételgeti, szólásmondásként használja, mégse veszi 
komolyan. Az emberiség természete és fölépítménye olyan, hogy semmit 
se vesz komolyan. Ez az egryik oka annak, hogy oda jutott, ahol van. A 
derék marxisták, akikből az idők folyamán marxisták—leninisták lettek, 
s nagy kísérletezők és még nagyobb kísértetek, csakugyan bejárták, ha 
nem is az egész, de minimum fél Európát, hogy itt megvetve a lábukat 
meghódítsák az egész világot. Ebbe tört bele a bicskájuk, meg abba, 
hogy óhajuk és vágyálmuk ellenére a világ proletárjai nem akartak 
egyesülni. A nótának végül is az lett a vége, hogy a kísértet füstje 
tovaszállt, ám a több évtizeden át húzódó tudományos kísérletezés, 
amely egy új embertípus létrehozásán fáradozott, leírhatatlan hullahe-
gyeket hagyott maga után. 

A huszadik század másik nagy kísértetjárása a fasizmus volt. A bol-
sevizmus tejtestvére, annak ellenére, hogy szemben álltak egymással, 
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irtották egymást. Cselekedeteikben, módszereikben azonosak vagy ha-
sonlók, hiszen ugyanaz a kísértetanya szülte mind a kett őt. Bizonyos 
tudományos körök ugyan tagadják ezt, mondván, hogy a bolsevizmus 
egy szebb és igazságosabb rend létrehozása érdekében volt kénytelen 
kemény kézzel bánni azokkal, akikkel mind a mai napig képtelen elszá-
molni. A fönt említett hullahegyekr ől szóló mendemonda nem egyéb 
közönséges gyűlöletszításnál. Velük szemben a tejtestvéreik nyíltan 
hirdették és fennen hangoztatták, hogy bizonyos népcsoportokat le 
fognak törölni a föld színéről, állták is a szavukat, s ameddig a kezük 
elért, ezt meg is tették. 

Ma, a huszonegyedik század hajnalán, mintha egy új kísértet járná 
be a világot. Ennek az új kísértetnek még nincs olyan markáns, sem 
olyan rémisztően rémületes neve, mint a két fenti kísértetnek volt és 
mindmáig van, de nem csodálkoznánk, ha a kibontakozóban lévő  moz-
galom egy férfiról kapná a nevét, aki a terrorizmus elleni harc örve alatt 
még lángra lobbanthatja a világot. Persze ezt még ma senki se veszi 
komolyan, aminthogy annak idején a gázkamrákról és a gulágokról szóló 
híreket is jószerével még azok is képtelenségeknek tartották, akik 
később azokban a „létesítményekben" fejezték be földi pályafutásukat. 
Pedig naponta hallhattuk mind az egyik, mind a másik szörnyeteg szájából 
a kíméletlen igét: megsemmisíteni, megsemmisíteni, megsemmisíteni! .. . 

Ma mintha ugyanezek az igék hangzanának el s mégis mosolyogva, 
vállrándítva vagy teljes közönnyel hallgatjuk őket. Akadnak olyanok, 
akik egyetértéssel. A legtöbben mégis azt mondjuk: bolond lukból 
bolond szél fú. Végül már oda se figyelünk, mintha nem is a mi bőrünkről 
lenni szó. 

S míg a bolsevizmus és a fasizmus hullahegyeket, a világtörténelem 
legnagyobb hullahegyeit, addig ez a még neve sincs (?) új kísértet 
bacilushordozója egy összeégett roncsot, egy ijeszt ő  üszkös görgeteget 
hagy maga után, amiről egyedül az Úr tudja csak, hogy a mindent 
elemésztő  tűz előtt teremtményeinek hona volt. 

A huszonegyedik század hajnalán valaki ezzel a mindent elemészt ő  
N 

tűzzel játszik. Talán maga az Osgonosz. F őpróbáit a huszadik században 
mutatta be. Kísértetiesek voltak. Telis-tele kísértetekkel. 

* 
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Angol szetter. Kékesfekete vagy narancsvörös foltokkal, pettyekkel 
tarkázott, hullámos, hosszú, fehér szőrű , hatvan centiméter magas, igen 
elegáns fajta. Kiváló vadász volt, manapság inkább divatkutya. Jegyze-
tünk hőse kékesfekete foltokkal, pettyekkel tarkázott. Játékos kedv ű  
kamasz. Még egészen kicsi korában elütötte egy autó, jelenlegi gazdája 
úgy szedte fel az útszélr ől, bal mellső  lába tehetetlenül lógott. Tőből 
kellett leoperálni. Így elnevezhették volna Háromlábú Grófnak is, de 
mert bizonyára nem akarták immár örökös testi fogyatékosságára em-
lékeztetni, csupán a Gróf nevet adták neki, azt is rövid o-val. Tehát 
Grof, jóllehet semmi főúri tartás nem tapasztalható rajta, úgy viselkedik, 
mint fajtájának mindegyike kamaszkorában. Talán már el is felejtette, 
hogy ő  is, minta többi kutyatestvére, négy lábbal jött a világra, azt a 
balesetet is elfelejtette, amelyben elvesztette egyik lábát, mert a három 
épen maradttal úgy él, mozog és futkározik, mintha így született volna, 
s számára a háromlábúsága volna a legtermészetesebb állapot. Ebb ő l 
mind ez ideig semmiféle hátránya nem származott. S őt mintha egy kicsit 
még büszke is volna rá, hogy ő  a futásban a három lábával is elér olyan 
teljesítményt, mint négylábú társai. Nemegyszer túl is futja őket; gyor-
sabb náluk. Ha levezetik a térre s megszabadítják a pórázától, hirtelen 
mintha puskából lőnék ki, a lábai szinte nem is érintik a földet, cikázva 
repül, úszik, minta fecskék a tó tükre felett. Nemcsak a boldogságtól, 
hogy végre a szoba négy fala közül kiszabadulta szabadba, de mintha 
minduntalan bizonyítani is szeretné a világnak, a gazdájának s nem 
utolsósorban önmagának: vagyok olyan legény, mint te! Es csakugyan: 
semmiben se marad le társaitól. A kutyasétáltatók egyenesen megcso-
dálják. A mozgásban, a kedvességben, a futásban már-már kutyafeletti. 
Amikor először láttam ezt a lenyűgöző  versenyfutást — mivel is, kivel is 
fut versenyt a Grof? — meghatódtam. Talán arra gondoltam, mi lesz 
ezzel a csodálatos teremtménnyel, ha a gazdája megunja és — mint 
annyian manapság — kilöki az utcára? Abban a pillanatban Grofot szíven 
ütné az, ami a gazdája védelme alatt eszébe se jutott: hogy hiányzik egy 
lába, hogy sánta s így a falka bizonyára be se fogadja. Pedig ez a veszély 
állandóan ott lebeg szegény, árva feje felett. Lefegyverz ő  teljesítményé-
vel és kedvességével nem épp ezt iparkodik minduntalan, tudatosan 
vagy tudat alatt, elhárítani magától? Ki lát bele egy kiszolgáltatott angol 
szetter lelkébe? 



482 	 HÍD 

Bizonyára elviselhetetlenül barbár, m űvelődés- és haladásellenesnek 
hangzik, ha ezeken a semmis papírszeleteken kijelentem: én már a 
digitális írástudást aligha fogom elsajátítani. Bárgyúság valakinek olyas-
mivel dicsekedni — a dicsekvés önmagában is bárgyuság —, hogy nem ért 
a számítógép kezeléséhez. Ha bevallja ország-világ el őtt: képtelen meg-
tanulni azokat a m űszavakat, amelyek a forradalmi csodabogárhoz kap-
csolódnak. Az SMS-eket, e-maileket, a flopikat meg a többieket. Úgy 
gondolom, hogy az ilyen megátalkodott maradiban, amilyen én vagyok, 
mindig is volt valami dacos ellenállás mindazzal szemben, ami újnak 
számított, amiről azt hitték az új eszmék megszállottjai, hogy el őre viszi 
a világot, boldogabbá, erkölcsösebbé, jobbá teszi az emberiséget s az 
emberiség keretén belül az egyedet is. Miközben magam is sejtem, hogy 
ha így gondolkozott volna a nagybet űs Ember, a teremtés koronájá, 
ahogy én, még ma is, a huszonegyedik század gyönyör űséges hajnalán 
kőbaltával hasogatnánk az atommagot. Es porba írnánk a nevünket. 
Jómagam palatáblára kezdtem írnia nevemet, amely palatábla a haladás 
megállíthatatlan eredményeként és vívmányaként jött létre s óriási el ő -
relépés volt például a nyárfakéreghez képest, amelyet szintén felhasz-
náltak arra, hogy írásos üzeneteket hagyjanak rajta hátra. (Például a 
hadifoglyok, akiktől még a papirost is elirigyelték őreik.) Nálam a 
palatábla után következett az irka, amely rendszerint papirosból készült, 
palavessző  helyett ebbe már ceruzával vagy tollal róttam a bet űket. A 
papirosnál mindmáig megmaradtam s elfogadtam a ceruza, a toll, a 
töltőtoll forradalmasított változatát, a golyóstollat. (Ellenségeim ebben 
sajátságos nacionalista beütést, beszüremlést vélnek felfedezni, mond-
ván, azért használok golyóstollat s csakis azért, mert magyar találmány.) 
Száz szónak is egy a vége: a hagyományokhoz és a maradisághoz való 
hűségemet mi sem bizonyítja ékesebben, mint az, hogy írás közben még 
ma is és remélem mindvégig papirost és golyóstollat használok. Pedig 
a világ jobbik fele mára digitális írástudásnál tart, s ki tudja, mit rejteget 
még számára a jövő  és a fénysebességnél is gyorsabban száguldó fejl ődés. 
Ezeket a nyilvánvaló baromságokat csak azért vetem papírra (golyós-
tollal!), mert egy kicsit megijedtem attól a jöv őtől, attól a szép, új világtól, 
amit én már meg se fogok érni, s aminek így a gyümölcseit se élvezhetem. 
És mégis megijedtem. Ha nem tűnik túlzásnak, egy kicsit bele is bor-
zongtam. Mert azt mondta ma reggel egy jövőbe látó rádióriporter, hogy 
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egy-két év múlva már itt, Európa elmaradottabb régióiban is minden 
második család számítógéppel rendelkezik, s a digitális írástudás lesz a 
döntő  a tudás és a boldogság megszerzésében. Amikor ezt a szívet-lelket 
melengető  jóslatot hallottam, rögvest az jutott eszembe, hogy a mögöt-
tünk hagyott fél évezred nem volt elegend ő  idő  ahhoz, miszerint szűkebb 
régiónk minden második családjába befurakodjon a nyomtatott könyv, 
hogy itt, mifelénk, minden második családnak legalább egy kicsike kis 
házikönyvtára legyen. Ma viszont, csupán néhány esztend ő  leforgása 
alatt, számítógépe lesz ezen családoknak. Hát nem csodálatos? És nem 
szomorú is egyben, ha arra gondolunk, hogy ez a digitális írástudás (és 
digitális „olvasnitudás") nem hozza közelebb az emberekhez sem az 
Árvácskát, sem a Pacsirtát, sem a Híd a Drinánt, hogy csak a mi szűkebb 
régiónk néhány mesterénél és mesterm űvénél maradjunk. Ez a félelmem 
eredendő  maradiságomból fakad, meg abból a megítélésemb ől, hogy az 
új, digitális írástudók éppúgy elronthatják a világot, mint azok, akik sok 
ezer évvel ezel ő tt viaszba rögzítették gondolataikat, intelmeiket, jósla-
taikat. Enyhén szólva sajátságos fölfogásom, megrögzött maradiságom 
meggátol abban, hogy elsajátítsam az egyedül üdvözít ő  digitális írástu-
dást, pedig világos pillanataimban magam is belátom, hogy golyóstollal 
immár nem sokra viheti a magamfajta ürge. 

Egy társaságban, ahol a magyar igazolvány hasznáról és haszontalan-
ságáról folyik a beszélgetés, a beállt szünetben valaki, mély sóhajtást 
fojtva el magában, keserű  daccal a hangjában kijelenti: — Én jugómagyar 
voltam, és az is maradok! 

Lesütött szemmel ülnek azok is, akik a magyar igazolvány hasznát 
bizonygatják, de azoknak a szeme se csillan fel, akik a haszontalanságát. 

Mintha a megszólalón kívül mindenki szégyellne valamit. Az előbbiek 
valószínűleg azt, hogy még mindig akadnak köztünk olyan magyarok, 
akik magyar mivoltukat csakis a tegnapel őtt még valós, azóta semmissé, 
virtuálissá vált Jugoszláviában tudják elképzelni, az utóbbiak meg azért, 
mert vannak köztünk olyan magyarok, akik megtagadják volt hazájukat, 
amely világútlevélhez juttatta őket akkor, amikor az anyaországi ma-
gyarok moccanni és megmukkanni se tudtak és mertek szeretett hazá-
jukban. 
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Amikor lassan ismét egymásra emelkednek a tekintetek, a szétszag-
gatásról folytatódik a beszélgetés, ennek máig ható hatásáról és követ-
kezményeiről. Valaki kifejti, amit itt különben is tud mindenki, hogy 
nekünk „jugómagyaroknak" csakugyan volt világútlevelünk, utazhat-
tunk és vándorolhattunk oda, ahová akartunk, szépszerével ki is ván-
dorolhattunk a szabad évtizedek alatt, akad falu, ahonnan a „legények 
eleje", az elmúlt fél évszázadban szül őföldünk magyar népességének a 
fele, részint talán azért is, mert mostoha volt hozzánk az édes haza... 
És talán az úgynevezett anyaország nem volt mostoha a saját honfitár-
saihoz? — teszi fel valaki a már kisezerszer elhangzott kérdést. S meg 
sem várja a választ, folytatja: — Rákényszerítette az állampolgárait, 
beléjük sulykolta, hogy éltessék és magasztalják az elnyomóikat. Es azt 
a rendszert, amit nem önként vállaltak. 

Ezeket egymás között már százszor megvitatták, s ismételten csak 
azt állapították meg, hogy kurucok és labancok, rabmagyarok és jani-
csárok Szent István óta a mai napig mindig voltak aKárpát-medencében, 
valószínűleg már az Etelközben is. 

Kimerülvén a meddő  vitában, mindnyájuk tekintete a jugómagyaron 
állapodik meg, mintha tőle várnák a végső  választ. A jugómagyar lehaj-
tott fővel ül, látszik rajta, nem azért, mert röstellkedik, hanem mert 
bántja valami. Talán az, hogy annak idején egy macedón hajadont vett 
feleségül, s még jobban az, hogy a gyermeküket se magyarul, se mace-
dónul nem tanították meg, hanem azon a nyelven szóltak hozzá szüle-
tésétől fogva, amely kettejüknek is közös nyelve volt és maradt mind a 
mai napig. A fiú, amikor felnőtté vált, mégse szerbnek vallotta magát, 
jóllehet ez volt az „anyanyelve", hanem, a kor divatja szerint — két 
más-más nemzetiségű  szülő  gyermekeként — jugoszlávnak. Az apa év-
tizedek múltával jugómagyarrá lényegült, s mindmáig annak is vallja 
magát, az anya — többségükben ilyenek az anyák! — megmaradt mace-
dónnak, a fiú ma is büszke jugoszláv. 

A hosszan beállt csendben nagy sokára a jugómagyar úgy szólal meg, 
olyan hangon, amely a hallgatóságból lett-légyen az bármennyire is 
vegyes összetételű , megrendülést vált ki: 

— Hiába húz kétfelé az ember szíve, ha a Himnuszt hallom, valami 
mindig megszorítja a torkomat... 

Bizonyára azokét is, akik sandán néznek arra az igazolványra, amely 
szerintük nem más nemzetámításnál. 



NAGY ZSUZSA VERSEI 

SZAKÍTOK ÉNEKET 

Bennem egy madár, 
a madár én vagyok. 
Szívemben Halál, 
azt súgja, meghalok. 

Elmegyek, hej, 
szakítok éneket, 
emlőmből tej 
oltja majd éhemet. 

Énekem, jaj, 
újra csak én leszek, 
halálom baj, 
így, immár, nem lehet. 

ÉLVE ÉL 

Bár színeit vetkőzi, langyos még a völgy, 
tükrözi az ősz a nyár melegét —
lombjában lassú táncát lejti egy vén tölgy 
s arcomon lengőn szendereg a lég. 
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Míg köröttem ezer izgő-mozgó bogár 
ösztönében működik az évszak, 
bennem ezer kérdés gyúl, igaz és sóvár, 
mintha értük, miattuk élnék csak. 

Micsoda a lég, mely arcomon szendereg 
s megnyugtatón befödi lelkem? 
Enyém-e arcom, ha érinti végtelen 
vagy csak úgy meglátogatott engem? 

Van-e a lelkemnek ittlevése, léte? 
Hisz rezzen ő  is, ha rezzenek —
Azóta van, mióta vagyok s megélem, 
vagy örök időktől élt, létezett? 

S ha valahol legbelül bennem lélek ül, 
szívem szorongón olykor mért szorul, 
mintha a teremtés m űvébő l egyedül 
engem űztek volna ki konokul? 

A szív micsoda? És a vér, mely sejtjeim 
táplálékát hordja szét? Szorgalmát 
sejtjeimnek ki rendelte el? S szerveim 
életem bennem miért szolgálják? 

És vérem, mi származásom írja, enyém? 
Lám, válni tőle nem tudok. Miért 
nem vagyok valaki más s miért éppen én, 
és mért vágyódom sokszor másokért? 

Minek a tudat, ha örökösen kérdez, 
s a választ újra a vér adja meg? 
Amíg sejtből sejt lesz, élve él az élet 
s arcomon a lég szendergőn lebeg. 
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Kérdésem, már látom, nem is oly világnyi, 
balgán, önjogán szól az értelem, 
hisz válaszul, talán elég e bogár, mi 
kezemre száll s érinti életem. 

NEM BÁNOM 

Mire megértem már mindent, 
tudom, eljön hozzám a tél. 
Pelyheivel lassan belep, 
így leszek bölcs és hófehér. 

Karom nyújtása hegyekig, 
lábam a tengerig leér 
s megszólít, ki hozzám igaz 
nyíltsággal először beszél. 

Pehely lélekkel, nem bánom, 
ekkor már meg is halhatok. 
Földbe temetnek, sejtve csak, 
hogy valahol még ott vagyok. 

Reggelente szór síromra 
a lég hűsítő  harmatot, 
virág nyílik s hervad rajta, 
én meg csak bölcsen hallgatok. 

AHOGY 

Ahogy hintázik az őszi falevél, 
ahogy bogár mászik a fának gyökerén. 
Ahogy káprázatot szór a napsugár, 
gondolatom hozzád úgy újra visszajár. 

Idegondollak s mindinkább itt maradsz. 
Ösztönömben arcod, alakod megragad. 
Úgy van ez talán, ahogy lennie kell, 
ha múlása írva nincs, hát ne múljon el. 
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Ahogy káprázatot szóra napsugár, 
ahogyan gondolatom hozzád visszajár. 
Ahogy hintázik az őszi falevél, 
úgy várom halkan én, hogy hozzám visszatérj. 

TELEK IDEJÉN 

Ideje, jóllehet, még nem jött el, 
már megsejtettem, megálmodtam én, 
hóhalott leszek s hóban temetnek 
el zúzmarás teleknek idején. 

Hókoporsóm jeges fogantyúját 
vérteli, kemény ifjak markolják, 
vállukra hókönnyűn nehezedem, 
és megérzik hótestem illatát. 

Mélyen lapátolva hógödörbe 
tompa dobbanásokkal födnek el, 
odafenn az izmok megfeszülnek, 
s én fehéren pihenek odalenn. 

Hótemetésem után három hét, 
eddig tart a víztelen, kemény tél 
s három hét múlva hótestemmel 
megöntözöm a földnek belsejét. 

KI BENNE VAGYOK 

Minta szeretkezés, mikor íródik a Vers, 
összpontosít és világot szül a test. 
Tagjaimon, lelkemen végigsöpör a Nyár, 
ki benne vagyok, nem én vagyok már. 

Add magad a teljességig! — súgja ösztönöm. 
Nem! — int le bűnöm, és én bűnbe öltözöm. 

Vallva balgán, én vagyok, ki magamban élek, 
kígyóadta énem feladni félek. 
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VALAMIÉRT ELMONDOM 

Valaha tán nekem is volt Anyám. 
Lehet csak lógott, himbálódzott a fán, 
én arra mentem, 
ő  rám nézett, s himbálódzott tovább. 

Egyszer láttam egy lányt és egy anyát. 
Förgeteg jött, elvitte őket az ár, 
vissza többé nem 
jött soha se az anya, se a lány. 

Valamiért elmondom, mélyen fáj, 
hogy nem himbálództam akkor ott a fán, 
hogyha arra jár, 
tán megcsodálok egy csapat cigányt. 

A SÍKSÁG 
Hazafias vers 

A legtöbb síkság semmiség, 
mint egy éppen kisült sütemény 
tésztája. 
Benne mégis a mindenség, 
minden élő  és holt tünemény 
csírája. 

A síkság az én otthonom, 
rajta rovom éltem utait 
mélázva, 
álmom, vágyam mind ott honol, 
hasonlítson, jóllehet, olykor 
tésztára. 



UDVAROS AZ ENYÉSZETBEN  
Prбгák  

CS. SIMON ISTVÁN  

Hevenyészett terepjárásom során Macahalmára is ellátogattam a  

minap. Az önmagából alaposan kivetk őzött majornak mára közepe  
táján ténferegtem, de még senkivel sem találkoztam, csak az emlékeim  

jöttek velem szemben. A régen lerobbant szeszgyár el őtt, a hajdanvolt  
artézi kútnál alkonyatba mosódó tarisznyás alakok puhították madár-
látta kenyerüknek a héját, majd mohón majszolták a napszítta maradé-
kot ... Jobbra, a roskatag szakszervezeti teremb ől pedig sóhajok, szitkok  
szűrődtek ki a repedések közül. Az ötvennégyes labdarúgó-világbajnok-
ság rádióközvetítésének lesújtó eredményét reagálták (úgy sziszegve  

stb.) le az egykori béresek, illetve azoknak az ivadékai. A különböz ő  
megszorításoktól, mell őzöttségtől, megaláztatásoktól érdesre edzett em-
bereket még ilyen sok idő  elmúlta sem tudja velem feledtetni, azokat a  

mély elkeseredettségb ől eredő  szisszenéseket, „azt a kögyelmes ..."  
Amott meg a félrecsúszott födel ű  épülettel szemben egy hajdani május  
elsejének az orgonavirágos és fátyolvirágfonatos diadalkapuja állt. A  

megbolygatott tetőszerkezetű  laboratórium előtt (ahonnan egykor a  
világpiacra szállították a dísznövények szaporítóanyagát) sárgarigófütty  

fogad. A jókora japánakácok törzsén helyenként még Ott fehérlik a  

hajdani meszelésnek a nyoma. Vajon melyik május elsejére meszelték  
be ezeket a délceg fákat utoljára? Fönt a fényfodros lombsátorban  

azonban kitartóan tilinkózik, szól a rigó, feltehet ően a fészke közelében  
énekel. Biztonságban érzi magát, mert a majorban nincs már olyan korú  
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és kedvű  rakoncátlan gyerek, aki fölmászna a nagy fára, és kifosztaná 
a sárgarigófészket. 

Az egykori falunyi népnek, hatvan-hetven lakosnak már csak a töre-
déke található itt kint, pontosabban már csak hatan vannak. Ezt az 
adatot az udvaros, a Rudi mondta, akire bent a nagy épület egyik 
szögletében leltem, falatozott, de nem késsel, villával, hanem csak úgy 
„futtában" tépte a kenyeret, mert amióta berántották a baranyai (drá-
vaszögi) csatározásokba, viszolyog a késtől. Ott ugyanis egy vegyes la-
kosságú falu jókora házának maszatos falánál (ahol elszállásolták), Rudi 
egy véres tőrkést talált, s amint kés őbb kiderült, azzal a szarvasagancs 
nyelű  késsel ölték meg a ház gazdáját a „fölszabadítók" ... Az étvágya 
azért is sokat romlott, mert hullákat szedettek ki vele a kopácsi rét 
vizébő l. 

Rudi időközben lerobbant, leszállta gépekr ől, s udvarosféle lett 
ebben az enyészetbe fordult, fulladó majorban, ahol szerinte semmi 
sincs úgy, ahogy annak lennie kellene. A hatvanas években, amikor ő  
munkába állt, színházterem, tekepálya, bolt, biliárdasztal stb. is volt a 
majorban. Az istállókban falánk állatok tejeltek, híztak, most már a 
gazdasági épületek jó része is elt űnt vagy üresen tátong, omladozik. 
Még az artézi kútnak is nyoma veszett. Kár, mert szomjas vagyok, s arra 
gondolok, hogy egykor a bogyós gyümölcsökre, a ribizlire, piszkére (amit 
mi büszkének neveztünk, a távolról jött gépész kivételével, aki a kösz-
métét egresnek mondta) versenyszer űen, nagyokat ittunk. Ám azért a 
kút híján sem sivatagosodott el teljesen a major. Az egyik benti csap 
ugyanis állandóan folyik, csak alá kell hajolni. 

Rudi többször is meghajol, tesz-vesz, s ezért 1640 pontot kap, amit 
legutóbb hetven parával szoroztak meg. Harminc munkaév után, látod, 
ide jutottam, mondja bizalmasan, mert hát majdnem ugyanabból a 
faluból származunk, de csak majdnem, mert emberünk születése el őtti 
napon az anyja hazament Terjánról Adorjánra, és ott szülte meg Ru-
dolfot. Szerencsére, mert így legalább neki még van szül őfaluja, de ha 
az édesanyja vár még egy kicsit, akkor már szül őfaluja se lenne. 1951-et 
írtak Rudi születésekor, és bölcs őhelyét Nadrljannak hívták akkor. 

Alacsonya pontszám, meg annak az értéke is. Ennyib ől nemigen 
lehet kijönni, s ezek utána nyugdíjból meg majd még úgy sem, mondja 
Rudi a nagy enyészetben. 
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TISZASZENTMIKLÓSON ÉLNEK MÉG LENGYELEK 

A legutóbbi népszámláláskor a tiszaszentmiklósiak közül ötvenketten 
vallották magukat lengyelnek. Közülük a legid ősebbhez irányított egyik 
ismerősöm, mert hogy az öreg Tihi szeret beszélgetni, és a tévének is 
nyilatkozott már az itteni lengyelekr ől. Nos, a napokban fölkerestük. 
Hívásunkra faluszéli tágas házának a legbels ő  zugából jött elő , kissé 
csodálkozva, és a magánytól jócskán átitatva. 

Emberünket 1913-ban Tihi Đuraként jegyezték be a születési anya-
könyvbe. Apja Misa, anyja pedig Sturc Paulina, mind a ketten lengyelek 
voltak, így hát fiuk is ezen a nyelven kezdettel beszélni, ám az iskolában 
már szlovákul tanult, és az evangélikus templomban is ezen a nyelven 
hallgatta, hallgatja a misét. Szerinte Pajo nev ű  ősét és sorstársait az 
éhség hajtotta a lengyelországi Wisla nev ű  településről és annak kör-
nyékérő l a tizenkilencedik század els ő  felében, az akkor ígéretesnek 
tűnő  Torontál vármegye Tiszaszentmiklós nevű  falujába (amelynek 
azonban 1947 óta Ostojićevo a hivatalos neve). 

Megérkezésükkor egy részük (pl. a Salbutok) salétromgy űjtéssel is 
foglalkoztak, a szikesek „kiizzadott sóját" a temesvári l őszergyárba 
szállították, a többségük azonban már akkor is földm űveléssel foglalko-
zott. Jól megkapaszkodtak itt ezen a földön, és mivel nagy volta távolság 
a régi és az új hazájuk között, ritkán, csak elvétve látogattak haza, ezért 
itta velük azonos hitű  és rokon nyelvű  szlovákokkal léptek sorsközös-
ségre. Szlovák kántortanítók oktatták és szlovákosították is őket, és az 
idők folyamán már olyan nagy mértékben összekeveredtek, hogy nehéz 
nemzetiségileg megkülönböztetni őket. 

Arra a kérdésemre, hogy milyen nyelven szokott álmodni, Tihi bácsi 
azt felelte, hogy amilyen emberrel beszélget, olyan nyelven álmodik, 
lengyelül, szlovákul, szerbül, magyarul és cigányul is, mert ezen a nyelven 
is úgy-ahogy meg tudja értetni magát. Viszont németül nem tanult meg 
a falujában, holott itta második világháború végéig svábok is éltek, de 
azok magyarul beszéltek velük, a más nyelv űekkel. De azért ezen a 
nyelven se lehetne „eladni" emberünket, mert német hadifogolyként 
gazdája (egy paraszthoz osztották be kisegít őnek) nyelvén is megtanulta 
a legfontosabbakat. Ott kint Németországban lengyel foglyokkal is 
találkozott és szót értett velük, éppen olyan jól, mint otthon az apjával, 
anyjával, akik kilenc gyermeknek adtak életet, nyolc fiúnak és egy 
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lánynak, aki korán meghalt az édesanyja nagy bánatára. Az anyjuk 
zokogva többször is fölsóhajtott, s kétségbeesetten azt hajtogatta, hogy 
három fiút is odaadott volna a lánya helyett, de háta halállal nem lehet 
alkudozni. 

— A feleségem, Szeles Regina is meghalt már négy éve, ő  rokona volt 
a Károlynak, tudják, a világhír ű  Szeles Mónika édesapjának ...Magyar 
lányt vettem feleségül, ennélfogva a fiam, Andris is tud magyarul, meg 
a többi itt beszélt nyelven is, sőt világnyelveket is tanult. De Becskerekén 
szerb nőt vett feleségül, és a lánya, Nina, az unokám, csak azon az egy 
nyelven beszél. A fajtám egy része szerb, jugoszláv stb. lett, ám mi még 
itt néhány tucatnyian nem mondtunk le az anyanyelvünkr ől, habár már 
jóval kevesebbet beszélünk ezen a nyelven, mint gyermekkoromban, de 
azért nem vesznek ki teljesen a lengyelek, nyugtatott meg bennünket, 
és italt tett az asztalra. 

Leplezetlenül örült a váratlan vendégeknek, tökös kaláccsal is meg-
kínált volna bennünket, de mivel azt három napja sütötte, eltekintett a 
bélessel való traktálásunktól, ám a pálinkát nem hagyta ki. Nem, mert 
a kertjében azt is el ő  tudja állítani. 

- Tizennyolc hold földem is volt nekem, de eladogattam, azaz az 
unokámra írattam egy részét. 

A kert azonban megtermi a konyhára valót, meg a kerti söpr űnek 
valót is, télen át több tucatnyit köt, s leginkább azokkal jár ki a piacra 
némi zsebpénz reményében, meg, hogy ne legyen egyedül. Korábban 
tyúkjai is voltak, de a garázda gazemberek összefogdosták őket. 

No, de csak nagyobb baj ne legyen, mondta, majd kérésünkre a magyar 
szövegről lengyel népdalra tért át a csaknem kilencvenéves ember. 
Feltehetően még a Wistula vidékéről hozott dalt énekelve kísért ki 
bennünket az üres utcára. A kiskapuból integetve még utánunk szólt: 
„Gyűjjönek máskor is, testvérek ..." Szavainak a hatására azt kezdtem 
taglalni, hogy valójában a Polak Viger dva baratanki-e? 

FEKETETÓNÁL 

Az év eleji nagy áradás után, hirtelen és korán ránk tört az aszály. A 
maradék ásott kutakba mind mélyebbre húzódik a víz. Tikkadta mez ő , 
szíjasodó füveit kíméletlenül szigonyozza a júniusi nap. Mozdulatlan a 
vidék, a délibáb is elillant. Megtizedelt, poros akácok rongyos árnyéká-
ban kérődzik a megfogyatkozott csorda, a csordást nem látni sehol, s 
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kutyája, pulija helyett is csak egy kiterjedt szúrós és pamacsos bogáncs-
flekk szimatol a forró leveg őbe. Úgy tűnik, hogy a madár se jár már 
erre kinta Feketetó alatti elhagyott, széttúrt tanyavilágban. 

Izzadva rázódok, karikázok a kissé homorú és es őre, záporokra áhí-
tozó határban, ahol, hogy nagyobb területet beláthassak, fölkapaszko-
dok egy névtelen halomra, de hiába, mert onnan sem látom már azt a 
tanyaházat, ahol nem túl régen még a gazda a mély éjszakába nyúlóan 
(bagolyhuhogások közepette) meglehetősen ő-zve beszélt életükrő l, 
halva született terveikrő l. 

A jókora épület helyén már csak egy csenevész fa viaskodik a szét-
csúszott térrel. Ám azért a tikkadtság alól fölsejlenek elkallódott em-
berünknek a szavai ... Lélekvesztett igyekezetük, amikor kapkodva 
pakoltak, hurcolkodtak el innen, Feketetó szomszédságából a Tisza 
közvetlen közelébe mentik, bár nem könnyen, sokáig „toporogtak", 
töprengtek, halogatták az elköltözést, de egyszer egy, a maihoz hasonló 
tikkasztó napon, végérvényesen kiszakították magukat a régi rendb ől, 
bölcsőhelyük érdes öleléséből. Onnan léptek le tehát, ahol életük java 
része legombolyodott. 

A „töhetősebbek" közé tartoztak, és nem akarták megvárni, hogy ez 
alkalommal az utolsók legyenek. Kétségtelen, hogy nem nekik, nem az 
ő  kedvükre „dolgozott" az idő, hanem ellenük. Néhány évtizede ui., 
amikor még mintegy hetven család lakott itt kint, élte többnyire az 
évszakok váltakozásához igazított életét, nos, akkor még faluvá akarták 
fejleszteni ezt az immár szétzüllesztett szórványtelepülést, „lesöpört" 
tanyavilágot. Természetesen iskolát is akartak építeni (a helyét ki is 
jelölték), hogy télvíz idején, a jeges hajlatokat kerülgetve, dérrel verten 
csemetéiknek ne kelljen Feketetóra járni, a már jó ideje érzékeny 
létszámhiánnyal küzdő  iskolába. De dédelgetett tervüket elvitte a for-
dulat. Természetesen a villany bevezetését is a tervükbe vették, de nem 
tudtak megegyezni, hogyan és honnan is kezdjék, és hát késtek, elkéstek 
a cselekvéssel. Végül meg a nyakukba szakadta tagosítás, és a maradék 
maradéka ment, amerre látott. Feketetóra, Szanádra, Törökkanizsára 
költöztek leginkább. Ott húzódtak meg, onnan rázódnak ki néha 
bölcsőhelyükre, ám már álmaikban gyakrabban járnak vissza, mint a 
valóságban. 
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Így történt meg, hogy mire Feketetó és a tanyavilág központja között 
a kőolajkutatók kiépítették (zúzott k őből) a „csinált utat", alig maradt 
kint valaki, aki a műutat használja, tehát a vidék csaknem teljesen kihalt. 

A műút repedezett nadrágszíjként húzódik a halmok mellett, kátyús, 
kihalt, s a táj is teljesen mozdulatlan. A ragadozómadarak és áldozataik 
is a napestére várva pihegnek, vesztegelnek rejtekhelyeiken. A madár 
se jár tehát most Feketetónál. Ezek szerint a csordakút közelében lev ő  
göcsörtös fára akasztott szatyorban bajosan válhat madárláttává a ke-
nyér, egyszerűen kőkeményre szárad, amit csak a szürke kútvízzel meg-
nedvesítve lehet elfogyasztani, mert hár vétek volna eldobni, hiszen 
fenyegetően termésrabló az aszály. 

A TISZA ÉS A CSÍK-ÉR KÖZÖTT 

A Tisza és a Csík-ér közti határszeletet nézegettem egy kiszolgált 
autóbusz ablakából a minap. Közvetlenül Péter-Pál el ő tt „hurcolászga-
tott" a rozoga járm ű , ám már az aratás el őrehaladtáról árulkodtak a 
fölfénylő  tarlók. A foltozott m űúton azonban nem árulkodott a termés-
bőségről, vagy a felelőtlen túlrakodásról (a korábbi betakarításokra 
jellemző) elszórt búzacsík, amit Gombosfalunál egy egykori hajlott hátú 
és korú részarató köznyi hosszan megbontott, a vödrébe söprött. Ugy 
látszik, hogy az idén már nincs mit elpazarolni, annak alapján sem, hogy 
az aranyból is csöppen, ugyebár. 

Az akácok és egyéb fák gy űrűjébő l tikkadtan kandikáltak ki a tanya-
falak, a roggyantak és a rendben tartottak egyaránt. Több hónapos 
kihagyás után vetődtem újra errefelé, és azóta több tanya is föladta a 
harcot az ellene csörtet ő  idővel. 

Sok ismeretlen szállás között néhány ismer ős tanyaház tekintett rám. 
Némi megelégedéssel nyugtázhattam, hogy a bogarasi buszmegálló 
szomszédságában levő  tanya éppen olyan sértetlenül, éppen olyan túl-
áradó nyugalommal áll, mint évekkel ezel őtti látogatásom alkalmával 
tapasztalhattam. Akkor ott a már nyolcvan évét is meghaladó Nándor 
bátyánk sérvesen éppen a zabot vágta (netán a fekete lovának), s régi 
idők mélyre vésődött eseményeiről mesélt, természetesen poharazgatás 
közben, és jóízűen csaknem nyomdakész szöveget mondott. 

Meggyőzően, határozott mozdulatokkal jelölte meg annak a hajdani 
özvegyasszony tanyájának a helyét, akinek a fiát kegyetlenül megölték 
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(szerinte) hatvan forintjáért, és beledobták a Tiszába Piros pej lováért. 
És ezután már hiába kérlelte az anyja, hogy kelj föl, kelj föl, édes fiam, 
gyere velem haza ... Nem mehetett haza, mert szép fekete göndör haja 
a vállára volt fagyva. Az ugyancsak (szép) fekete ráncos csizmája meg 
a lábára volt fagyva .. . 

Annak az egykori „balladás" tanyának a helyén épült az el őttem most 
csak törésnyi időre föltűnő  tanyaház, amelynek a már megboldogult 
gazdának az öregapja adta meg a még ma is érvényes formáját. Egykori 
mokány teremtmény, aki a világosi fegyverletételnek is szenved ő  alanya 
volt, ám aki onnan is hazahozta a kardját, s majd amikor az osztrák 
császár büntetésb ől besorozta, betyárüldözésre „fanyalíttatta", ő  a be-
tyárüldöző  (az alsó-ludasi csárdában) együtt mulatott az üldözött be-
tyárokkal. Jó útja volt a kissé „citronyos" bornak. Ezért hát ivott a betyár 
a csapon, a kislány meg sírt az ablakon.. . No, de ne sírj kislány olyan 
nagyon, nem ütik a betyárt agyon. 

Nem ütötték ugyan agyon, csak vasba verve vitték Temesvárra a 
tömlöcbe, ahol „olyan nagyra megn őtt a bajusza, hogy a nyaka köré 
csavarhatta". Csavargatta is egy ideig, aztán meg hazajött erre a tanyára, 
ahová már illene újra betérnem. 

A Csík-ér és a Tisza közti határszeleten zötyög velem a kiszolgált 
társasgépkocsi, szenvtelenül nézel ődök, ám az említett tanyaházhoz érve 
valami szomorú szorongás vesz er őt rajtam. Netán azért, mert az egykori 
szabadságharcos betyárkodónak a sorsára gondolva, az is eszembe jutott, 
hogy nagy léptekkel közeleg felénk a temesvári gyászos csatavesztés 
sokadik évfordulója. 

A romosodó és rendben tartott tanyák mennyi mindent elmondaná-
nak még nekünk, ha jobban megismernénk őket. 

VIRÁGOK A TISZÁN 

A ciánozott haltetemek közt fagyérzékeny virágok úsztak a minap az 
áradó Tiszán. A közeli nagyváros hídjáról szórták őket a megmérgezett 
vízbe a folyójukat mélységesen gyászolók. A folyó pedig sodorta, vitte 
a virágszálakat és csokrokat lefelé, Törökkanizsa felé. Tehát nem Ador-
jánnál, hanem följebb szórták azokat a sokszín ű  dísznövényeket a ka-
tasztrófa sújtotta folyóba. 
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A szegediek gyászát rögzítette a kamera, egy olyan városnak a fáj-
dalmát pillanatfölvételezte, amely egy másik folyót, a Marost is magára 
ölel. Vajon miként panaszkodhat ott mosta Maros, amikor a figyelmet 
ordítóan a Szamos vonja magára? És vajon írják-e még valaha a Tiszáról 
azt, amit egykor egy nagy utazó írt, hogy ennek a sz őkének is nevezett 
folyónak kétharmadát a halak képezik, és csak az egyharmada a víz. 
Vajon maradt-e benne szaporodni képes véglény? 

Töprengésem közben zenés jókívánság akkordjai sodródtak felém a 
közelből. Érzelgős szöveg, sipítós előadásmódban. Tehát a baj megtör-
tént, ám az élet megy tovább. Hova tovább? Nem tudom kivárni, hogy 
esetleg arra a nótára kerüljön a sor, hogy „Temet ő  a Tisza, mikor 
kivirágzik ..." 

Itt nálunk már hosszú ideje nemigen virágzik, hiszen a törökbecsei 
gát okozta nagyfokú iszaplerakódás befojtja a lárvákat. Máshová, följebb 
kellett mennünk tiszavirágnéz őbe, de most ott följebb is végveszélybe 
kerültek a kérészek. Egy sem él odáig .. . 

Vajon mit szólna ehhez az iszonyatos katasztrófához a megboldogult 
Újhelyi Dezső , az utolsó törökkanizsai hivatásos tiszai halász? Vagy mit 
szólna, ha szólhatna, egykori uszálykormányos ismer ősöm, aki évtizede-
ken át egy tiszai úszóalkalmatosságon lakott az egész családjával együtt, 
Ágesernyő  és Titel között. Bevallása szerint az életéhez hasonlóan 
szerette ezt a folyót. Nagyon bens őséges volt köztük a kapcsolat. Hiszen 
látták hosszan elnyúlni bíborló alkonyatban, ám félálmukban titokzatos 
éjszakai neszezését, locsogását is hallhatták. A frissít ő  záporok után 
pedig elbűvölten nézték, amint a megfiatalodott folyó átbúvik a távoli 
szivárvány alatt. Gyermekei korán megtanultak a folyó felszínén ma-
radni, és ár ellen úszni. Hamar megértették, hogy mért és miként sietnek 
a Tiszába a mellékfolyói; a Szamos, a Körös, a Maros és a többi. Ám 
most az egyiktől kegyelemdöfést kapott! Hullámain fölfordult halak és 
gyászvirágok úsznak, és persze hogy nem a szép széles folyóról szóló 
dalnak a ritmusában ringatóznak. Micsoda nagy gyalázat! És viszi a víz 
lefelé, Törökkanizsa felé. 

Kísértetfolyóvá vált. Temet ő  a Tisza. Mi mindent kell még ennek a 
jámbor folyónak elszenvednie, és vajon vele együtt ránk, a térségében 
élőkre még milyen sorscsapássorozat vár? 



AZ ÉJSZAKA MADARAI 

NAGY FARKAS DUDÁS ERIKA 

Én az előttem lévő  sokutcányi távolság miatt méltatlankodtam — mert 
az út már kifáraszt —, de nem értettek meg. Arra feleltek, amit hallani 
véltek, jólesett nekik, ha vigasztalhatnak. Azt hitték, hogy ajándékként 
fogadom, és hálás leszek az aggodalmukért. Legyintettem, nem 
dünnyögtem tovább, csodálkoztam gyávaságukon, hogy nem remek 
szembefordulnia nyilvánvaló végzetükkel. Nem rossz egyedül, félni t őle 
a nagyobb kín. 

A lámpák fényíve felett hatalmas baglyok suhantak, követte őket a 
tekintetem; a háziak jobbról-balról megcsókoltak, sorban az egész csa-
lád. Megkönnyebbült sóhajukat nem is rejtve terelték be a gyerekeket, 
és meg sem várva, hogy elt űnjek a sarkon, csattant mögöttem a zár. A 
baglyok az útszéli fák lecsupaszodott ágaira telepedtek, és néztek. 

Túl a lámpák hatósugarán már tapogattam a falat. Ahogyan mélyült 
a sötétség, úgy potyogtattam ki magamból a délutáni vendégség emlék-
cserepeit, hogy otthonra ne maradjon semmi. Mire az utolsó utcába 
értem, megszűnt a fejemben a zakatolás. Mögöttem inkább csak érez-
tem, mint tudtam a madarak jelenlétét; követtek, egészen a házam el őtti 
hatalmas fákig. 

Csöngettem. A szomszédaim ezért bolondnak tartanak, mert tudják, 
hogy egyedül lakom. Ráadásul nem is hagyományos csöngőm van, hanem 
egy igazi kolomp, hatalmas, és szerintem is szörny ű  a hangja ... De a 
szellemeim miatt kell, akik távollétemben elöntik a lakást: így hozom 
tudomásukra, hogy megjöttem, oszoljanak. Hagyok elég id őt, néha mégis 
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olyan lusta vánszorgással tűnnek el a polcok, szekrények mögött, hogy 
attól félek, eljön az a nap, amikor egyáltalán nem adják át a helyet 
nekem. Így is órákba telik, mire a lakás ismét olyan lesz, mint miel őtt 
elmentem. Ottfelejtik egy másik létezés illatát, apró neszekben meg-
nyilvánuló jelzéseket hagynak, hogy figyelmeztessenek: egyszer én is 
egy leszek velük. Ez is az oka, hogy alig mozdulok ki, csak ha fontos 
ügy kényszerít rá, és a pár régi barátot látogatom meg, ritkábbnál is 
ritkábban. 

Nem volt mindig jó, de már könnyű  így élnem. Megszokásból, és mert 
megtanultam amit kellett. Mert a magányt tanulni kell. Mint ahogy járni, 
beszélni kezd az ember; egyszer eljön az ideje a mozdulatlanságnak, és 
a csendnek is. Talán mert a nekünk szánt út mögöttünk van, és minden 
kimondhatót kimondtunk. De közben kiderül, hogy igazából sem ránk, 
sem a mesénkre nem figyelt senki. Túl kell lenni ezen a döbbeneten, 
és gazdálkodni abból, ami megmaradt. 

Ami kifelé haladt, most befelé tart. Régen fontos volt, hogy mit 
gondolnak felőlem mások. Már nem az. Az tud lekötni, ami belül van, 
és a mélybe kanyargó út érdekel. Hegyeket másztam, felfelé törekedtem. 
Ez a lassú ereszkedés ideje. 

Senkim sincsen, csak a madaraim. 
Jaj, Annus, nem értjük mi ezt, mondják, ha erről beszélek. Mindig 

más voltál mint mi, mondják, és elégedetten néznek egymásra, rám pedig 
mint egy elázott verébre; sajnálkozva azon, hogy egyedül élek. Látom 
a szemükben, hogy hálásak a sorsuknak; karba teszik a kezüket, ke-
resztbe a lábukat, és nem bánják, ha nyúlok a kabátomért. Egymásba 
kapaszkodnak, az ébredez ő  fura érzés elől menekülnének, mert valami 
dereng, de félnek szembefordulni vele. Ha gyorsan elmegyek, akkor a 
mai napot talán még megússzák .. . 



STIGMA 

JÓDAL RÓZSA 

Lehet, hogy hamarosan meghalok. Néha azt mondom az enyéimnek, 
hogy tökéletesen nyugodt vagyok és hogy nem is bánom és hogy szinte 
megváltás már ... de nem, azt hiszem, nem. Néha megnézem a stigmái-
mat, amelyeket, úgy tűnik, csak én látok. Vörösek és pörkösek és 
lüktetnek, és úgy, de úgy fájnak! A megszólalásig olyanok, minta Pio 
atyáéi Lajos atya aranyszegélyű  könyvében ... De ők nem és nem. 
Senki nem lát semmit. Fontos ez nekem? ... Igen, azt hiszem. Szeret-
ném! Ha már ennyire fáj. Ez nem képzelgés. A fájdalom. A fájdalom 
mindig igazi. De csak annak, akié. 

Emlékszem, hogyan kezdődött. Nagyon jól emlékszem arra a dél-
utánra. Az előkertet néztem a félrehúzott fodros zsorzsettfüggöny és a 
betűző  kora tavaszi nap elől félárbocra húzott red őnyök mögül. A 
forzícia sárga csillagvirágai hetvenked őn — de milyen hetvenkedőn! —
feszítettek az éppen csak levelezni kezd ő  hajlékony, törékeny ágakon, 
a bőrlevél rózsaszín, közönséges bunkóvirágai is ott vigyorogtak a kerek, 
kemény pajzsleveleikt ől védett fészkükben, a krizantémbokrok, ame-
lyeket Nikolával a fagy ellen saját lekaszált, száraz ágaikkal takartunk 
be, már rázták, dobták volna le magukról a feleslegessé vált, már csak 
akadályt, nyűgöt jelentő  szétfagyott, szikkadt virágkarokat, s tövükben 
itt is, ott is előbukkant, előtört egy-egy törékeny, kíváncsi, cakkos szél ű  
levelecske. Az egész kert tavaszvárásban vajúdott, de nekem akkor 
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megakadta tekintetem a fügebokor hamuszín, égnek mered ő , mezítelen 
ágain, amelyek hegyében hármasával, négyesével furcsa, torz gyümöl-
csök csüggtek, fityegtek: tavalyról ottfelejt ődött, aszottá zsugorodott, 
feketéslilává-barnává rothadt, vénséges vénné, keser űvé aszalodott fü-
gematuzsálemek. Néztem a fügebokrot, és a szemem elfutotta a könny. 
Azoka legkisebbek ott az ágak csúcsán, azok az alig gombnyi kis 
mütyürök tavaly még ki sem fejl ődhettek, s ott van ni: tört kocsányukon 
most ott meredeznek, lengedeznek már céltalanul, világ szégyenére .. . 
míg csak le nem hullanak. Le fognak hullani. Le kell hullaniuk, hogy a 
fügebokor új gyümölcsöt hordhasson ki magából. Lehorgasztottam a 
fejem, egyszerűen nem bírtam őket tovább nézni, és imádkozni kezdtem: 
„A mélységből, Uram, tehozzád kiáltok, / Én Uram, hallgasd meg ezt 
az imádságot. / Figyelj fel szolgád könyörg ő  szavára. / Ki esengve tekint 
rád, mint az ő  Urára. // Ha minden bűnünket... " Ugy elfogott a sírhatnék, 
hogy nem jutott eszembe a zsoltár folytatása. Felrántottam háta vitrin 
üvegajtaját, de az imakönyvemet keresve addig ügyetlenkedtem, hogy 
kisodortam belőle az egyik irattartót, könyveket, még a varródoboz is 
kirepült. Cérnagurigák, gyűszűk, szerződések, levelek hullottak ki, re-
pültek szét a székek, az asztal, a dívány alá, de nem tör ődtem velük, 
kapkodva kerestem meg a 129. zsoltárt és az asztalra könyökölve, forró 
homlokomat (azt hittem, menten szétszakad, felrobban) jéghideg ujja-
immal hűsítve, vinnyogva nyögdécseltem magam elé: „Ha minden b ű-
nünket számon kérnéd, Urunk, / Színed elé akkor ugyan hogyan jutunk? / 
Ámde te megértesz, te vagy a bocsánat, / Istenfél ő  lelkünk békére lel 
nálad. // Az Ur maga lett az én reményem, / Szívem bízik ..." Hirtelen 
valami felbuzogott bennem, váratlanul könyörögni, fogadkozni kezd-
tem: Istenem, segíts meg engemet ... Segítsd meg az enyéimet ... az 
én boldogtalan kislányomat! Ne őt büntesd, Istenem, ne őket! Ha már 
kell valakit, akkor engem, csak engem, büntess meg keményen engem, 
én vállalom! Nyomorult senkiházi vagyok, Istenem, annyit vétkeztem 
már ellened, úgy el vagyok veszve, és annyira, de annyira megöregedtem. 
Értem már nem kár, de ő  még olyan fiatal, ne büntesd őt, Istenem, se 
az unokáimat, Miklóskát és Zalánkát. Legyek én az a füge, amelyik 
lehullik. Legyek hát én ... Aztán szégyenszemre hirtelen szánalom 
fogott el önmagam iránt, hát gyorsan, kapkodva hozzátettem még, hogy: 
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De ha nem muszáj ... ha lehet ... engem is kímélj meg... Kérlek! .. . 

Tudod ... Szeretnék még élni ...egy kicsikét. 

Másnap délelőtt a templomot takarítottuk. Csak mi öten Incivel meg 
Ibollyal, a többiek szép lassan elmaradoznak, büdös nekik ez az „alan-
tas", „piszkos" önkéntes munka. Szeretek ablakot mosni. Munka vé-
geztével öröm végignézni a sok tükörsima, többszörösen visszatükröz ő -
dő  üvegfelületen. Néha egy id őre kitámasztva hagyom valamennyi 
ablakszárnyat, s ahogy visszapillantva számba veszem őket, valami jóleső  
melegség fog el, a tisztaság és a szépség érzete, és ha arra gondolok, 
hogy mindez az én kezem nyomán lett ilyen, akkor.. . akkor már nem 
is fáj olyan nagyon, amiért Nikola néha azzal „cukkol", hogy buta vagyok, 
és hogy vénülök, lötyög a bőr a karomon.. . Szóval viszonylag gyorsan 
végeztem az ablakokkal, és akkor kivettem a felmosóvödröt Márika 
kezéből. Olyan öreg már szegény, sokszor valósággal hétrét görnyed a 
reumától, okosabb lenne, ha már nem járna a templomba takarítani. 
Egyszer pedzettük is neki, de halálosan megsért ődött, hát inkább rá-
hagyjuk. Szóval dörgölni kezdtem a szűk kis templomhajó ősöreg, kopott 
kőkockáit, a langyos szappanos vízzel még a réseket, a „fúgákat" is 
átitattam, s a rongyom sarkával külön gonddal vakargattam ki bel őlük 
a koszt. Csönd volt, csak Lujzika, a kántorné gyakorolta a gyermek-
énekkarral a nagyböjti énekeket. A kihalt kis templomban minden szó, 
minden lépés visszhangzott, s ez olyan jó, olyan kimondhatatlanul „ott-
honos volt". A gyerekkoromba repített kicsikét vissza. Ha behunytam 
a szemem, fehér áldozóruhában megint Ott vonultam az osztálytársaim-
mal, végig A templom hosszú-hosszú, innen a mából egészen végtelen-
nek tűnő  főhajóján, virágvasárnap volt, a karcsú, magas oszlopok s a 
díszes, faragott padvégek mind telis-tele felkötözött virággal, barkával, 
szólt az orgona, kis kosárkáinkból csak szórtuk, hintettük szét a lágy 
tapintású rózsaszín virágszirmokat, minden gyönyörű  volt, s a hívők feje 
fölött ott lebegett valami, valami megnevezhetetlen. Ahítat? Boldog-
ság? ... Az énekkar ezúttal figyelmetlen volt, a gyerekek cérnahangja 
bántó hamisan ismételgette a 63-as éneket: „A keresztfához megyek, / 
Mert máshol nem lelhetek / Nyugodalmat lelkemnek." Szédülni kezd-
tem. A gyerekek már ki tudja, hanyadik strófánál tartottak, nagyokat 
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ásítoztak, köhécseltek, lökdelőztek közben, bennem meg visszhangozni 
kezdett az a két sor, hogy: „S ott talállak, ó sz űz Anya, / Fájdalom közt 
bágyadozva, / Tőr veré át lelkedet." A hajladozástól, az er őlködéstő l 
meg a kapkodó sietségtől (csak mi a csudának kapkodok mindig, nem 
hajt a török, de ez mára véremben van, ez az örökös rohanás, verseny-
futás az idővel, leszokhatnék már róla, maholnap hetven leszek), szóval 
éreztem, hogy lüktetni kezd a halántékom, kiver a verejték, ugyanakkor 
rázni kezd a hideg. A sok térden csúszkálástól a térdkalácsom is egyre 
jobban sajgott. „Hagyd, most majd kicsit én folytatom. Te addig törölgess 
port" — hallottam valahonnan a fejem fölül Iboly hangját, de én, mintegy 
megbabonázva, vakon és süketen egyre csak dörgöltem, dörgöltem a 
követ. A még kellemesen szappanszagú ablakokon át rézsútos csóvák-
ban bezáporozó napfénypászmákban felkavart vidám porszemcsék tán-
coltak, az énekkar unatkozva, kántálva gajdolt, valahol, szabályos id ő-
közökben ismétlődőn ajtó csapódott, éreztem, huzatban vagyok, mindez 
most egyre jobban irritált, a dobhártyám megfeszült, „pattogott", s 
valahol mélyen egyre az verdesett bennem, hogy „T őr veré át lelkedet. 
Tőr veré át lelkedet." A víz kih űlt, egyre gyakrabban kellett kékülő , 
gémberedett ujjaimat egymáshoz dörgölnöm, tenyeremmel össze-ösz-
szenyomogatnom, hogy folyamatos legyen benne a vérkeringés .. . 
Egyszerre valami különös, furcsa érzés kerített hatalmába. Úgy éreztem, 
nem vagyok egyedül! Nem a fáradtan sepreget ő, padokat törölgető  
asszonyokat érzékeltem magam körül, illetve azokat is, hanem .. . 
magam sem tudtam, mit vagy kit, de éreztem, hogy van velem valaki. 
Nagyon furcsa, szokatlan érzés volt. Azt hiszem, nem is voltam egészen 
magamnál. Már nemcsak a hideg rázott, hanem a hirtelen-váratlan 
rám tört sírás is, könnyeim a frissen mosott k őpadlóra és a vödörbe 
potyogtak, s legbelül tovább verdesett bennem az a sor, hogy: „T őr veré 
át lelkedet. Tőr veré át lelkedet." Azt hittem, menten megszakad a 
szívem, annyira szorított, és félig öntudatlanul, de mintegy valami fel-
szólításra, megint kiszakadt bel őlem a fogadalmam: „Én vállalom. Én 
vállalom. Érte. Ertük. Mindent!" Hirtelen valami hideg fuvallatot érzé-
keltem magam körül, s mintha vörösbe borult volna minden. Ahogy 
térdeplésemb ől, könnyáztatta arccal felpillantottam, úgy t űnt nekem 
akkor, mintha a színes üvegvitrázsok egyikéből, amelyeket úgy imádok 
mise közben elnézegetni, kilépne, kiválna valaki, valaki, angyalai közül 
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talán maga a Szűzanya ...Egy alak képzett meg el ő ttem a szivárványló 
napfényben táncoló porpászmában, valami palástban volt vagy talár-
ban ... de mintha nem is n ő  lett volna, hanem inkább férfi ... „Tőr veré 
át lelkedet. Tőr veré át lelkedet" — lüktetett bennem egyre. A rám 
szakadó gyengeségt ől, valami furcsa bódulattól, rettenett ől vagy meg-
hatottságtól alig láttam. Révületfélémben, a könnyeimen át — mert 
közben egyfolytában zokogtam — úgy láttam, mintha az áttetsz ő  szellem-
alak kitárta volna felém a kezét, s akkor láttam, hogy mindkét tenyerén 
nyílt sebhely vöröslik. „Láttad őt a Kálvárián, / két lator közt a kereszt-
fán: / Kínodat ki mérje meg!" — hallottam még a harmónium kísérte 
énekkart, ám akkor furcsa fájdalom hasította már jéghideggé h űlt 
felmosóvíztől fagyos kezeimbe, s elvesztettem az eszméletemet. 

Enyém a könyv! Enyém. Dante Alimenti: Pio atya. Gyorsan beleol-
vasok egy kicsit, aztán mennem kell: „Az órák nagyon lassan telnek Egy 
nap egy hétnek tűnd , egy hét egy hónapnak A pietrelcinai kapucinus 
állandó társa az imádság. Édesanyja, rokonai, leghűségesebb barátai is 
azt mo~djál , a Piana Romana-i levegő  jót tesz neki. Mialatt a száraz, 
forró nyár utolsó napjaiban mindenki az eget fürkészi, hátha talál rajta 
valami esőre utaló jelet, Francesco Forgione kezébe fájdalom hasít." 
Milyen furcsa, hogy épp ezt a könyvet adta nekem az atya. S hogy 
egyáltalán könyvet adott kölcsön. Nekem. Ő . Eddig sose adott. Egyi-
künknek se. Igaz, nem is igen kértünk. Amikor rosszul lettem, és bevittek 
a sekrestyébe, borogatást tettek a homlokomra, kérdezgették mi történt, 
mondtam, semmi, csak kicsit elszédültem, nehéz napom volt. Nem 
akartam senkinek arról szólni. Az atyának se. Mit is mondtam volna? 
Margit később mindnyájunknak — szokás szerint — kávét f őzött, nekem 
ezúttal teát. Mint mindig takarítás után. Rosszullétem lassan elmúlt, 
beszélgettünk. Ugyanúgy, mint máskor, szokás szerint, péntekenként, 
takarítás után. S akkor Lajos atya megkérdezte: „Nem kíván valami 
olvasnivalót? Lehet, hogy többet kell majd feküdnie." El őször szólt 
közvetlenül hozzám! Es miből gondolta, hogy többet kell majd feküd-
nöm? Tanácstalanul vonogattam a vállam, nem vagyok épp egy könyv-
moly, hm. Sőt. Nem is tudom, mikor volt már utoljára könyv a kezemben. 
Napilapok, hetilapok, női magazinok még-még. De könyv? Nincs nekem 
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arra időm. S akkor leemelte a polcról az egyik legszebbet, az aranysze-
gélyű , óriási formátumú Pio atyát! ... Most amikor csak tehetem —
valahányszor nincs itthon Nikola, esetleg a kertben motoszkál vagy 
kimegy a „rancsra" — Pio atya élettörténetét olvasom. Olyan lassan 
megy! Milyen kár, hogy édesapa szerb iskolába íratott, és én alig tudok 
magyarul olvasni. Miért íratott bennünket szerbbe? Hiszen akkoriban 
ez még nem is volt igazán „divat", mint manapság. Lehetséges, hogy 
édesapa egyszer űen — gyáva volt? Vagy csak karrierista, a f őnökének 
szeretett volna a kedvében járni? Most már mindegy, most már meg 
sem kérdezhetem, felel ősségre sem vonhatom ott a sír mélyén ... Hát 
ingem? Engem ki fog felelősségre vonni, amiért hagytam, hogy az 
egyetlen lányunkat, Zoricát (Zoricát!) szerb óvodába, majd szintén szerb 
tagozatra írassa az apja? Akkor minden olyan természetes, olyan magától 
értetődő  volt. Nikola szerb, a barátai, hivatali kollégái szerbek, mi 
valamennyien is egy szerb család vagyunk. Nagyon szerettem Nikolát! 
S kezdetben toleránsabb (szerelmesebb?) volt ő  is. Megengedte (meg-
engedte! ), hogy az ünnepeket — a karácsonyt, húsvétot — például duplán 
üljük meg. A katolikus ünnepeket az enyéimnél, a pravoszlávokat nálunk 
vagy az övéinél. Egyszer egészen véletlenül tudtam meg, hogy az édes-
anyja (aki akkor már nem élt) — német volt! Ezt a tényt valóságos 
traumaként élhette meg, soha, kés őbb sem volt hajlandó beszélni róla. 
Ha jól értettem (az apósom kottyantotta el), vagyonuk egy részét ilyen 
címen annak idején el is konfiskálták, hiába kilincseltek utána. Azt 
hiszem, Niki szégyellte az édesanyja származását ...Jóval kés őbb a 
feleségéét is. Az meg végképp megrendítette, hogy a szeme fénye, az 
egyetlen lánya — magyarhoz ment n őül, s Zoricából Andris mellett 
váratlanul — Hajnalka lett! ... Most olvasok még egy kicsit. „A szenve-
déshez hozzászokott szerzetes nem tulajdonít különösebb jelent őséget az 
új tünetnel , pedig a következ ő  pillanatban a lába is lüktetni kezd. Jobb 
tenyerén akkora Piros folt rajzolódik ki, mint egy t űforintos. Ez még 
feltűnőbb a bal kezén. Ahogy telnek a napold a fájdalom fokozódd, de 
ő  hallgat róla. Mint mindig, most is némán szenved. Talán hogy ne ijesszen 
meg bajával senkit, vagy meggy őzze önmagát arról, hogy már meggyógyult, 
és hogy ne okozzon újabb gondot elöljáróinak" Nekem is fája kezem. 
Azóta. „A stigmák Mikor Pioatya a legelmélyültebben imádkozd, hirtelen 
egy átszúrt oldalú, vérző  sebű  embert pillant meg a karzat félhomályában. 
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Arca ismerősnek túnil .Bizonyára ugyanaz az ember, aki augusztus elején 
mint egy különös fényt ől sugárzó lény jelent meg neki. Szegény megrémült 
szerzetes ezúttal is úgy érzi, majd megvakul az er ős ragyogástól, mely csak 
természetfölötti lehet. Próbál nyugodt maradni, ám amikorrádöbben, hogy 
San Giovanni Rotondo kolostorának karzatán a mi Urunk jelent meg, a 
keresztre feszítés sebeivel oldalán, kezén és lábán, eszméletét vesztve a 
földre zuhan." Bejött volna a kertből? Gyorsan ... gyorsan ... Még az 
hiányzik, hogy magyar könyv olvasásán kapjon! Mennyit sértegetett, 
szekírozott akkor is, amikor a Duna Televízió m űsorát merészeltem 
néhányszor megnézni! Pedig állítólag miattam vette meg —annyi már-
káért! — a m űholdas antennát. De sokszor a fejemhez vágta! ...Hányszor 
átjött a szobámba, percekig röhögve kommentírozta, bármit néztem is, 
aztán mirnix dirnix átkapcsolt egy másik csatornára: „Ezt nézd, ne azokat 
a hülyeségeket! Ezek a te híreid!" Azóta inkább semmilyen tévém űsort 
nem nézek. Nem akarok veszekedni, hát inkább már csak rádiózok. S 
csak azért is Novi Sad-ot hallgatom. Magyarul. Mintha tisztábban is 
beszélnék már az anyanyelvemen. Habár Ibolya jó múltkor kicsit fity-
málva megjegyezte, hogy suk-süközök. Nem tudom, mi az, szégyellem 
tőle megkérdezni. Valami rossz lehet, mert Iboly elég furcsán nézett 
rám akkor, Lujzika pedig felvihogott ... Na, mi az, nem jön be? Ilyenkor 
szoktam a tranzisztort is kikapcsolni. Minek vitatkozni, veszekedni? Az 
nem az én műfajom. Hallgatni, és közben konokul ellenállni, azt igen. 
Azt például még ő  sem tudta megakadályozni, hogy amikor végérvé-
nyesen kiderült, hogy megcsal, hogy már évek óta, ki tudja, mióta 
szerető t, szeretőket (?) tart, mindennapos templomlátogató, minden-
napos áldozó ne legyek. Hiába gúnyolódott utána annyiszor, hogy én 
nyilván nem is a vallásba, hanem valamelyik pópába (!) habarodtam 
bele, hogy a sok alázatos térdeplést ől holtbiztos, hogy tyúkszem n ő  a 
térdemen, meg hogy idővel — nem ad neki öt évet — ugyanolyan károgó, 
álszent ájtatossággal zsolozsmázó fekete varjúvá válok majd, mint a 
többi templomos vénasszony ...Hiába panaszkodott, hogy kicsúfolják 
miattam a barátai, hiába fenyeget őzött ordítozva, hogy kitekeri ezt a 
vékony nyakamat, ha miattam kidobják a pártból (aztán maga lépett ki, 
mielőtt végleg feloszlott volna, azt nem szégyellte?!), hiába kért, hízel-
gett, rimánkodott ... az állandó, megszállott templomjárástól nem tudott 
többé eltéríteni. Ez az én mentsváram, és az én er ősségem. Mindenki 
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más úgy is magamra hagyott. A férjem, a lányom, a v őm, az unokáim 
is. Már csak az Isten maradt. 

Ma a temerini tejes, amikor fényes kis bádogkannájában felhozta a 
teraszra a három liter tejet és kínos pedantériával —anélkül, hogy 
egyetlen tejcsepp freccsent volna a lakkozott fehér vasasztalkára — a 
nagyvirágos tejeslábasomba öntötte át, úgy nézett rám! Lehetséges, hogy 
én még tetszem a férfiaknak? Egy ilyen, hozzám képest taknyosnak .. . 
Néha, a reggeli tornászás pihentet ő  szüneteiben odaszorítom az állam 
a vállamhoz, ajkammal érintem a bőrt; még olyan puha és selymes. 
Nikola néha bűntudatos, bizonytalan közeledésformát produkál. Ugy 
teszek, mintha nem venném észre. Túl sokat vétett ellenem. Már nem 
szimatolom rajta más nőcskék hajlakkjának, pacsulijának, lázba hozó 
nőstényverítékének szagát, nem vizslatom az el-elréved ő  (talán már 
csak a „dicső" múltjában kotorászó?) tekintetét, végtelen, fontoskodó, 
főleg politizálgató monológjai sem érdekelnek. Ha tehetem, eleresztem 
a fülem mellett. Aki engem — most már, ennyi év után, tudom — kezdett ő l 
fogva, minden lelkiismeret-furdalás és meggondolás nélkül állandóan 
és szisztematikusan átvert, becsapott, megcsalt és elnyomott, aki nekem 
folyton-folyvást csak hazudozott, az már nem lehet se a szerelmesem, 
se a barátom. Undorodom tőle, azt hiszem, megvesznék, kiütéseket 
kapnék tőle, ha még egyszer vele kellene hálnom! Hajnalkát is ő  tette 
tönkre, igenis ő , és csakis ő ! Teljesen megzavarta, a kétségbeesésbe 
kergette új, megváltozott elveivel, világlátásával ...Mióta nevezem én 
Hajnalkának Zoricánkat? Amióta Nikola piszkálni, gyötörni kezdett a 
magyarságom miatt, hogy még az állítólagos kalasnyikovbehozatalért is 
engem — engem, bennünket! — tett felel őssé, és megtiltotta, hogy az én 
karácsonyomra is meghívjam a gyerekeket, amióta megállás nélkül, 
habzó szájjal a fajtámat szidja?.. . Vagy ez még sokkal-sokkal régebben 
történt, és teljesen öntudatlanul, spontánul? Úgy összefolynak-kevered-
nek néha bennem az emlékek ... Hisz való igaz, hogy Zorica választott 
magának magyar férjet, és Andris az ikreket magyar iskolába íratta. No, 
azóta nincs is megállásuk — egyiküknek se — Ő  előtte. A nagy Ő . Mindig 
csak a Nagy Ő  és O és O! Még a lánya megbetegedése sem engesztelte 
ki! Utálom! És gyűlölöm, és soha-soha nem bocsátok meg neki! Soha! 



508 	 HÍD 

Olyan jó ez a könyv. Hogy itt van velem. Amikor egyedül vagyok, amikor 
szomorú vagyok, beleolvasok. Mindig csak egy keveset. A szemem is 
megfájdul, meg sokszor nem is értem rendesen, olyan furcsa szavak 
vannak benne. Hogy azt mondja: „A stigmák." Mik lehetnek azok a 
stigmák? „Örökkévalóságnak tűnő  percek telnek el. Senki sem látja, mi 
történik. Pio atya lassan magához tér, de nagyon zaklatott állapotban 
van. Az ajka remeg, és a szokásosnál is nehezebben lélegzik; keze még a 
földre ejtett rózsafüzért sem képes megfogni. Míg próbálja megérteni, mi 
is történt, ismét meglátja Krisztust. Sebeib ől lézerfényszer ű  sugarak törnek 
elő. Tüzes nyílként sebzik meg a pietrelcinai ferences mellkasát, kezét és 
lábát. A szerzetes a cellájába menekül, ágyára omlil , és buzgón imádkozni 
kezd, hogy ismét magához hívja Jézust. Egyszer csak kínzó fájdalom nyilall 
a testébe. Azt hiszi, ez csak a szokásos hörg őroham, amely már évek óta 
kínozza. Jobb kezével a bal oldalához nyúl: valami meleget érez. Legna-
gyobb megdöbbenésére azt látja, hogy a tenyere véres. Nem akar hinni a 
szemének. Szeremé a testvéreket hívni, de inkább imájába merül. Miután 
látja, hogy a vérzés nem akar elállni, kezét-lábát fehér rongyokba pólyálja, 
mellére pedig törölközőt tesz. Ruhája vérpecsétes, és a cellája előtti folyosó 
padlóján is vérfoltok vöröslenek Néhány napig — a házf őnök visszaérke-
zéséig — sikerül titokban tartania a csodás eseményt. Ezernyi kétsége 
ellenére is megérti, hogy az Úr szenvedésének jeleit kapta meg. Olyan 
kiváltság ez, mely az emberiség szomorú történelmében csak keveseknek 
adatott meg. A stigmákban els őként a »másik Krisztus«, azaz Assisi Szent 
Ferenc részesült, akinek tanítása mintául szolgál Pio atyának szerzetesi 
életében. " 

Nem tudom, mi van velem. Egyre jobban kopaszodom. Én, akinek 
olyan dús, „bundzsi" haja volt, hogy a fodrásznak még ki is kellett bel őle 
vagdosnia kétoldalt, ha „normális" frizurát akart bel őle sikeríteni. S 
most hullik, egyre csak hullik. Hiába voltam b őrgyógyásznál, hiába 
kenem Panthenollal, dörzsölgetem a fejb őröm Acidi salicylinnel, spric-
celek rá Pilovit sprayt, mosogatom csalángyökérf őzettel, teszek rá to-
jássárgájával kevert olívaolaj-pakolást, nyakalok vasat és gyógyteákat — 
semmi. Borzasztó! Egyszerűen kriminális, milyen tehetetlen vagyok. 
Hogy lelappadt hátul a hajam! Érzem, valahányszor hátranyúlva meg- 



STIGMA 	 509 

tapintom. És persze, mert bánt, minduntalan ott matat a kezem .. . 
Néha meg úgy viszket a fejbőröm — főleg esténként — lehet, hogy a tollra 
vagyok allergiás? — és valahányszor megvakarom, mindig az ujjaim közt 
marad egy-két hajszál. Lassan már le sem merek feküdni ... Lehetséges, 
hogy a kopaszodás a fogadalmammal van összefüggésben? Hátha .. . 
hátha a kopaszodás az én — stigmám? Lajos atyától pénteken megkér-
deztem, most már tudom, mi az a stigma ... Ha ezt mérted rám, Istenem, 
én elfogadom. Elfogadom Hajniért ... az unokákért. Pedig úgy, de úgy 
szégyellem! Majd, majd sapkában járok, kalapban és olykor kend őben .. . 
Es ha majd még rosszabb lesz, akkor majd egészen-egészen rövidre 
vágatom ...Miatyánk Isten, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg 
a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod... 

* 

Olyan jó, hogy a kórházban is velem lehet a könyv! Tiszta szerencse, 
hogy végül megvásároltam. Így most már végérvényesen az enyém. Pedig 
drága volt, huszonhárom márka! Mintha csak éreztem volna.. . Iboly 
azzal vigasztal, hogy legalább tíz ismer őst tud, akinek levágták a mellét. 
Nem is vágják le.. . Csak kinyitják, mint egy táskát, és kiszedik, kimetszik 
belőle a csomókat. Azután meg összevarrják. Az orvosn ő  azt mondja, 
lehet olyan halcsontos, fémpántos fűzőket, melltartókat kapni, amelyek-
ben nem is látszik. Azt állítja, Melánia nővér is olyant visel. Ki hitte 
volna? Ina je ko dren. Olyan egészségesnek látszik, mint a... mint a .. . 
makk! ... Hajni viszont olyan ;  de olyan beteg már megint, hogy meg 
sem látogathat a kórházban. Állítólag. Az ikreket pedig az apjuk nem 
engedi az onkológiára. Nem baj. Nem baj.. . Ez már a második stigmám. 
Engem így látogat meg az Ur. Ezek az ő  jelei. Nem tud senki a 
megegyezésünkről, csak mi ketten. Azaz hogy Ibolynak egyszer meg-
súgtam a sejtéseimet, a megérzéseimet, szóval ezt az egészet. Olyan 
furcsán, rémülten meredt rám! De hiszen Pio atyának sem hittek eleinte. 
Még a rendtársai sem: „Paolino atya, a San Giovanni Rotondó-i kolostor 
házfőnöke — aki elsőnek szerez tudomást a különös eseményr ől, és aki ez 
egyszer, miként Tamás apostol, saját kezével is érintheti a különös sebeket 
— haladéktalanul értesíti a tartományf őnököt. Részletesen leírja a szív 
felőli oldalon található x alakú sebet. Valójában két sérülést tapint, az 
egyik mintha égési seb lenne. Paolino atya szerint egy angyal okozhatta, 
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aki a stigmatizáció előtt tüzes karddal sebesíthette meg Pio atyát. A 
tartományfőnök — mégha nem hisz is igazán a jelenségben — San Giovanni 
Rotondóba siet, és hosszadalmas kihallgatásnak veti alá a pietrelcinai 
kapucinust. Nem szívesen kéri, de engedélyt kap rá, hogy  ujjdt a sebre 
helyezze. Nagy megaláztatás ez Pio atyának. Elöljárói biztosak akarnak 
lenni benne, hogy sérülései nem küls ő  beavatkozás vagy valamilyen maró 
anyag hatására keletkeztek. Időközben megszületik a jelenség tudományos 
kivizsgálásának terve. Rómában, a pápai udvarban úgy véld , ha Pio atya 
maga sebesítette meg vagy hintette be a mellét, kezét és lábát valamilyen 
vegyszerrel, akkor a sebeknek bizonyos id ő  elteltével be kell gyógyulniuk. 
Valaki azonban megjegyzi, hogy a sebek állandóak is lehetnek, ezért 
javasolja, hogy a szerzetes kezelését bízzák orvosra." 

* 

Most, hogy mindkét petefészkemet és a méhemet is kivették, meg-
inogtam. Lehetséges, hogy végérvényesen vége az asszonyéletemnek? 
Eddig mindig elhessegettem magamtól a gondolatot, de most minden 
olyan riadt és zavaros bennem! Szent igaz, hogy Nikolát nem kívánta 
már se testem, se lelkem. Az is áll, hogy mellette nem volt senkim. De 
azért mindig fennállta lehetőség. A remény, hogy még nincs mindennek 
vége ... Az, hogy ha egyszer esetleg szabad leszek, még én is megtalál-
hatom a párom. Az igazit. Milyen nevetséges, banális és gyerekes! Mit 
vártam? Az életem végén akartam volna pótolni azt, amihez ennyi 
évtized sem volt elég? Milyen hitvány vagyok! És mégis ... Ma elkértem 
a szomszéd beteg kézitükrét, és sokáig, hosszan nézegettem benne 
az arcom. Tetszettem magamnak! ... Imára kulcsoltam a kezem, és 
hosszú idő  óta először nem másokért, mindig csak másokért, hanem 
végre önmagamért imádkoztam! A gyógyulásomért, erőért ... még egy 
kis erőért ... Hazug módon (Neki hazudtam, Neki! Mintha nem tudná, 
mintha lehetne!) arra hivatkoztam, hogy nekem nem is szabad megbe-
tegednem, hiszen mi lesz akkor az én szegény, magatehetetlen kislá-
nyomból? Lehet, hogy amennyiben rászakad minden teher, talán Andris 
is megtorpan, megijed, elhagyja ... és akkor ki visel majd gondot az 
unokáimról, ki süt nekik minden hét végén almás pitét, habos mákost, 
ki köt nekik új pulcsit, sálakat, ki pótolja ki a zsebpénzüket, ki babus-
gatj a, szeretgeti őket ... Gyáva kukac voltam, belekapaszkodtam minden 
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szalmaszálba ... Úgy emlékszem, két teljes napon át egyfolytában sírtam, 
hisztiztem, az orvost faggattam, a n ővéreket, a többi beteget gyötörtem. 
Aztán belém nyomtak egy jó adag altatót, és akkor hagymázas álomfé-
léimben váratlanul megjelent Ő , Pio atya, felmutatta két, állandóan 
vérző  (ó, mennyi vért veszíthetett szegénykém életében! ), befáslizott 
kezét, amelyre ujjatlan keszty űket húzattak vele az elöljárói, hogy elta-
karja a stigmáit, és azt is megakadályozzák, hogy fanatikus gyónói meg 
ne ragadják és csókokkal ne halmozzák el a sebeit ... Kiterjesztette 
fölém a kezeit és sokáig, áthatóan nézett rám azokkal a nagy, mély, 
sötét szemeivel. Ó, mennyire megijedtem t őle! Reszkettem, mint a 
nyárfalevél és könyörögtem neki, hogy ne bántson, hogy én nem akarom 
őt utánozni, hogy jól tudom, hogy a nyomába sem léphetek, meg hogy 
dehogy is akarok én szent lenni, én csak a fogadalmamért . . . a 
munkaképtelen lányomért ... Tudom én, suttogtam neki, jól tudom, 
hogy csak egy nyomorult kis féreg vagyok, és kértem t őle, hogy segítsen, 
hogy segítsen ... hogy segítsen végre rajtam valaki! ... Amikor magamhoz 
tértem kábulatomból és izzadtan, elgyötörten felébredtem (?), még 
akkor is magamon éreztem súlyos pillantását. Valahogy megnyugodtam. 
Vagy csak elfáradtam? Hiszen én, én kértem, idéztem magamra minden 
bajt, hogy az enyéimet mentesítsem! Hát ennyit ért a fogadalmam? 
Emlékszem, a templomban is mindig hosszan, nagyon hosszan térde-
peltem, sokkal tovább mint a többiek, mindig több imát mondtam el, 
mint amit penitenciaként gyónás után rám mért az atya ... és mégis .. . 
Hét közben képes voltam órákig veszekedni Nikolával. Olykor még 
verekedtünk is, olyankor valósággal elvesztettem a fejem, rikácsoltam és 
csapkodtam, az nem én voltam, nem én! Volt, amikor kétségbeesett 
dühömben a vejemmel is összekülönböztem, lehordtam a lányomat, és 
megpofoztam a kicsiket ... Ilyen alkalmak után aztán fél éjjeleken át 
imádkoztam, másnap — olykor napokig is — böjtöltem ... de újra és újra 
visszaestem. Hát sose lesz már ennek vége? Nem vagyok képes végleg 
megtisztulni, magamba szállni, nem és nem és nem?! Jaaaj! ... És akkor 
éjjel ott a kórteremben Pio atya ismét megjelent nekem, nagyon távolian, 
titokzatosan, valahogy szfinxszer űen mosolygott, mutatóujjával előbb a 
bál, aztán a jobb kezemre mutatott, és ett ől nyomban egy-egy vörös folt 
keletkezett mind a kettőn. Azóta ott vannak a kezem fején. A reggeli 
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viziten vártam, szóvá teszik-e őket az orvosok, de nem szóltak egy kukkot 
sem! 

* 

„ Pio atya belső  gyötrelme leírhatatlan. Néha úgy érzi, mintha valami 
felsőbb hatalom ragadná el, sodorná magával állandó kábulatban. Mint-
ha csillagtérbe lenne kivetítve, csak nehezen fogja fel, hogy két lábbal áll 
a földön. Máskor meg az az érzése, hogy sötét és b űzös börtönben él. 
Borzalmas jelenetek cikáznak át agyán, középpontjukban mindig a nagy 
bűnös, Francisco Forgione áll. Éjszaka a Gonosz üldözi engesztelhetetlen 
gyűlölettel, és kemény próbatételnek veti alá. Cellájában a sátánnal való 
küzdelem az utolsó leheletéig tart... Gyakran úgy érzi, feladja, összeros-
kad. Ám a démon végül mindig visszavonul, és menekülés közben mindent 
elsodor. A kolostorban nagy a hitetlenkedés. A testvérek között a tébécé 
ellen folyik a legádázabb küzdelem. Hosszú elmélkedései során Pio atya 
felismeri, hogy valamiféle misztérium kerítette hatalmába." 

Egyre jobban fájnak a kezeim. Lehet, hogy a házimunka is árt nekik, 
a szappanos víz, a por, a virágföld. Még majd elfert őződnek a sebek. 
Hogy hazaengedtek, pár napig nem mosogattam, az utcán keszty űt 
viseltem, ne lássa már mindenki, mi történt velem. Lassanként elfogytak 
a tiszta tányérok, csészék, és hát Niki tán még életében egyszer sem 
mosogatott. „Kérlek, főzz két jó erős kávét — mondtam —, most telefonált 
Kosta, hogy átugrik egy félórára." Rátettem a jobbomat az újságjára. 
„Ezekkel a kezekkel?!" — kérdeztem nyomatékkal. „Hát ha valami szeb-
bed nincs!" — húzta fel gúnyosan a szemöldökét. Nem vett észre semmit! 
„Fájnak" — nyafogtam szenved őn, mert hát csakugyan fájtak a stigmáim, 
meg szerettem volna, ha sajnál is egy kicsit. „Talán a reuma" — morogta 
Niki szórakozottan, én meg kimentem a konyhába elmosni a csészéket. 

* 

Mintha Niki mostanában egy kicsit jobban kímélne. Amióta hazajöt-
tem a kórházból, ő  porszívózik, és a kerttel is többet tör ődik. Kétszer 
el is törölgetett, de mosogatni, azt nem! Nem érti, nem érti, hiába 
célozgatok a kezemre. Piacra is már főként ő  jár, nem akarja, hogy 
cipekedjek, de nincs sok köszönet benne. Ahogy vénül, egyre zsugoribb 
lesz. Micsoda göcsörtös, vacak kis almákat, puskaporszáraz sváb túrót 
hozott haza a múltkor is! Csak úgy ragyogott az arca az örömt ől, hogy 
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sikerült megspórolnia pár dinárt. Csak néztem, ahogy kirakodott a 
konyhaasztalra. Mondtam is neki: „Ha ezeket a forradásos, pajzstet űs 
valamiket meghámozod, nem marad bel őlük semmi. És kóstold csak 
meg a kolbászt: percek óta csupa ilyen nyúlós, összerághatatlan valami-
ket húzok ki a fogaim közül. Azt meg ne hidd, hogy ha olcsóbban kapod 
az apróbb tojást, azzal jól jársz. Az egész mer ő  héj!" Azért jó ebédet 
főztem neki, és aznap, nem emlékszem már, hány év után, ismét vele 
háltam. Nem is tudom már, hogyan történt. Egy kicsit talán megsajnál-
tam. Úgy megöregedett ő  is! Azt hiszem, nincs most senkije, állandóan 
itthon kuksol, meg a kertben potyorászik. Valahogy mintha kicsit el 
lenne veszve. Meg aztán én is ... én is kíváncsi voltam, hogy ... hogy 
a műtét után milyen lehet.. . hogy egyáltalán, pedig mondták, hogy .. . 
És amikor megsimogattam, éreztem, hogy az altestén, közvetlenül a 
herék fölött, valami dudor van ...Egy pillanatra megdermedtem, de 
nem mertem neki szólni róla, hogy észrevettem. Csak nem?! . 
Tulajdonképpen furcsa, idegen, rossz volt az egész. Alig vártam, hogy 
véget érjen, és a bidé langyos vízsugarai kimossák bel őlem az idegen-
kedésemet, az undoromat, a viszolygásomat ... És mégis ... milyen 
furcsa ... volt bennem egy szikrányi diadalérzet is, valami halvány 
bizonyítékféle, hogy én még egyáltalán ... funkcionálok, vagy mi. Niki 
utána napokig, a maga módján, el volt lágyulva. Sután meg-megsimította 
a hajamat, megkérdezte, hogy érzem magamat, hívott tévézni ...Milyen 
kár. Milyen kár, hogy már hiába. Néha lopva elnézem messzir ől ezt az 
idegen embert, és úgy csodálkozom. 

Egyik este megint Pio atyával álmodtam ...Olyan rossz volt. 
Félelmetes is kicsit, meg borzongató is. Sírt és mutatta a sebeit, ame-
lyeket állandóan fásliznia kell, mégis sok vért veszít. Egyre csak tekerte, 
tekerte magára a fáslit, a vércseppek pedig potyogtak, potyogtak, min-
den véres volt körülötte, de nem vörös, hanem inkább valahogy fekete, 
és valahogy áttetsző , üvegszerű . Hát nem furcsa? Amikor felébredtem, 
mindenem fájt. Első  dolgom volt, hogy megnézzem a kezem, majd 
gyorsan utána a lábam is, mert sejtettem, hogy baj van, hát volt mit 
látnom! Mindegyiken ott a vörös folt, de már nagyobbak, mintegy 
ötdináros nagyságúak, s mintha szikrázó, metszett üvegb ől lennének. 
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Átlátok rajtuk, és úgy tüzelnek! ... Nikola hívott kertészkedni. Szerinte 
jót tenne nekem is a friss levegő . „Hogyne, hogy a földmunkától elfer-
tőződjenek, betömődjenek a sebeim!" — tiltakoztam, miközben valami 
belső  láztól kicserepesedett, vérző  ajkaimat nyalogattam. Furcsán mé-
regetett, mint mindig, ha a sebeimet említem. Összeszorítottam hát a 
fogam, vastag szövés ű  hulahoppot húztam, és kesztyűt. Szedtem, csu-
páltam elkeseredetten a tyúkhúrt. A macska ott dörgöl ődzött, ugrált, 
kapart körülöttünk. Örömében, hogy így együtt vagyunk megint „vala-
mennyien", még a barackfára is felnyargalt, majd ránkpislogva a karmait 
kezdte élesíteni a fügebokron. „Sicc, te!" — kiáltottam rá, majd lopva 
keresztet vetettem, és fellestem az ághegyekre, rajtuk vannak-e még a 
beteg tavalyi fügék. Ott voltak. Megsimogattam a macskát. Nikola széles 
kedvvel nevetett. „Nem mondanád meg, minek rajtad ebben a rekken ő  
hőségben a harisnyanadrág? Még kipállik a ..." Nem reagáltam. Ahogy 
vénül, egyre közönségesebb, prasnyább lesz. Tusolás után, gondoltam, 
durmolok egy kicsit, utána pedig lapozgatom majd a Hitéletet, ám ő , 
talán vérszemet kapva a múltkori békülékenységemt ől, váratlanul átjött 
a szobámba, és egyszer űen — lerohant! Annyira hirtelen jött az egész, 
hogy igazán tiltakozni sem tudtam, pedig a múltkor elhatároztam, hogy 
én bizony soha többé. Az eszem hideg volt, és élesen vágott. Lenyúltam, 
és megkerestem a csomót. Ott volta helyén, de mintha azóta valamelyest 
megnőtt volna! Ettől egyszeriben letörtem, elgyengültem. Lehetséges, 
hogy hamarosan ... őt is műteni kell??! Istenem, én nem ezt kértem, 
én ezt nem akarom! Akármilyen is volt ... szegény. Fáradtan, meggyö-
törten hozzábújtam hát, és gügyögni kezdtem neki réges-régi, valahon-
nan a fiatalságunk, kapcsolatunk legkezdetér ől felrévedő  kedvessége-
ket, csacsi emlékfoszlányokat, amelyekr ől azt hittem, örökre eltemette 
már őket a harag, féltékenység, a semmib ől felizzó nemzeti türelmet-
lenség, az öregkori fásultság és egoizmus. Lassan-lassan jóles ő  bizser-
géssel kezdtem magam is egy kicsit bemelegedni, de akkor, váratlanul 
— Pio atyát pillantottam meg közvetlen közelr ől, valahol a fejem felett 
lebegve — és akkor olyan iszonyú fájdalom hasított belém ott legbelül, 
hogy eszméletemet vesztettem. 
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Most, hogy mára végbelemet is megműtötték, nagyon lefogytam. S 
amit nagy kínnal megeszik, lenyelek valahogy, az se igen marad meg 
bennem. Niki nagy sebbel-lobbal eltüntette itthon a tükröket. Össze-
vissza hazudozik. Azt állítja, hogy eltört a fürd őszobatükör, meg hogy 
az ebédlőtükör azért nincs a helyén, mert újrafoncsoroztatja, de én a 
púderdobozom kis kerek tükrében is jól látom a látnivalókat! A kezemet 
és a lábomat most már állandóan fáslizom. Niki eleinte tiltakozott, de 
egy hite már szó nélkül hordja az éjjeliszekrényemre a friss fáslicsoma-
gokat, sőt segít is naponta le- és feltekerni, masnira kötni vagy ragta-
passzal rögzíteni őket. Sokszor vörös a szeme, talán titokban sír, de 
előttem soha. Azt állítja, huzat érte a szemét. Kértem, szerezzen be 
olyan ujjatlan kesztyűket is, amilyeneket Pio atya viselt, ezt nem értette, 
de amikor megmutattam neki a képeket, olyan dühbe gurult, hogy szét 
akarta szaggatni a könyvet ...Azóta megvannak a keszty űk is. Zalánka 
kék gyapjúkesztyűjének ujjhegyeit vágta le, és szegte be valaki, talán a 
lányom. Néha kérdezgetek róluk. Nikola azt mondja, jól vannak, a fiúk 
tanulnak, Miklós nyert is a matekversenyen, Zalán szépen furulyázik .. . 
Mást nem árul el róluk, de Iboly, amikor meglátogatott, elkottyantotta, 
hogy a vőm tán mégis beadta, vagy csak be akarja adni a válókeresetet. 
Ettől rohamot kaptam. Hát ennyit ért az én fogadalmam, a sok imám, 
a vállalt stigmáim, a sok, már-már emberfeletti szenvedésem? Ha Andris 
elhagyja őket, szétzüllik a család. Én meghalok, Niki talán újran ősül, 
de előbb-utóbb ő  is elpatkol, hiába volt mindig erősebb, munkabíróbb 
nálam. Hajnalka pedig beteg, beteg, beteg, Istenem, miért betegíted 
meg a fiatalokat, az ártatlanokat, mit vétettek neked, én mondtam, én 
ajánlottam, felajánlottam Neked, hogy minden bajt vállalok, minden 
fájdalmat, szenvedést ... Már annyi heg van rajtam, annyi sebhely, 
forradás és varrás, akárha cipzárra járna a testem, hol kinyitják, hol 
becsukják, csitri-csuki testem van már nekem, lehet rajta malmozni, 
hahaha, cipzárra jár a testem, hahaha ... Kihez imádkozzak, kinek 
könyörögjek? A Jóistenhez? A Szűzanyához? Pio atyához? Istenem, 
hiszen már a sír szélén állok. Segíts! Add, hogy úgy menjek el, hogy 
rendet hagyok magam mögött. 

* 
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Mostanában állandó félhomály van körülöttem. Néha zajtalanul köz-
lekednek körülöttem valakik, talán a rendtársaim, enni hoznak, meg-
itatnak, megmosdatnak, kérésemre újrafáslizzák a stigmáimat ... Mintha 
két gyerek is lenne közöttük, olyan kamaszformák. Lehet, hogy kis-
papok... 

Meg kellene gyóntatnom a híveket, biztos nagyon várnak már rám, 
de olyan gyenge vagyok ... Ha elgondolom, hogy néha tizenöt órákat 
is gyóntattam egyfolytában a San Giovanni Rotondó-i templomban! .. . 

Eg a testem. Akármilyen homály van is, látom, hogy a b őröm szinte 
mindenütt tűzvörös és pörsenéses már. Csupa-csupa ég ő  sebhely. Egy 
nő  figyel onnan a cella mélyér ől. Egy szép fiatal nő  ...Hogy kerül ez 
ide? Olyan ismerős az arca. Olyan igen ismerős ... honnan is ... De 
hiszen ez a kapucinusok templomának Csodatév ő  Szűzanyáj! Köszö-
nöm, Szűzanyám, hogy kenettel látsz el. Olyan jó, úgy h űsít ez a valami... 
Köszönöm Neked. 

Az idézetek Dante Alimenti Pio atya (Agapé, 2000) cím ű  könyvéb ől valók 



BARTHA GYÖRGY VERSEI 

ÉVSZAKVÁLTOZÁS 

Az asszony készülődik, 
Öltözik. 

Már az ajtóban. 
Kissé lengén. 

Még meleg fészkünkbő l 
Feljajdulok. 
Mit csinálsz, 

Kérdem. 
A tavaszt csomagolom. 

A SÉTA 

Egymás mellett, egymással szemben, 
Jönnek, elkerülnek, állnak, várakoznak, 

Falakra csodálnak különböző  
Történetek. Furcsa emberek. 

Fecsegnek, mosolyognak, mordon-zordak, 
Némák, fürgék, csupán ügyetlenek. 

Kirakatba botlok, csupa parancs. 
Csillogás. Felszólít, szemtelenül 

Arcomba nevet. Nézem a reklámfotó 
Lányait, kiszakítva az id őből. 
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Kinek ajkán szárad csókjuk, 
És a rég elfelejtett ígéretek. 

A pórázon vezetett kutya reggelente, 
Szembe jön, apró lábain ütemesen kocog, 

S pofáján tapasztalt vénség. Dörzsölt 
Fintor. Magasba emelt kurta 
Farka maga a térérzékenység. 

Öntudatosan nem ugat dühös-száguldó bogarakat. 

És a fák. Egymással szemben. 
Egymás mellett. Állnak, várakoznak. 

Falakra-folyóra csodálnak. 
Sebhelyes ráncaikat igazítják. 

Mordon-zordak, némák, de híradások. 
Megrebben a levegő . 

PÁRHUZAMOK 

Még sötét borzolt reggel jajkiáltás 
Hökkent riadt tekintettel a déli széljárta 

Folyótól messze romokat jártam hét 
Dombra épült romokat ötéves kirándulás 

Öt év légszomj jól köszörült kések 
Torkomban asszonyhoz bújni bátorító öleléstő l 

Melegedni öt évig romokat jártam 
Pincékben gyertyafényben rossz fényben 

Hunyorogva illatos teákat kortyoltam 
S most újra a folyónál de távola szokott 

Állandó déli széltől fák ikerráncait keresem 
Fák kérge bőre álom álmok 

Volt nyugtató révek friss fiatal lányok 
Csúcsos apró mellei kísértek 
Még sötét borzolta reggel 

Hangos gyásza szél hiánya bontott szabad 
Hosszú lányhajak korbácsa nélkül járni 

Unt utakon szürkén járnia fák el őtt 
Meg-megállni az ikerráncokat vizsgálni 



IKONOSZTÁZA VILÁG VÉGÉN (XII.) 

DRAGAN JOVANOVI Ć  DANILOV 

XI. 

Nincs borzalmasabb háborús regény a hétköznapoknál. No de hát 
megmutatni, hogy minden élet egy-egy nagy illúzió csupán, mi sem 
könnyebb annál. Mi mintha soha nem is lettünk volna a világon. Múlik 
az idő , s nincs sok öröm benne. Hiszen a malac is, melyet éppen most 
vágnak le karácsonyra, rosszabb világnak mond búcsút, mint amilyenre 
született. Ó, milyen pontosan és elevenbe vágón állapította meg utol-
érhetetlen elbeszél őnk — a legszebb és legszörny űbb dolgokat, mégsem 
írta meg soha senki. De az is igaz, hogy minden elbeszélés a világon, 
ha elég hosszú, halállal végződik. 

Danilo egy ideje szabadlábon volt már, a lelke a Nap tábor foglya 
maradt mégis. Alig néhány nappal azután, hogy hazajött Sz.-be, meghalt 
az édesanyja, nem csoda, hogy most kábultan, összetörten rótta Belgrád 
utcáit. A kioszkban újságot vett, majd beült A lóhoz címzett kávéházba. 
Belelapozott a Demokráciába, s megtudta belőle, hogy még egy „belg-
rádi stílusban" elkövetett gyilkosság történt. Egy fiatalember fekete 
bőrdzsekiben, a fején ugyancsak fekete gyapjú harisnyasapka volt, me-
lyen csak a szemnek hagytak két nyílást, rál őtt egy bizonyos Kirgizoviéra 
az autóparkolón, amikor ez éppen kiszállt gépkocsijából. A lövés után 
a tettes futásnak eredt, s csakhamar nyoma veszett Ujbelgrád tömkele-
gében. Igen, Belgrád, a harmincas évek Chicagója, sz űk lett a számában 
megszaporodott, sok fiatal maffiózónak, akik mesés dorbézolásokban 
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múlatva idejüket, csak az alkalmat lesték, hogy bizonyítsanak. De hát 
sok volt az eszkimó, kevés a fóka. Az ötödik oldalon keretes hírt olvasott 
el arról, hogy a boszniai aknamezők tisztogatása legkevesebb harminc 
évig fog tartani. Ezután egy szöveget arról is, hogy Zágrábban, a Krisztus 
szenvedései templomban szentmisén emlékeztek meg Ante Paveli ć  
usztasa államfőről. Ez alkalommal a dominikánus szerpapa misét követ ő  
prédikációban az oltár lépcs őjén magasztalta fel a második világháború 
egyik legnagyobb gonosztevőjét, akinek parancsnoksága alatt annyi 
szerbet, zsidót, cigányt, ártatlan gyermeket kergettek a pusztulásba, 
köztük olyan horvátokat is, akik elborzadtak t őle, és elítélték őt ezért. 

— Ő  mosta mennyországban van, s az ártatlan gyermekekkel meg a 
horvát vértanúk plejádjával együtt virraszt Horvátország és mindany-
nyiunk sorsa felett — prédikálta a pap. 

A napilap tele volt apróhirdetésekkel, amelyekben a háború vihará-
ban eltűnt hozzátartozóikat keresték az emberek: „Szüleit, a plaškói 
Dara és Milivoj Božićot keresi kétségbeesett lányuk. Traktoron mene-
kültek el. Aki tud róluk bármit is, kérem, jelentse a ... telefonszámon." 
Márpedig a háborús felfordulásban nyomtalanul elt űnt emberek sorsáról 
szóló híradásokhoz képest csakugyan minden más mellékes, beleértve 
a családjuk megélte pokol Saturnus-köreinek leírását is. 

A Demokrácia egyik oldalának legalján, az olvasók leveleinek fenn-
tartott rovatban, egy ismer ős kézírással írt levél keltette fel Danilo 
figyelmét: 

„A távoli 1963-ban sértő  csalódásként éltem át, amikor az az ember, 
akitől fiam született, mindörökre elhagyott úgy, hogy többé nem adott 
hírt magáról, soha egy betűt nem írt. A napokban azonban, az ember, 
akit nagyon szerettem, bebizonyította, hogy nem volt igazam. Belgrád 
város postahivatalának 1995. október 15-i keltezést visel ő  bélyegzőjével 
ellátva, két fekete-fehér levelez őlapot kaptam Berlinből 1964. március 
26-i, illetve 1964. március 28-i kelettel, továbbá egy hosszú levelet, 
melyet ugyanabban az évben ugyancsak Berlinben adtak fel. Jólesett a 
felismerés, még ha harmincesztend ős késéssel érkezett is, hogy a fiam 
apja mégsem felejtett el, amint átlépte a határt. Viszont továbbra is 
válaszra vára kérdés, hol és merre tévelyegtek fiatalságom levelei. Talán 
megtudom majd, ha megérem, kétezer-tizenhétben. 

Angelina K" 
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Azokban a napokban a sajtó részletesen írt arról az emberrablásról, 
amely Štrpciben, a Jugoszláv Vasutak vonatán történt. Február 28-a 
végzetes éjszakáján az önm űködő  fegyverekkel meg kézigránátokkal 
felszerelt, mintegy huszonöt főnyi álkatonai alakulat betoppant a štrpci 
vasútállomás kis épületébe. A vállalkozás parancsnoka, egy szőrkucsmás 
férfi, arra való hivatkozással, hogy mint a Szerb Köztársaság fegyveresei, 
ő  és különítménye hadköteles férfiakat keresnek, megparancsolja a 
forgalmistának, hogy állítsa le a Jugoszláv Vasutak 671-es számú sze-
mélyvonatát, amely aBelgrád—Bar vonalon közlekedik. Miután feltar-
tóztatták a szerelvényt, egy kisebb csoport végigjárja a kocsikat, igazol-
tat, majd erőszakkal leszállítja a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság 
tizenkilenc állampolgárát, zömében muzulmánokat és még egy ismeret-
len személyt. Sok víz lefolyta Drinán e szörnyű  esemény óta, az elhur-
coltak hozzátartozóit pedig a bizonytalanság emésztette eközben. A 
szerencsétlen embereknek nyomuk veszett. Mindenféle kósza hírek 
szállingóztak róluk. Egyesek szerint valahová a Drinán túlra vitték őket. 
Mások azt állították, hogy a nemkívánatos muzulmán neveket visel ő  
utasokat Fočában látták, ismét mások, hogy a frontra vitték őket lövész-
árkot ásni, de olyan vélemény is volt, hogy ezeket az embereket már 
kivégezték. Családjuk legfeljebb csak reménykedhetett a kedvez ő  for-
dulatban. Mert ha egy vagon cementet kapcsolnak le, a mozdonyvezet ő  
meg a vonatkíséret már börtönben ülne, de így, hogy emberéleteket 
nyelt el a sötétség — a haja szála sem görbült meg senkinek. Az igazság 
ellenben lesújtó volt. Az elrabolt, halálra rémült embereket bezsúfolták 
egy teherautóba, és egy lakatlan épületbe zárták Višegrad közelében. 
Itt mindenekelőtt elszedték tőlük az ékszert és a pénzt. Dróttal hátra-
kötözték a kezüket, kegyetlenül agyba-f őbe verték, végül pedig kiterel-
ték őket a višegradi duzzasztógátra, s ott felsorakoztatták a beton platón. 
S akkor a gyilkolás vad örömével eresztettek egész golyósorozatokat az 
ötösével-hatosával a fegyverek elé állított emberekbe. Kettejüket, akik 
szökéssel próbálkoztak, azokat is lekaszalták. A vérengzés után a hó-
hérok visszabújtak odúikba anélkül, hogy bárkinek is elárulták volna, 
micsoda példátlan gaztettet követtek el. 

Az Egyetemista Művelődési Központ előtt elhaladva Danilo az alábbi 
feliratot pillantotta meg az épület homlokzatán: „A legszebb divatáru-
bolt a városban!" Ezzel ellentétben viszont a nyolcvanas években, az 
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ún. „gulyásszocializmus" és az abszolút szabadság korszakában, amikor 
Belgrád a világ avantgárd színjátszásának adott otthont, amikor ott az 
Idolok hangversenyeztek, Milovan Markovié De Style állított ki, s a 
legújabb filmeket vetítették, az Egyetemista M űvelődési Központ falán 
egy tábla állt Braca Dimitrijeviének ezzel a mondatával: „Ez a hely egy 
napon történelmi jelent őségű  lehet!" 

Belgrád utcáin ténferegve teljesen egyedül ezen a világon, Danilo 
sok olyan fiatal embert látott, akik mankóra támaszkodva jártak. Imitt-
amott a hidegtől szederjes, mezítlábas cigánypurdék kéregettek a jár-
daszegélyen. Olyan emberekkel is találkozott, akik, nyugtatók híján, 
hallucináltak. A Nemzeti Színház sarkán két kövér parasztasszony kí-
nálta az első  idei ibolyából, kankalinból és jácintból kötött csokrokat 
mintegy a tavaszi kikelet ünnepélyes beköszönt őjeként, harsonaszóval 
érkező  hírnökeként, amely akadályt nem ismerve gy űrte le az elvásott 
telet. Az enyhe tavaszi napfényben fürösztve arcát Danilo a Mihály 
fejedelem utca felé fordította lépteit. A Geca Kohn-féle könyvkeres-
kedésnél Borovié professzort pillantotta meg, amint mindkét lába nélkül, 
egy üres cipődobozzal maga előtt, koldul. Borovié tanár úr tehát él, s 
mivel nyomorék, koldulni kénytelen, nem volt más választása. Végig a 
Mihály fejedelem utcán súlyos rokkantak ültek egy-egy utcai mérleg 
mögött, amelyeken ott állta tájékoztató felirat: hadirokkant mérlege. 
Azok, akiknek mindkét lába hiányzott, szánalmasan imbolyogtak, mivel 
helyváltoztatáshoz csak a kezüket használhatták. Danilo, egy fémpénzt 
vetve a dobozba, elhaladt Borovié professzor el őtt. Járt ugyan, de már 
nem érezte a saját lépteit. A falakról meg a málladozó, ragyás homlok-
zatokról pártvezérek ázott, elrongyolódott poszterei néztek vissza rá. 
A jelmondatos táblákkal meg mindenféle sípokkal, fütyülővel felszerelt 
egyetemisták a Bölcsészkar előtti téren gyülekeztek a fülsiketít ő  zene-
bonában. A környékbeli utcákból hatalmas, hömpölyg ő  embertömeg 
közeledett az éberen figyel ő  rendőrkordon felé, amely alig ötven mé-
terre volt onnan. Közöttük felismerte Miloje Marojevi ćet, egyik háborús 
bajtársát, aki azonban dezertált, s utána Belgrádban, Ujvidéken és 
Szabadkán rejtőzködött. Most arany keretes szemüveget és Montgo-
mery-esőköpenyt, a nyakában pedig fehér selyemsálat viselt. A kezében 
legújabb gyártmányú, miniat űr Ericsson mobiltelefont tartott. Mosoly-
gós volt és gondtalan. Úgy nézett ki, mint egy szabadnapos figaró. Danilo 
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nem sejtette, hogy a sokaság jó részét, nagyon hamar, alaktalan masszává 
gyúrják és elhallgattatják, s hogy látszólag felforgató szándékú megmoz-
dulása nyomán napjainknak az a szultánja csak még inkább meger ősödik. 
A Kalemegdan felé folytatta útját, ahol ifjúkorában annyi magányos 
órát töltött el hosszú-hosszú sétákban és Kavafisz meg Rimbaud ver-
seinek olvasásával (ez utóbbiakkal ismerkedve, mi több, úgy felindult, 
hogy szeméből, mintegy démoni önmegsemmisülésben, potyogtak a 
könnyek). Egy templom előtt megállt. Amikor belépett, odabent töké-
letes csend honolt. Az oltári terítéken egy keresztet, két nyeles szent-
képet, ezüst veretes Evangéliumot meg egy aranyozott, a mennyei 
istenháza kicsinyített másaként elkészített ereklyetartót látott. A díszes 
ornátusba öltözött, jóságos arcú pópa halkan zsolozsmázott: 

Az egyház örök. Államok és uralkodók, tirannusok és szatrapák 
követik egymást a mulandóság útján, de az egyház megmarad. 

Ami közben így szólott, egy pohár bort emelt a fény felé. A napsugár 
áthatolta poháron, majd megtörvén, tovább cikázott. 

Nézzétek — emelte fel hangját apap. — Így van ez a szepl őtelen 
fogantatással is. 

Föntről, a pantokrátor alakjával kifestett kupola ívéb ől rövid életű , 
csillogó, nagy fehér pelyhek kezdtek hullani. Danilo az ikonosztázion 
előtt állt, amidőn szeme előtt megjelent egy freskó, amely az Atyaistent 
ábrázolta az angyalok seregletében. Felfohászkodott hozzá, s arra kérte, 
hogy testét adja át az anyaföldnek, mivel ez a tehernek érzett porhüvely 
nem engedi őt, hogy sokat szenvedett lelke az isteni fényesség felé 
röppenjen. Az ikonosztáz fenséges ragyogásában akként látta arcának 
torz töredékeit, amiképpen a megátalkodott istentagadásban a pogány 
leli meg Isten nevét, akit ő , az esti imák békességében ismert meg 
gyerekként. Az egyik ikonról beközelítve Mária szeme vált tiszta tükör-
ré, mely ekkor Danilo arcmását tükrözte e sz űzies forráskútban. S Danilo 
többé nem tudta, hogy szenved-e vagy gyönyört él át, megvan-e még, 
vagy pedig elközelgett halálának órája. Szívét ezentúl semmi sem tudta 
megmelengetni. Pontosabban, már nem is volt szíve. A szíve helyén csak 
fájdalmat érzett. Megtörten, hamuszürke arccal, mint aki halálos beteg, 
fáradt, fátyolos hangon suttogta: 

Nincs énnekem már semmi földi kívánságom. Az élet minden nyoma 
kiveszett belőlem. 
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Érzéki kupolákat látott és harangtornyokat, amint a mennyei kékség 
felfoghatatlan mélységeibe fúródnak. Egész életét lepergette ez alatt a 
néhány másodperc alatt. Hirtelenében megbékélt, belülr ől megtisztál-
kodott, mint akit az elvégeztetettség nyugalma szállt meg. Úgy t űnt, 
elérzékenyülve nézi Fran ~oise-t meg a bölcs őben szendergő  kislányát 
valahol egy párizsi lakásban. Kristálytiszta hegyi patakokat látott mély, 
zöld örvényekkel, telis-tele pisztránggal. Egy-egy távoli, elérhetetlen 
asszonyra emlékeztet őn pucér gyerkőcök fürödtek a mozdulatlan, sma-
ragdszín vízben. A mostari Neretva-hidat látta, amint ezer meg ezer 
darabra szakad. A hullámok éjszakai mormolását hallotta, azután meg 
az édesanyja szólongatását valamikor gyermekkorában, a kertek alján. 
Felsírt a kislánya, ezt is hallotta, akárcsak az Athosz-hegyi énekes 
kalugyerek hangjait, amelyek mintha valami ősi sejtelemből, az idők 
méhéből érkeztek volna. Orrcimpáit birizgálva bódítóan illatozott a 
mediterrán növényzet, a szelíd hullámverés zaját pedig elnyelte a szu-
rokmeleg éjszaka homálya. Miel őtt eszébe ötlött volna a próféta szava, 
miszerint az élet úgy múlik el, mint a tegnapi nap, amikor már elmúlt 
vagy ellép, mint az éjjeli őrjárat, hirtelen a Nap tábor jelent meg el őtte, 
amint a ködön át, nehézkesen, mint amilyen nehezen lélegzik a tüd ő -
beteg, feldereng a reggel. Ott, ahol a hegyek ormosodtak, hegyes, 
kékülő , hófödte csúcsokat látott, s olyan könny űnek érezte magát, mint 
a tollpehely. Ekkor, valahonnan, egy száj nyílott szólásra: 

— Maradj békén, merthogy itt, ebben a sírban leszünk eltemetve 
sokáig, sokáig, méghozzá együtt, ezért ölelj meg! 

Ebben a pillanatban megkondultak a harangok. Ugy gingallóztak, 
mint a paradicsomkertben. Danilo mérhetetlen szeretettel szemlélte a 
vakító aranyfényben tündöklő  ikonosztázt. Egy pillanatban úgy tetszett, 
maga is ott van az angyalok, apostolok és egyházatyák fenséges körme-
netében Krisztus képmása körül. Kezét a szívére tette, nem is sejtvén, 
hogy a próféta szavának nincs kezdete és nincs vége — a próféta szava 
időtlen, és eleje-vége nélkül folytatódik, akár a parttalan folyó. 
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EPILÓGUS 
A Messiás eljöveteléről 

A történelem, mondják szavahihető  történészek, számos olyan bizo-
nyítékot őrzött meg, amelyek megbízhatóan tanúsítják, hogy már a 
pogány korban általánosan elterjedt az a meggy őződés, hogy a Messi-
ásnak előbb-utóbb el kell jönnie. Ha ezekről a tanúbizonyságokról ma 
hallunk, Isten mindenkori akaratát és a Gondvisel ő  jóságos kezét látjuk 
bennük, amellyel az emberi nemet vezeti. Babilóniában „egy nagy ki-
rályról" szólta jóslat, „aki majd felkél Napnyugaton, alatta pedig igazság, 
békesség és vígság uralkodik minden országban, és ő  boldoggá teszen 
minden nemzeteket". Egy ősrégi északi legenda olyan valaki eljövete-
léről beszél, aki „Odinnál is hatalmasabb" lesz. Kínában egy fölöttébb 
szint életű  férfiút vártak, aki Nyugatról jön, s megalapítója lesz egy 
vallásnak, melynek mind a világ végéig lesznek hívei. Vergilius (a IV. 
eklogában) olyan vezetőről énekel, aki „istenként él majd", s akkor 
„örök remegés nem ijeszti világunk". Ciceró Szibilla jövendölését említi 
a Királyról, akit kénytelen lesz mindenki elismerni, ha üdvözülni akar. 
De civitate című  művében kifejti, hogy az egész világnak egyetlen ural-
kodója lesz, mégpedig Isten, aki a mennyekb ől a földre száll, megláto-
gatja az embereket, s közöttük fog élni. Tacitus, Suetonius, Josephus 
Flavius megírják, hogy az akkori Keleten széltében-hosszában elterjedt 
az a meggyőződés, hogy Júdeából jönnek majd emberek, akik uralmuk 
alá hajtják a világot. 

A maguk idejében mindez valahogy homályos, ködös volt nekik. Nem 
tudták, hogy ők csupán eszközül szolgálnak Isten kezében, amid őn 
69-ben felgyújtották a Capitoliumot, s ekképpen megsemmisítették , 
valamennyi pogány istenség panteonját Rómában, nyolc hónappal ké-
sőbb pedig a zsidó szentélyt is Jeruzsálemben. Hatalmuk bealkonyodó-
ban volt. Környezetükben, egy új világot körvonalazva meg, új életet 
és újfajta tudomány létrejöttét sejtetve, már terjedt a testet-lelket meg-
hódító kereszténység. Amíg a régi kultúra az akkori embert tekintette 
eszményképnek mindazzal együtt, ami őt földi teremtménnyé tette, az 
új kultúra az ember testi-lelki összhangjának fontosságát hirdette, meg-
botránkozást keltve azok soraiban, akik egyedül a testi szépséget és 
harmóniát tartották szem el őtt. A keresztények célja az Istenben való 
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üdvözülés volt, de oda a mártíromságon át vezetett az út. A Golgota 
értelme azonban, s ezt is meg kell mondani, nem a mártírsors és a 
szenvedés eszményítésében, hanem a szenvedés felett való gy őzedel-
meskedésben, a felülkerekedésben és a feltámadásban van. Igy l őn, hogy 
a test kultusza meghátrálta lélek kultuszával szemben. Két világ csapott 
össze, s az elkeseredett küzdelem végén, minek során annyi vér kiömlött, 
a császári paloták ormán s a világ középpontjában felragyogott Krisztus 
Arany Keresztje. 	

BORBÉLY János fordítása 
(Vége) 

Tűzimádók boldogasszonya 



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK  

ÉPÍTŐK ÉS ÉPÍTKEZŐK ZENTÁN  
Az értékelés aspektusairól  

SZELI ISTVÁN  

Állok az ablak mellett éjszaka 
S a mérhetetlen messzeségen át 

Szemembe gy űjtöm  ёѕѕze egy szelíd 
Távol csillag remegő  sugarát. 

Tanultam én, hogy általsгűrve a 
Tudósok finom kristálym űszerén, 

Bús földünkkel s bús testemmel rokon 
Elemekről ád hírt az égi fény. 

(Tóth Árpád: Lélektől lélekig)  

Valkay műfajtörténeti jelentőségű  könyvérő l két nagy tudású szakmabeli 
véleményét olvashatjuk a borítólap hátoldalán: Hadik Andrásét és Harkai 
Imréét. Mindketten fontosnak tartják kiemelni, hogy e kiváló monográfiából 
„... feltárul a kisváros társadalomtörténetének, ipartörténetének, m űvelбdés-
történetének, gazdaságtörténetének számos eddig ismeretlen lapja, s őt feje-
zete" (Hadik), illetve azt, hogy szerzőnk az „Építészettörténet mellett telepü-
léstörténettel és helytörténettel is foglalkozik. Interdiszciplináris vizsgálódásai 
az épületek építése mellett kultúr- és gazdaságtörténeti korrajzot is vázolnak" 
(Harkai). 

Igaz, hogy a művészettörténet e sajátos, Valkay-féle változatától még a 
magyar szakirodalom olyan kimagasló m űvelője is óva int, mint amilyen 
Gerevich Tibor volt, aki az újabb kori m űtörténetnek (mint tudományágnak) 
módszereit és ismeretelméleti problémáit elemezve rámutat a történeti és az 
esztétikai szemlélet állandó küzdelmére a tárggyal foglalkozó tudósok között. 
Az elsó szemléletforma — különösen annak a pozitivista változata — azt a 
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veszélyt rejti magában, hogy az (épít ő)művészetet másfajta emberi tevékenység  
alárendeltjévé degradálja, még inkább pedig azt, hogy küls ő  körülmények (kor,  
faj, materiális tényezők stb.) függvényének rangjára szállítja le. Ez az irányzat  

— mint írja — „... a m űvészet történetének önállóságát veszélyeztette, kultúr-
történetté szélesítette, helyesebben mondva ebbe beleolvasztotta. Másik még  

nagyobb fogyatékossága volt, hogy a műalkotástól elszakította a m űvészt, a  
művészi egyéniséget s azt a küls ő  hatások választóvizében alkotóelemeire  
oldotta fel. A művész kezük alatt eltűnt, anélkül, hogy ezzel a m űalkotás  
megértése nyert volna. De maga a m űalkotás is, mint önmagáért való létezés  
megszűnt, s nem-művészi tényezők hordozójává, megtestesít őjévé lett." A  
másik (ma szellemtörténetinek mondott) szemléletformáról szólva megálla-
pítja: „... Ennek az iránynak népszer űsítб  írói nevelték félre az új demokra-
tikus korok szörnyű  tömegízlését, rontották cl mondjuk a nép az egyszer ű  
emberek egészséges ösztönízlését, hozták divatba az ő  jelzб ikhez és kritiká-
jukhoz méltó modoros m űvészepigonokat, ástak mind mélyebb sáncot az igaz  
művészet és a közízlés közé ..." (A magyar történetírás új útjai. Bp., 1932)  

Noha Valkay munkájában éppen azt tartjuk különleges értéknek, hogy nem  

zárkózik professziója szűk korlátai közé, s hogy szemléletének tág határai  
messze túlterjednek szaktudománya körén, egyben azt is meg kell állapítanunk,  

hogy nem bocsátkozik elvont elméletek vagy szubjektív felfogások kalandjaiba  

sem. Ebben azonban nem valamilyen „iskolához" vagy m űvészetelméleti dokt-
rínához való ragaszkodás következményét kell látnunk. El őadásmódjából,  
közlésformájából, anyagának prezentálásából mi két másféle indítékra követ-
keztetünk, amelyekről az alábbiakban fejtjük ki gondolatainkat. S már itt  
kijelentjük, hogy munkája nem pusztán a „szakma örömére" szolgál, hanem  

tágabb értelemben vett műveltségünk és művészetfelfogásunk egyféle támosz-
lopát, tartópillérét vagy éppen magaslati pontját látjuk benne, s mindenképpen  

lelkiségünk, szellemi életünk, m űvészettörténeti ismereteink és gondolkodá-
sunk jelentős gazdagodását. Amire pedig az alábbi gondolatsor nyomatékosan  
figyelmeztetni szándékozik, az a m űszaki és a humántudományok módszerei-
nek komplementáris alkalmazása a téma feldolgozása során, ami korszer ű  
világképünk kialakulását mozdítja el ő . S persze, nem csekély mértékben ön-
magunk keresésének, követésének s azonosításának folyamatait is. Éppen  

emiatt tartjuk Gerevich Tiborral szemben esik irányba tekint ő  írói gyakorlatot  
nemcsak megengedhet őnek, hanem egyenesen szükségesnek is.  

Kisiskolás korunktól fogva ahhoz szoktattak bennünket, hogy az ember  

képzőművészeti tevékenységét (festészetét, szobrászatát, építészetét stb.) a  

népek, fajok, országok, tájak, a mindenkori társadalmi rétegez ődés, a földraj-
zi-fizikai, sót élettani adottságok alapján kell valamilyen rendszerbe foglal-
nunk. A közkézen forgó szakirodalom, a tankönyvek és népszer ű  kiadványok,  
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a lexikonok és egyéb publikációk is ilyen értelemben szólnak síksági vagy  
hegyvidéki épftkezésrб l; történelmi korszakok művészeti stílusáról; paraszti,  
polgári, kisnemesi, főűri stb. ízlésformáról és építészeti jellegzetességekr ől,  
németalföldi vagy spanyol, müncheni vagy nagybányai festőiskoláról stb.  

Ha mindezt, s az itt nem is említett rengeteg más tényez бt, akár csak futólag  
és felületesen is áttekintjük, akkor valóban jogosan merül fel bennünk a kérdés,  
hogy van-e, lehet-e Zentának építészete, vagy pedig csak épületei vannak, s ezért  
csak egy bizonyos helyen megtelepült emberek lakhelyül szolgáló objektumai-
nak építésmódjáról beszélhetünk. Lehet-e Zenta városának építészete, amikor  
ezzel a deverbális képzđvel alkotott fбnévnek már az alapjelentésében Ott  
lappang a gyűjtőnévre való utalás, az, hogy ezen a szán eleve valamilyen  
rendszert, több összetevő  rezultánsát, az eredőt, a közös vonások együttesét  
értjük?  

Még ha szinte lehetetlennek látszik is e jelz бs szerkezetbe, e szбpárba foglalt  
tartalom szabatos kifejtése vagy meghatározása, mégis azt kell mondanunk,  

hogy az olyan embernek a tudatvilágában, aki a dolgok alkotóelemeit a maguk  
konkrét egyediségében ismeri, abban a mondottak ellenére is kialakul s fel-
idézбdik egyféle kollektív emlékkép vagy jelentésegyüttes, amivel többé-
kevésbé fölismerhetően körül lehet határolnia Zenta építészete fogalmát.  
Jóllehet nem olyan egyértelm űen, szinte képletszer űen differenciálva, mint  
ahogy a dalmát, a székelyföldi, a forró égövi, vagy — régi példákra hivatkozva  
— mondjuk a bizánci, balkáni vagy Rajna-vidéki, toscanai stb. épftészetr ő l  
szokás beszélni, de legalább olyan jellegzбk felidézésével, amelyek alkalmasak  
p1. a mi bácskai városaink alvégi vagy felvégi negyedeinek a megkülönbözteté-
sére. Vagy amilyenekre hivatkozhatunk mondjuk Szentendre, Tabán, Zugló  
vagy Óbuda építészeti jellegzetességeir đ l szólva, amelyek azokat elkülönítik  
egymástól és más városrészekt ő l.  

Az Építészet szócikknek A magyar nyelv értelmez ő  szótára két jelentésválto-
zatát ismerteti. Elsőül az „elméleti és gyakorlati tudomány" jelentését tulaj-
donítja neki, másodikul akként definiálja, hogy „A képz бművészeteknek az  
az ága, mely épületek alkotásában a térhatással, a használt anyag tetszet ős,  
cél- és anyagszerű  alakításával, valamint a díszítéssel m űvészi hatást ér 11."  
Az itt felsorolt alkotóelemek, tényez бk és feltételek természetesen a történelmi  
változásoknak a függvényei, amelyeknek az egész környezet az építkezés tár-
gyával együtt a részese: a m űveltségi szint, a korízlés, az építészeti objektum  
rendeltetése, de ugyanígy a táj, az éghajlat, az élettani körülmények meg igen  
sok más komponens is szerephez jut sajátosságainak, formai elemeinek  a 
kialakításában. Ilyen értelemben beszélünk a lehet őségek és szükségletek  
diktátumáról is, amelyek az adott közösség életét egészében meghatározzák.  
A stílusbeli ismérvek, formaváltozatok, a téralkotó képzelet módosulásai, mint  
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ahogy az emberi élet egésze is, szinte permanens változásokon mennek ke-
resztül, még ha a történelmi folyamat viszonylag nagy id őszakaszaira nézve 
állandósulni látszanak is. 

E már-már közhelyként hangzó megállapítások késztetik az olvasót, hogy 
elgondolkodjék: vajon fölismerhet ők és megnevezhetők-e azoka komponen-
sek, amelyek ennek az alföldi mezővárosnak az architektúrájában nagyobb 
nyomatékkal jutottak kifejezésre, s amelyek együttesen alakítják ki azt a 
komplex jelentést, amit szerzőnk a könyve címében olvasható szópórnak 
tulajdonít? Ismerünk-e tehát olyan építészeti specifikumot, amely megkülön-
böztetб  érvénnyel tenne tanúbizonyságot az egyedül Zentán tapasztalt archi-
tektonikai sajátságok mellett? 

Ha a történelmet fogjuk vallatóra az építészeti stílusváltozatok és specifi-
kumok keresésében, akkor valóban azt kell mondanunk, hogy itt nem zajlottak 
le oly nagy hatású társadalmi, gazdasági, vallási indítékú vagy másféle korszakos 
mozgalmak, amelyek pl. a germán, a román s más nyugati nemzetek szellemi 
világában századokra kijelölték az utakat az emberi tevékenységnek ebben az 
ágában. Inkábba szinte folyamatosan érkez ő  (ázsiai, balkáni stb.) barbarizmus 
pusztító nyomai szemlélhet ők még ma is művészettörténeti emlékeinken. De 
a polgári megújulás alig több mint két évszázada is csak nagy lemaradással 
hoz csenevész hajtásokat városunk építészetében. S ha mindezek után még 
azt is figyelembe vesszük, hogy az építészet nem csupán „... az ember számára, 
élete, tevékenysége színhelyéül alkotott, a külvilágtól elhatárolt térség" kiala-
kítása, hanem a tér formálásának sajátos, humanizált módja, akkor ismét a 
könyvben tárgyalt alapfogalom és annak helyi vonatkozásai gondolkodtatnak 
el bennünket: a „Zenta építészete" azonos-e a „Zentai építészet" fogalmával? 

A szavak jelentéstartalmának ilyen alkalmi és kölcsönös átruházása (tudat-
működésünk idбleges megtorpanásaként) oda hat, hogy mondjuk a f б téri 
plébániapalota erkélytartó atlaszfiguráit, a Roya1 Szálló baldachinját, a Deák 
ház Zsolnay-kerámiás és toronytetős megoldását, az Erdélyi ház manzárdját 
és egyéb díszítményeit, a Szlávnity ház homlokzati hullámdíszeit, a gimnázium 
„magyaros szecesszióját", a Széchenyi ház erkélyeinek kiképzését, s annyi más 
épület kompozíciós sajátosságát „zentai"-ként fogjuk fel, s más tájra, vidékre  

vagy városba kerülvén (s ott is találkozván velük) olyan képzetünk támadjon,  

hogy azok valamilyen Zentáról elszármazott stílus vagy építésmód kirajzása.  

Gál János, a gimnázium egykori földrajztanára magabiztos meggy őződéssel  
hirdette, hogy az alvégi „napsugaras" házhomlokzatok vagy a kukucskai „tu-
tajos" építkezés népi forrásból ered ő , pogány kori, még keletrő l magunkkal  
hozott ősi s természetesen zentai sajátság. Tőlünk indult útjára más — főleg  
Tisza menti — tájak felé. Föltételezhet ő , hogy ennek a felfogásnak a nyomait  
kell látnunk pl. a gimnázium tanulóinak pályázati munkáiban is, akik a Ku- 
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kucska világa címen ötven évvel ezelőtt írt dolgozatukban a városrész házain  
észlelt, utóbb említett két építészeti sajátságot helyi eredet űnek mutatják be,  
tehát „Zentai építészet" jelentéssel ruházzák fel. Ez a második, a „tutajház"  
megnevezés, a gyakori árvizekkel függ össze: építészeti sajátságainál fogva  
aránylag könnyen dacolta Tisza kiöntéseivel.  

Amit itta laikus diákdolgozatok (inkább csak hallomás után) ezekről  a 
fogalmakról közöltek mint Zentai jellegzetességekr ől, azt Valkay a szakember  
széles körű  motivációjával, az anyagi feltételekkel, a gazdasági élet kénysze-
reivel hozza összefüggésbe, továbbá az eredet, a funkció, az elterjedettség s  
egyéb tényezők szempontjából vizsgálja, amivel aztán nagyrészt választ is ad  
a helyi építészet autentikus vagy „származék" voltának a kérdésére. A „nap-
sugaras oromzat" motívumáról pl. az alábbiakban világosít fel: „A parasztba-
rokkпak nevezett napsugaras oromzatok elterjedése az éppen virágzását él ő  
neobarokknak, a szegedi nagy árvíz utáni építkezéseknek és a fafeldolgozó  
gáterek megjelenésének köszönhet ő . A szegedi napsugaras, kazettás oromzatú  
házakat egyébként a Királyi Bizottság mérnökei tervezték típustervként a  
rászorulóknak. Zentai megjelenésük a típustervek helyi interpretációja. Lét-
rejövetelükben mégis a fűrészelt deszka olcsósága a perdöntő . Zentán az  
1884-ben állított gőzfűrésze kérdést oldotta meg."  

Nemcsak kétféle megközelítés és stílus áll itt szemben egymással, hanem  
két szemlélet- és tudatforma is: az els ő  a Trianon utáni „elveszett nemzedéké",  
amely alól tragikusan kicsúszott szellemiségének addigi éltet ő  talaja: a mil-
lenniumi romantikus történelemfelfogás, az illúziókkal teli nemzeteszme, az  
utóbbi tárgyalásmód pedig a két világkatasztrófa utáni, a realitásokkal komo-
lyan számoló „harmadik nemzedéké", amelyet nemcsak gazdasági válságok,  
hanem a kisebbségi sors kényszer űségei is a jelzett építésmódban megnyilvá-
nuló megoldások okainak és indítékainak tanulmányozása felé irányít.  fine 
ennek az akár kordokumentumaként is felfogható illusztrációja Valkay köny-
vének egy másik lapjáról, amely a „tutajház" fogalmát értelmezi:  

„A múlt századi leírások a tutajfalat, a tutajházat a favázas szerkezet ű  
falváltozatok közé sorolják, amikor az oszlopok által kialakított váz közé nád-,  
kukoricaszár vagy gyékénykötegeket használtak kitölt őelemként, melyet  jól 
betapasztottak. Építésükkel általában a szegényebb népréteg élt.  

A zentai tutajház szerkezete lényegében véve alig tér el a fent említett ő l.  
Mint falépítési technikát a századel őn betiltották, de a szükség és kényszer  a 
20-as évek végén — ha torzítva is — új életre hívta. A gazdasági válság idején  
a Kukucskában építették ezeket az alacsony falú épületeket a szegény halászok  
és béresek részére.  

A Kukucska a rakpart végénél kezd ődđ  »lápok« (fenyőtutajok) birodalmá-
tól délre helyezkedik el a Tisza ártérperemén. A szérűként hasznosított részen  
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az 1890-es évektбl kezdve épült ki a földbe vájt kunyhók, fal nélküli putrik  
alkotta szűk utcás, sűrűn beépített, állandó árvízveszélynek kitett városrész.  
Nem véletlen tehát, hogy itt kaptak helyet a város legszegényebbjei: a tiszai  
halászok és a kosárfonók. (...) A zentai tutajház különlegessége a fal egyedi  
szerkezetében rejlik. Építésük a szükséghelyzet kiváltotta emberi leleményt  
igazolja. Az ősi falépítési technikára (mint pl. a sövényfalra, palánkfalra,  
fecskerakásfalra) emlékeztet ő  szerkezeti fogásokat magyarázhatjuk szociális  
szempontokkal is, együttes alkalmazásuk mégis inkábba nép rátermettségét  
bizonyítja."  

A művészettörténész e problémáját, a Zenta város építészetének autenti-
kumáról vagy „jövevény" voltáról fölmerült dilemmát az irodalomtörténész  
(e sorok írója) saját anyagán munkálkodva maga is megélte, amikor az irodalmi  
regionalizmus problémavilágára keresvén a választ (önmagának) azt a kérdést  
tette fel, hogy lehet-e Zenta „irodalmáról" beszélni, vagy csak írókról szólha-
tunk, akik — mintegy a véletlen folytán — itt fejtettek ki bizonyos irodalmi  
tevékenységet. Másképpen fogalmazva: az itt keletkezett és napvilágra hozott  
szépirodalmi alkotás valóságos, meglévő  szellemi organizmus jele és nyoma-e,  
vagy csak (ahogy mottónk fent olvasható sorai mondják) egy messzi, idegen  
világ képének és fényeinek a tükröz ődése? Ami aztán abban a (mindkettőnket  
foglalkoztató) kérdésben összegez ődik, hogy „Lehet-e, érdemes-e tehát végs ő  
soron művelődési térképünkön a zentaiakat külön is jegyeznünk? Nem afféle  
hétszilvafát, kutyabőrt, pedigrét kutató divat-e az ősök keresése irodalmunk  
újabb történetében, mint mondjuk az újgazdagok gyűjtőszenvedélye, amely az  
igazi műértékek mellett egyforma buzgalommal raktározza a »neobarokk«  
bútordarabokat, a repedt szénvasalót, a máktörőt, a kovás puskát vagy a csempe  
rézmozsarat."  

Különösen nehéz Valkay munkájáról elfogulatlanul nyilatkoznia olyan va-
lakinek, akinek a tudatában (hogy csak a szerző  által említett vagy csak az  
utca nyelvében élő  létesítmények nevét említsük) a Tűzoltólaktanya, a népkerti  
kioszk, a kertészlak, a teniszpályák, a Szárits-villa, a zsinagóga, a vasútállomás,  
a Vujić-major, a korcsolyapálya, a gimnázium, a Szlávnics-sarok, a Nagymalom,  
a Villanytelep, a Vágóhíd, a fűrészgyár, a Bergel-udvar, a rituális fürd ő ,  a 
Hajduska-sarok, aCsonka-lejáró, a Rudics-emelet, az Ördögné szukja, az  
Iskolatér, a Kukucska, a Juhszél, a Kakasos bolt, a komplejáró, a melegkút,  
a fürdбház, a Kiserdő , az Ipartelep, az Alsórakpart, a Kertek, a Partalja,  a 
Csordajárás, a Janovác-telep, a Régikórház, a Slajsz s kisezer más épület és  
helyrajzi megnevezés olyasmit jelent, aminek az idevaló ember szinte érzi  a 
testmelegét, s aminek mindegyikét emlékeinek a raja veszi körül. Akik  a 
felsoroltakat még közelrő l ismerték, azoknak a tudatában mindez nem csupán  
építő ipari létesítmény, aminek szabatosan meghatározott funkciója, tulajdo-
nosa, pontos helyrajza, telekkönyvi iktatószáma, s a mindenkori adminisztráció  
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által számon tartott egyéb meghatározó eleme van. Sokkal inkább olyan 
lokalitások ezek, ahol sportbarátságok köttettek és sírig tartó szerelmek szü-
lettek, vagy ahol életpályák röppentek magasba vagy roppantak derékba. 
Érthetđ  hát, ha említésükkor nem az architektonikai jellegzetességek, a funk-
cionalitás vagy a stílus fogalmai nyomulnak tudatunk el đterébe, hanem az 
említett humán tartalmak és személyi élmények. Csak egyet ebb đl a tágas 
élményvilágból. A Fđtér egykori templomromja, fđleg az idđsebb nemzedék 
képzetvilágában és emlékei között, els đsorban nem minta bazilika-stílus 
példája merül fel, hanem mint egy épületmaradvány, amelynek az építése 
1918-ban végleg megszakadt, s vagy harminc esztend đn át, diáknemzedékek 
hosszú sorának a képzeletében Drakula gróf bagolyhuhogással, röpköd đ  de-
nevérekkel, vámpírokkal imbolygó árnyakkal benépesült várának fogalmával 
azonosult. Meg aztán mint iskolakerülđk rejtekhelye, a cigarettasodrás diák-
műhelye, titkolt és tiltott olvasmányok csoportos megismerésének a színtere, 
hajléktalanok aziluma, s aminek a képe még hetven—nyolcvan esztend đ  múl-
tával is föl-földereng a hosszú élet ű  egykori diákban. — E csonkán maradt 
templomromot szerz őnk nagy gonddal, tizennégy nagy formátumú oldalon át 
tárgyalja, fényképek, számadatok, tervrajzok, térképek, jegyz đkönyvek, újság-
cikkek s egyéb dokumentumok sokaságával támasztva alá mondanivalóit, olyan 
alcímek alá sorolva az el đadottakat, mint: A harmadik Szent István-templom 
építése (1911-1947); A régi fđtéri templom leégése és az új templom építé-
sének eldöntése; Az új templom tervpályázata, a tervek véleményezése és a 
plágiumvádból fakadó bonyodalmak; A templom építésének kérdése és a Fđtér 
rendezési terve; Tervmódosítások és tervek; Verseny-tárgyalás és a munka 
elkezdése; A félbemaradt építés további sorsa: az utcavonalba való építés 
elvetett kísérlete; A templom „elkerítése"; Újabb próbálkozások; A romtemp-
lom lebontása. — Els đ  pillantásra nem egyéb, mint pontos, szinte rideg mérnöki 
körültekintéssel fogalmazott bemutatása egy épület sorsának a tervpályázattól 
a romok eltakarításáig. Mégis határozottan érezhet đ , hogy az adatok, a tények, 
tervek halmaza mögött Ott rejlik a szerz đ  személye, aki az épületrom szomorú 
sorsának jó ismerđje, még ha nem személyes élményanyagból meríti is érte-
süléseit az előadottakhoz, hanem egyszerűen azért, mert (s itt megint költ đt 
kell idéznünk, ezúttal Radnótit): 

Belőle nőttem én, mint fatörzsb ől gyönge ága, 
s remélem, testem is majd e földbe süpped el. 
Itthon vagyok S ha néha lábamhoz térdepel 
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, 
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, 
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon 
a házfalakról csorgó, vörösl ő  fájdalom. 
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S ezen a helyen kell szólnunk arról, ami mint írói magatartás vagy alapállás 
végigkövethet đ  ezen a félezer oldalon, s aminek fogalmi meghatározása talán 
ez lehetne: a szerz đ  alanyi viszonya tárgya iránt. Ezen pedig — a már elmon-
dottakból is következtethet đen — azt kell értenünk, hogy Valkay számára az 
architektúra nemcsak a tér beépítésének a tudománya és m űvészete, a tárgyalt 
objektumot pedig nemcsak annak dimenziói, anyaga, struktúrája fel đl vizsgálja, 
hanem az emberi élet színterét látja benne, amiben létformánk megjelenik és 
realizálódik. Mint ahogy a hivatása magaslatán álló sebészorvos m űtđasztalán 
sem egy halom élettani rekvizitum: sejtek, vénák, idegek, csontok stb. biológiai 
masszája hever, hanem él đ , mozgó, légzđ  emberi lény, akinek a további sorsa 
jelentđs mértékben függ az đ  diagnózisától is. Ennek a felfogásnak a jegyében 
teljesedik ki szerzđnk gondolatrendszerében az építészet „egzisztenciális em-
beri tevékenységgé", ahogy hittel és meggy đzđdéssel vallja eg' korábbi tanul-
mányában (Zentai ép(tőiparosok. Létünk, 1997. 1-2. szám). Ugy is mondhat-
nánk: nem a kanti bölcselet Ding an sich fogalma, nem egy önmagáért és 
önmagának való valami, hanem ami életfunkciónk szolgálatát végzi. Érthet đ  
tehát, hogy művészettörténeti vizsgálódásainak az el đ terébe az embert helyezi, 
aki az alkotást, a művet megteremti, és akinek a számára az építészeti alkotást 
az említett élettani funkció végzésére alkalmassá teszi. Meggy đzđdése ugyanis, 
hogy — miként a Létünk cikkében írja — „Az igényes köz- és polgári építkezés 
igényes és a mesterséghez méltó munkát követelt. A stílusok ismerete, alkal-
mazása körültekintést és szakmai ismeretet feltételezett. A stílusa kor szel-
lemi-gazdasági lehetđségeinek lenyomata. Olvasható, magyarázható és meg-
érthetđ . Egyszerűen tükrözi az életkörülményeket. Elég, ha csak a 30-as évek 
válságától sújtott építészetre gondolunk, melynél a purifikáló építést nem 
ízlésbđl, hanem szükségbđl alkalmazták ..." — Mint látjuk, tanulmánya tárgyát 
emberközelbe hozza és életközelb đl szemléli, aminek folytán az olvasó a „maga 
ügyét" látja benne. Mondanunk sem kell, hogy az ilyen írói megközelítés, 
illetve az effajta író-olvasó viszony kialakulása szükségszer űen megkívánja 
mindkét részrđl az adott tárgynak (a mi esetünkben Zenta város építészeti 
objektumainak) a beható ismeretét és a hozzájuk f űzđdđ  személyes kapcso-
latot. A Létünk cikkét a mondottak miatt egyféle „el đhangnak" tekinthetjük 
e humán központú monográfiához, amelyben terjedelmes szövegrészletek 
mutatják be az építészt, a m ű  létrehozóját, annak gondolati-eszmei elképze-
léseit, céljait, egész koncepcióját, s đt külön névindexet állít össze a zntai vagy 
itt működđ  érdemes építđmesterek, építészek és mérnökök személyér đl (élet-
rajzi adataik, illetve alkotásaik ismertetésével), azokról, akik nyomot hagy-
tak a város architektúrájának a történetében. Osszesen száztizenkilenc nevet 
sorol fel. 
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Amikor a szerzőnek tárgya iránti „alanyi viszonyáról" beszélünk, arra mu-
tatunk rá, hogy nem a kabinettudós modorában fordul hozzánk, eszünkbe sem 
jut azonban tudományának valamilyen profanizálása, még csak relativizálása 
sem. Pusztán arra szeretnénk felhívnia figyelmet, hogy a m űszaki tudományok 
mindenhatóságára esküvő , a „reáliák"-nak a „humaniórák"-kal szemben oly 
nagy előnyt juttató korunkban, mai „csupaértelem" világunkban a m űvészet-
történész Valkay e hatalmas munkája kiváló példája lehet e komponensek 
szerencsés szintetizálásának. Mintegy figyelmeztetésül a m űtörténetbő l ismert 
negatív jelenségre, arra, hogy e tudományterületek elkülönítése mindkett ő  
meddőségét eredményezi. S annak bizonyítására, hogy a „lélekt ől lélekig" 
megteendő  út csak akkor lesz járható, ha az embert ől kiindulva jut el a 
műalkotásig, s onnan ismét az emberig vezet bennünket. Tehát nem a tétlen 
nosztalgia érzésvilágát táplálja bennünk, hanem az elkötelezettséget ébreszti 
szülőföldünk iránt, hisz csak így maradhatunk meg önmagunként önmagunknak. 

Sommázva Valkay munkájának erényeit és tanulságait, azok közül kett ő t 
nevezhetnénk alapvet ő  fontosságúnak, mert belő lük vezethető  le a könyv többi 
pozitívuma is: 

Műtörténeti hagyományvilágunknak, városunk építészeti jelenének és 
múltjának maradéktalan számbavétele, valamint annak a mindenkori társa-
dalmi (történelmi, gazdasági, kulturális stb.) helyzetével és fejl ődési tenden-
ciáival összefüggő  részletes, dokumentumokkal alátámasztott elemzése. 

A szerző  és a feldolgozott tárgy bens őséges, személyi kapcsolatára 
visszavezethet ő  előadás, a közvetlen, megnyerő  és egyéni stílus. 

AZenta építészete ezek folytán tölti be m űfajtörténeti szempontból is úttör ő  
feladatát. Ekként válik a természeténél fogva kimért, száraz m űszaki fogalma-
zás nemcsak olvasható, hanem olvasmányos írássá, e sorok róvója számára 
pedig beteljesülésévé annak, amirő l a költő  énekel: 

Egy égi üzenet, mely végre most 
Hozzám talál: a szememben célhoz ért 
S boldogan hal meg; amíg rácsukom 
Fáradt pillám koporsófödelét. 



A FANTASZTIKUS IRODALOM  
MÚFAJELMÉLETI GONDJAI  

VARGA ISTVÁN  

A műfajelméleti kutatások mindig izgalmas vállalkozások, hiszen a kuta-
tókat az a mondhatni elemi vágy bírja rá a vizsgálódásra, hogy szépirodalmi 
alkotásokat elemezve általános jelleg ű  és érvényű  megállapításokhoz jussanak, 
amelyek segítségével aztán könnyebbé válik a csoportosítás és a rendszerezés. 
A magyar kutatók közül az utóbbi években Bényei Tamás jeleskedett ezen a 
területen, hiszen két könyvében (Apokrif iratok, Rejtélyes rend) két időszerű  
műfaj (a mágikus realizmus, illetve a detektívtörténet) kutatását t űzte ki célul 
magának. Mindkét munka jelentős hozzájárulása vizsgált anyag feltárásához. 
Most egy másik kutató, Maár Judit tette le asztalunkra könyvét, amelyben egy 
szintén időszerű  témát vizsgál: a fantasztikus irodalmat. 

Maár Judit könyve közepes terjedelm ű , de tömör, több helyen is kiemeli, 
hogy épp a korlátozott terjedelem miatt vizsgálódásait nem mélyíthette el vagy 
terjeszthette ki. Ett ől függetlenül kompakt és zárt alkotással állunk szemben, 
amelynek elsődleges célja talán a rendszerezés és a pontosítás, egy bizonyos 
„rendtevési vágy" sugárzik ki bel б le. Világos és egyszeriben áttekinthet б  könyv 
A fantasztikus irodalom, ami már az elején található tartalommutatóból is 
kiderül. A bevezető  részt négy fejezet követi, amelyet az ajánló bibliográfia 
és a jegyzetek zárnak le. A fejezetek külön-külön is autonóm egységet képez-
nek, az utalások egyik fejezetb ől a másikba nem gyakoriak, s ez ékesen 
bizonyítja a fejezetek viszonylagos önállóságát. 

A bevezető  általános felvilágosítást nyújt a könyvrбl, mint egészrő l. A szerző  
már az elsó sorokban felteszi a kérdést: „Van-e értelme megpróbálni megha-
tározni a fantasztikus irodalom fogalmát?", és ezzel utal könyvének egyik 
témájára. Már itt, a fenti kérdésre mintegy válaszolva, kijelenti, hogy „megkí-
sérli bemutatni, értelmezni a fantasztikus fogalmát az irodalomban". Szintén  
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a bevezetőben határozza meg kutatásainak tárgyát: „Kötetünk témája tehát a  
fantasztikus irodalomelméleti és -történeti megközelítése", azzal a fenntartás-
sal, hogy a szerző  nem vállalkozott a teljességre. A könyv magvát képez ő  négy  
fejezet témáit így foglalja össze: az els ő  fejezet (A fantasztikus irodalom  
elmélete) az irodalomelméleti meghatározásokkal foglalkozik, a második (A  
fantasztikus irodalom története) a műfaj fejlődéstörténetét körvonalazza,  a 
harmadik (A fantasztikus irodalom tematikus megközel(tése) ismerteti a műfajra  
jellemző  témákat, míg a negyedik (A fantasztikus irodalom mint narratológiai  
probléma) az elbeszélő  szöveg szempontjait vizsgálja. A szerző  a fantasztikus  
irodalmat így definiálja: „A fantasztikus irodalom címkével tehát olyan szép-
irodalmi műveket illetünk, amelyek esztétikai értéket hordoz, m űalkotások,  
az irodalmi fikció egy sajátos változatát képviselik, s amelyek ideológiai talaja  
az a tudatos vagy kevésbé tudatos megállapítás avagy megérzés, hogy az emberi  
szellem minden racionalizáló törekvése ellenére mindig beleütközhet megma-
gyarázhatatlan, irracionális élményekbe, amelyek legalábbis átmenetileg a  
titokzatos, érthetetlen, tehát fantasztikus benyomását keltik fel." Ez a bevezet ő  
sejteti az olvasóra váró izgalmas, hogy fi mondjam, fantasztikus utazást.  

A fantasztikus irodalomról szóló m ű  első  fejezete két egységre osztott. Az  
első  (Értelmezéselv meghatározások) a fantasztikus irodalom m űfaji meghatá-
rozásának módozatait tárgyalja. A szerző  különböző  kutatók elméleti írásait  
ismerteti, igyekszik rámutatni ezen elméletek sarkalatos pontjaira, vagy aho-
gyan 6 maga mondja: „E fejezetben azokat a legjelent ősebb meghatározásokat  
ismertetjük, amelyek a fantasztikus irodalom fogalmát a legáltalánosabb szin-
ten értelmezik." Azonnal ki kell emelni, hogy Maár Judit nem marad az  
ismertetés szintjén, mivel az idézett elméleti írásokhoz kritikusan viszonyul,  
röviden és világosan kimondja véleményét egy-egy megállapítás esetleges  
hiányosságáról, korlátozott érvé пyességér6l. Érdekes módon vizsgálódásait  
Louis Vax egy olyan gondolatával kezdi, amely azt tárgyalja, hogy mivel nem  
azonosíthatóa fantasztikus irodalom, azaz a m űfajok összevetésével nyitja  
meg munkáját. Már itt rábukkanhatunk a fantasztikum egy általános megha-
tározására: „A fantasztikum mindig arra a hatásra épül, amelyet a hétköznapi,  
ismert és érthető  világba valamilyen módon betolakodó természetfeletti vált  
ki bennünk", s ezt alátámasztja a következ ő , immár a szépirodalomra vonat-
kozó megállapítás: „A fantasztikus történet kiindulópontja mindiga hétköz-
napi valóság, ezt zavarja meg valamely titokzatos, érthetetlen jelenség, mely  
szükségszerűen félelmet kelt." Louis Vax szerint a „fantasztikuma válság  
állapota". Maár Judit egy másik tudóst, Marcel Schneidert idézi a továbbiak-
ban: „a fantasztikuma valóságot mutatja be, csupán más szemmel láttatja,  
mint amilyennel rendszerint szemléljük. A fantasztikus forrása tehát a világra  

néző  tekintetben rejlik." A szerző  legfőbb elméleti forrásának Tzvetan Todo- 
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rov 1970-ben kiadott könyvét (Bevezetés a fantasztikus irodalomba) tekinti. 
Todorov szerint a fantasztikus irodalom is a valóság sajátos transzpozíciója. 
Értelmezésében a fantasztikus m űfaj lényege az elbeszélés során végig fenn-
maradó kétértelm űség, bizonytalanság, épp ezért szerinte a fantasztikus él-
mény lényege a bizonytalanság, méghozzá az olvasó, tehát a befogadó bizony-
talansága, más szóval: a fantasztikus érzése az olvasónak a m űhöz való 
viszonyulásától függ. Arra is utalni kell, hogy Maár Judit kritikusan viszonyul 
legfőbb forrásához is, mivel Todorov nézeteit több helyen is kiigazítja vagy 
kiegészíti. Már a könyv ezen szakaszában tapasztalhatjuk, hogy a szerz ő  szinte 
kizárólag francia nyelven írt kutatásokat ismertet és tárgyal. Ez a sajátossága 
aztán végighúzódik egész könyvén. 

A második egység a fantasztikus irodalom és a társm űfajok kapcsolatát 
vizsgálja. Újra Todorovot idézi, aki szerint a fantasztikus határeset, amely 
bármikor átbillenhet két szomszédos m űfaj egyikébe: a különösbe vagy a 
csodásba. Márpedig a különös nem más, mint a „megmagyarázott természet-
feletti", a csodás pedig az „elfogadott természetfeletti" Todorov értelmezésé-
ben. A szerző  erre néhány példát idéz Todorov már említett könyvéb ől, s 
kiemeli a két fogalom gyakori keveredését, méghozzá ugyanazon m űalkotáson 
belül. A fejezet végén a témával foglalkozó és idézett szerz ők közös megálla-
pítását idézi: „a fantasztikus irodalom a szépirodalom szerves része, esztétikai 
értéket teremtő  műalkotás, sajátos műfaj az irodalmi egészen belül". Maár 
Judit szerint e műfaj értelmezésében az ember nem képes elfogadni olyasmit, 
aminek nem tudja az okát, nem ismeri létezésének miértjét. Ezt a gondolatot 
bővíti ki a fejezetet lezáró összefoglaló mondat: „fantasztikus irodalom, sike-
rének, a műfaj koronkénti újjászületésének oka, hogy minden racionális tö-
rekvés ellenére az emberben Ott rejt őzik, talán félig-meddig öntudatlanul, az 
a feltételezés, hogy a világban léteznek irracionális er ők, amelyeket nem tud 
uralma alá hajtani". 

A fantasztikus irodalom története cím ű  második fejezet a könyv legterjedel-
mesebb része, hiszen a 176 oldalas könyvnek majdnem a felét, 86 oldalt tesz 
ki. A fejezet négy részre tagolódik, ezek témái a fantasztikus irodalom leg ősibb 
gyökerei, a közvetlen el őzmények a 18. században, a fantasztikus irodalom 
aranykora a 18. században, és kitekintés a 20. századra. Maár Judit szerint 
csak a 18. századtól beszélhetünk a fantasztikus irodalomról, mint m űfajról, 
amikor, ahogyan Jean Fabre-t idézi, „kibontakozott az emberi tudás szabad-
sága". Jean Fabre szerint a modern gondolkodás két ismérve az ész mindent 
kétségbe vonó tevékenysége és a szabadság. Ezek képezik a fantasztikus 
irodalom alapjait is. A szerző  itt fogalmazza meg a fantasztikus irodalom 
legegyszerűbb definícióját: a fantasztikus irodalom alapja a „nem tudom, mi 
lehet" kérdés. 
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Egyébként a fantasztikus irodalom áttekintésekor Maár Judit eljárása a 
következő . Röviden felvázolja az illet ő  történelmi korszak eszmei-ideológiai 
áramlatait, azaz azt a szellemi közérzetet, amely táptalajként szolgálta fan-
tasztikus irodalom megjelenéséhez, kivirágzásához és hanyatlásához. Nagyon 
helytálló az a törekvése, hogy egyetlen id őszakot sem tekint homogénnek, ami 
eszmei tartalmát illeti. Mindenhol jelen van az ambivalencia. Így például a 18. 
század az ő  számára ellentmondásos század: „ez az ész uralmának és az 
irracionalizmus újjászületésének pillanata". Vagy ahogyan egy másik helyen 
megállapítja: „a túlzott racionalizmus er ősíti önnön ellenlábasát, a gondolko-
dás irracionális irányait". A szerző  az angol gótikus regényt tekinti a fantasz-
tikus irodalom elődjének (hiszen gazdagon tartalmazza a fantasztikus irodalom 
úgymond főismérvét, a félelmet), bemutatja számos példán keresztül annak 
hatását a későbbi német romantikus fantasztikus irodalomra. Az irodalom-
történeti áttekintésnek már ezen szakaszában a szerz ő  utal arra, hogy ritka a 
„tiszta" műfaj, inkább kevert irodalmi m űfajokról beszél, azzal, hogy igyekszik 
kimutatni ezek összetev ő it. Maár Judit vizsgálódásai folyamán arra a megál-
lapításra jut, hogy a fantasztikus irodalom aranykora a 19. századra esik. S 
amikor ennek a századnak szellemtörténetét három részre osztja (romantika 
a század első  felében, a század közepétől a végéig realista-naturalista irányzat, 
és a század végén a dekadencia és a szimbolizmus), újra rámutat annak 
heterogén jellegére. Mindig jelen van az átcsúszás, az egybeolvadás, az átmenet, 
a későn érkezés. Rendkívül fontos szerepet tulajdonít, méghozzá joggal, a 
romantikának, amely lehet ővé tette a fantasztikus irodalom kivirágzását. Mi-
után ismerteti a romantika általános jellegzetességeit, külön-külön vizsgálja 
a német, francia és amerikai fantasztikus irodalom legfontosabb alkotásait. 
Mindig röviden elmondja a tárgyalt író életútját, majd rátér legjellegzetesebb 
fantasztikus alkotásai elemzésére. A legtöbb teret E. T. A. Hoffmann-nak 
szentel, aki újszer űen tolmácsolja a hétköznapit, kimutatja nagy hatását a 
francia romantikusokra, akik közül Nodier, Gautier és Balzac kerül tárgyalásra. 
A francia romantikusok „elszakadnak" a német mintától, számukra a fantasz-
tikus lényege a belső , lelki élmény. Rendkívül pontosnak t űnik Balzac írás-
művészetének vizsgálata: hogyan húzódik meg egyes m űveiben a „realitás 
mögött egy másik, titokzatos, szellemi valóság". Az amerikai fantasztikus 
irodalom legpregnánsabb képvisel őjének Edgar Allan Poe-t tartja, nála a 
fantasztikum forrása kizárólag az emberi szubjektum, nem a környezet. 

Maár Judit szerint a 18. század ötvenes éveiben a romantika kicseng, olyan 
műfajok jelennek meg, amelyek a tudományon és tényeken alapulnak, s ezek-
ben a fantasztikumnak nincs helye, de a századvégi dekadencia kedvez feltá-
madásának. A realista irodalom azonban igenis tartalmaz fantasztikus eleme-
ket, gondoljunk csak Gogol, Turgenyev, Maupassant, Wilde vagy Henry James 
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egyes műveire. Ezek az írók és m űveik a „hősei" Maár Judit könyvének  
következő  részében. Az orosz realisták értelmezésében a kisember egy abszurd  
világban él. S már itta szerz б  megadja az abszurd világ meghatározását: egy  
olyan világ, amely a kezdett бl fogva értelmetlen, ellentétben a fantasztikus  
világgal, amely a kezdetben értelmes és értheti, kés őbb lesz érthetetlen és  
értelmetlen. Maupassant, akinek nagy teret szentel könyvében, akárcsak az  
orosz realisták, a hétköznapi életet „fordítja visszájára, és abban mutatja meg  
a szokatlant". Jellemzi, hogy Maupassant írásaiból elemez legtöbbet, hiszen  
véleménye szerint mintegy harminc-egynéhány fantasztikus elbeszélést írt.  
Maupassant szerint, Maár Judit szavaival, „a megmagyarázhatatlan, azaz  a 
fantasztikus forrása szinte mindig az ember belsi világában keresend б ,  a 
tudatalattiban". Henry James-nél a szerzi véleménye szerint tapasztalhatjuk  
a fantasztikum és a lélektani regény elemeinek keveredését. Más szóval:  
esetében is műfaji keveredésril beszélhetünk.  

A 20. században pedig „már szinte lehetetlen a tiszta kategóriák felállítása",  
állítja joggal a szerzi. A határok egyes m űfajok között elmosódnak. Idézzünk  
tollából még néhány fontos megállapítást: „A 20. századi irodalomban többé  
nem megoldandó problémaként, tehát tematikus kérdésként jelenik meg az  
irrealitás, hanem elsisorban a stílus, az ábrázolásmód kérdése lesz ... A 20.  
században a döntien bels ő  fantasztikum alapja a kétértelm űség, az abszurditás  
lesz ... Megszokott dolgok szokatlan látása és a róluk alkotott szokatlan  
benyomások: ez a 20. századi fantasztikus írók írásainak magva." A szerzi  
könyvének ezen szakaszában kitér azon elméleti m űvek rövid ismertetésére,  
amelyek a 20. század fantasztikus irodalmával foglalkoznak. A század írói  
közül nagy teret szentel Franz Kafka fantasztikuma és abszurdja elemzésének.  
Megállapítása, miszerint a „kafkai létélmény a bizonytalanság, a szorongás, az  
elhagyatottság, s az, hogy a has nem érti, mi miért történik vele", igazában  
nem új. Kafkánál az irracionális elkerülhetetlen, írói világa a kezdettil az.  
Fontos viszont azaz állítás, hogy Kafka opusát lehetetlen „egyetlen kategóriába  
kényszeríteni, egyetlen m űfaj szerint meghatározni". Mert a „kafkai világ  
elsisorban az abszurd világa, és csak bizonyos esetekben, érint őlegesen talál-
kozik a fantasztikum világával". Hasonló a helyzet a szürrealistákkal is: Maár  
Judit kiemeli, hogy „maguk a szürrealisták nem írtak fantasztikus m űveket,  
de a csodás, az irracionális, az érthetetlen magától értet бdб  módon jelen van  
műveikben". A fejezet zárószakaszában a szerzi a dél-amerikai modern iro-
dalomban megújhodó fantasztikust vizsgálja. Ezen kutatásai folyamán támasz-
kodik Roger Bozetto 1998-ban megjelent munkájára. Bozetto els бsorban a  
mágikus realista irodalommal foglalkozik (egy ide vonatkozó meghatározására  
még visszatérünk), de Maár Judit szerint „a mágikus realista irodalom mellett  
létezik a tisztán fantasztikus irodalom is, melynek legjelent бsebb képviselii  
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Borges és Cortázar". E vizsgálatok eredményeit röviden és er đsen leegysze-
rűsítve talán így foglalhatnánk egybe: „Borges m űve egyetlen alapon nyugszik: 
kétértelműségen ... Cortázar világát a Borgeséhez hasonlóan talán a labirintus 
fogalmával lehetne a legérzékletesebben jellemezni. . . Borges az intellektuális 
élmények irodalmi megfogalmazója, Cortázar elbeszélései az érzelemre, az 
intuícióra alapulnak". S e két modern író m űveinek vizsgálatával a fantasztikus 
irodalom történetének kutatása Maár Judit számára lezárul. Valójában izgal-
mas utazás volt. 

De az izgalmak csak fokozódnak a könyv utolsó két fejezetét olvasva. Bár 
ezek terjedelem dolgában nem vetélkedhetnek az el đzđekkel, mégis igen 
értékesek, mivel a szerz đ , épp az elđzđ  fejezetekben levont „tanulságok" 
alapján, eredeti gondolatokat tár fel a témával kapcsolatban. A harmadik 
fejezet tudniillik a fantasztikus irodalom tematikus megközelítésével foglal-
kozik. Ebben a fejezetben a szerz đ  azokat a témákat vizsgálja, amelyek a 
leggyakoribbak a fantasztikus irodalomban, és ezzel annak mintegy jellegze-
tességeivé válnak. Miután leszögezi, hogy a „fantasztikus élmény kialakulása 
mindenekelđ tt a jelenségek értelmezésének kérdése", Maár Judit ismerteti a 
már korábban is idézett Louis Vax felsorolását: melyek a leggyakoribb fan-
tasztikus témák, motívumok vagy képek, s ezeket példákkal szemlélteti. Utána 
Roger Caillois és Jean Molina felsorolását mutatja be. Érdemes idézni Louis 
Vax megfogalmazását, miszerint a „fantasztikum a világ állandó összetev đinek 
megbomlása". Külön, és a fejezeten belül a legterjedelmesebb rész foglalkozik 
Tzvetan Todorov fantasztikus értelmezésével. Valójában úgy t űnik, ez a kutató 
ért el legtovább a fantasztikus irodalom kutatásában, bár, s erre Maár Judit 
is utal többször e könyvében, elméletébe nem fér bele minden, bizonyos 
korlátokkal rendelkezik. Nos, Todorov értelmezésében (ez a todorovi én/te 
modell Maár Judit szerint) a „fantasztikus hatás mindenekel đtt ábrázolásmód 
és érzékelés, értelmezés kérdése, kevésbé az ábrázolt, illetve befogadott té-
mái ... a fantasztikust úgy határozzuk meg, mint különös események sajátos 
érzékelését ... a fantasztikus irodalom nem min đségében, hanem intenzitásá-
ban tér el az irodalom egészétő l általában: nem másról beszél, hanem más-
képpen, nagyobb intenzitással, egy-egy helyzetet a végs đkig kiélezve". A szerzđ  
részletesen bemutatja, „milyen modellt kínál Todorov a fantasztikus irodalom 
tematikus leírásához". Todorov két tematikus kategóriát ajánl: az Én-témakör 
(a szubjektum-objektum kapcsolata, a világot szemlél đ , megismerđ  én a világ 
közti reakció) és a Te-témakör (a személyek közötti kapcsolat, amely szociális, 
morális és pszichológiai természet ű  kérdéseket vet fel). Igy aztán, ahogyan a 
szerzđ  leszögezi, szemben az Én-témakör magányos szerepl đjével a Te-téma-
körben az egyén másik emberhez való fordulása nyilatkozik meg. Néhány 
példát idézünk az En-témakör motívumai közül: a metamorfózis, természet- 
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feletti lények, pándeterminizmus, a személyiség megsokszorozódása, a szub-
jektum és objektum közötti határ elt űnése stb. Borchmeyer—Žmega č  Moderne  
Literatur in Grundbegriffen című  könyvében Jens Malte Fischer ismerteti a 
fantasztikus irodalmat, és azon belül szintén kitér Todorov elméletére. Véle-
ménye szerint Todorov definíciójának központjában a megmagyarázhatatlan 
áll. A német kritikus felismeri azt, amit Maár Judit is felismert, miszerint az 
a fantasztikus, ha a kétértelm űség végig fennáll az irodalmi m űben. Todorov 
szerint tehát három kategória létezik: különös (van rá magyarázat), csodás 
(csak új törvényszer űségekkel magyarázható) és fantasztikus (minta fentiek-
ben mondtuk: megoldhatatlan). Ez a kis kitér đ  is igazolja azt, hogy Maár Judit 
joggal foglalkozik Todorov elméleti munkájával oly részletesen. Todorov is 
megállapította, hogy a fantasztikum félelmet vált ki a szépirodalmi m ű  hősénél 
(és az olvasónál). Maár Judit épp ezért könyvének egy fejezetét szenteli a 
félelem szerepe vizsgálatának, mivel sokan úgy vélik, hogy a fantasztikus 
irodalom nem más, minta félelem elbeszélése. Louis Vax szerint a félelem 
által válik fantasztikussá a világ, Bruno Bettelheim viszont azt mondja, hogy 
a félelem forrása a kaotikus világ. A szerz ő  újra műveken, példákon át szem-
lélteti a félelem szerepét („segítségül” Freud nézeteit hívja) azzal, hogy 
összegezésképpen a követkerđ t állítja: „Összefoglalóan elmondhatjuk tehát, 
hogy a téma nem els đdleges műfaji ismérve ugyan a fantasztikus elbeszélésnek, 
s nem is lehet maradéktalanul számba venni a fantasztikus/nem fantasztikus 
elemeket, bizonyos motívumok gyakori el đfordulása azonban kétségtelen a 
fantasztikus szövegekben." A félelem nem az egyedüli „védjegye" a fantasztikus 
irodalomnak, mondhatnánk. 

A legtöbb újszerű t, eredeti gondolatot és általános érvény ű  megállapítást 
minden kétséget kizáróan a negyedik zárófejezet tartalmazza, címe A fantasz-
tikus irodalom mint narratológiai probléma. Úgy tűnik, ebben a fejezetben 
mondja el a szerző  a legfelszabadultabban egyéni észrevételeit, és kísérli meg 
rendszerbe foglalásukat. „E fejezetben a fantasztikum jelenségét az elbeszél ő  
szöveg formai, strukturális jegyeinek szempontjából közelítjük meg, az elbe-
szélб  műfaj poétikai sajátosságainak figyelembevételével", ezzel a mondatával 
Maár Judit felvázolja azon vizsgálódásainak célját, amelyeket ebben a fejezet-
ben végez. Véleménye szerint a fantasztikus irodalomnak vannak általános és 
specifikus jellemzđi, amelyeket a szerzđ  „egyfajta leegyszer űsítő  fogalomhasz-
nálattal" igyekszik ismertetni. Rendkívül találó általános megállapítása, mi-
szerint az elbeszélő  szövegnek két alapvetđ  szövegszintje van: az elbeszélt 
történet szintje (maga a történet) és a történet közlésének szintje (az elbe-
szélés). Még jobban leegyszer űsítve, talán azt mondhatnánk, hogy ez a „mit, 
hogyan". A történet sajátosságait vizsgálva Maár Judit ismerteti annak mély-
struktúráját, valamint egy másik aspektust: a szerepl ők viszonyrendszerét. Itt is 
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arra a megállapításra jut, hogy a „fantasztikus elbeszélésbeli történetek sajá-
tossága Pontosan a bizonytalanság". A zárórész, az elbeszélés sajátosságait  

vizsgáló szakasz, a könyv legizgalmasabb és legeredetibb része. Maár Judit 
értelmezésében az elbeszélés módja az, ami által a történet fantasztikussá 
válik. Az elbeszélő  alakja egyike az eszközöknek, amely segítségével a történet 
fantasztikussá válik. A két narrátortípus (én, illetve 6) közül az el бΡbbi jelen-
tősebb a fantasztikus hatás elérésekor. Tudniillik az 6 szubjektivitása (az  

ő -típus az objektivitás egy változata akar lenni) vált ki bizonytalanságérzetet  

az olvasónál. Természetesen ez alkalommal sem maradnak el a szemléltet ő  
példák. Az idősíkokkal való bánásmód szintén nagyban fokozhatja a történet  

titokzatosságát, érthetetlenségét. Ennek a változatait a szerz б  rendkívül ala-
posan elemzi és ismerteti azzal, hogy a hangsúly az elbeszélés és az elbeszélt 
történet id бΡpontja közötti viszony kutatásán van. A szerző  megállapításai 
általános elméleti ismereteket is tartalmaznak, és kilépnek a könyv tematikus 
kereteibő l. Izgalmas a modalitások vizsgálata is. Ennek központi témája annak 
a módnak a kutatása, ahogyan az elbeszélés közli a történetet. A szerz бΡ szerint 
itt két terület van: a távolság (a szavak elbeszélése) és a néz őpont (cselekvések 
elbeszélése). Újra olyan kutatási eredményekr бΡl olvashatunk, amelyek általá-
nos érvényűek, és általában az elbeszél бΡ próza bármelyik m űfajára vonatkoz-
tathatóak. Valószín űleg eredményes lenne alkalmazásuk, mondjuk, a realiz-
mus vizsgálatakor. A szerz ő  könyvének lezárásához közeledve így próbál 
tömören fogalmazni: „Összegezésképpen megállapíthatjuk, hogy a fantaszti-
kus elbeszélésben ... elsősorban az elbeszélés bír nagy fontossággal a fantasz-
tikus hatás, élmény létrejötte szempontjából. Kiemelked бΡ szerepe van a nar-
rátornak, illetve annak a körülménynek, hogy az elbeszélés milyen 
narrátortípust szerepeltet, és emellett dönt ő  szerepet játszik az a mód, távolság 
és nézбΡpont, ahogyan a történet elmondódik. A közlés, az elbeszélés termé-
szete ugyanín elsőrendűen befolyásolja magát a történetbefogadást és -értel-
mezést, s mint ahogyan az els ő  fejezetben Todorovra hivatkozva mondtuk: a 
fantasztikum lényege a bizonytalanság, mindenekfelett pedig az a bizonyta-
lanság, amely a szöveg olvasójában az elbeszélt történet értésével és értelme-
zésével kapcsolatban jön létre." 

Magyar nyelvterületen Maár Judit könyve minden kétséget kizáróan fontos 
munka. Mindenekelő tt olyan gazdagon tartalmaz ismeretanyagot, hogy a té-
mával ismerkedđ , illetve az azt már ismer бΡ és tovább kutatni igyekv бΡ számára 
egyaránt nagyon hasznos, s бΡt: elkerülhetetlen. Egyetérthetünk a szerz бΡvel, 
hogy a könyv korlátozott terjedelme miatt nem törekedhetett teljességre, 
néhány probléma csak említésre kerül, másokat csak jelzi a szerz бΡ. Így is 
számos szépirodalmi alkotást tanulmányozott át, úgyhogy kutatásainak ered-
ményei alapos vizsgálódás után születtek meg. Természetesen akadnak olyan 
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alkotások, amelyek nem kerültek tárgyalásra (gondolok itt a legújabb fantasz-
tikus irodalomra), holott tartalmaznak fantasztikus elemeket. Ami a felhasz-
nált tudományos anyagot illeti, java részük régebbi kelet ű , kivételt Roger 
Bozetto könyve képezi. Az is észrevehet đ , hogy Maár Judit szinte csak a francia 
nyelvterületen megjelent könyveket idézi, pedig feltételezem, hogy más nyely-
területen is kiadtak értékes könyveket a tárgyalt témával kapcsolatban. Egyéb-
ként a könyv elsđ  számú törekvése a rendszerezés. A szerz đ  a legkülönbđzđbb 
elméleti munkákat igyekszik valamilyen fajta rendszerbe illeszteni, a nézetek 
sokaságát csoportosítani. A fantasztikus irodalom összefoglaló, értékel đ  jel-
legű , példákban gazdag könyv. Szerzđje kritikusan viszonyul az elđzđ  ide 
vonatkozó kiadványok gondolatrendszereihez azzal, hogy viszont néhányat 
átvesz, mivel elfogadhatónak tartja đket. Könyvének befejezđ  része (itt a 3. 
és a 4. fejezetre gondolok) bizonyos szempontból nézve túllép a téma által 
behatárolt területrđl, és olyan eredeti észrevételeket, megállapításokat tartal-
maz, amelyek jelentđs hozzájárulások általában az elbeszél đ  próza tanulmá-
nyozásához. Nagy érdeme a szerz đnek az is, hogy könyvét olyan nyelven írta 
meg, amely nagyon világos, érthet đ , mentes az idegen nyelvű  szakkifejezések-
tđ l. Hála ennek, könyve könnyen olvasható, és befogadása nem jelent gondot. 
Összegezve a fentieket, úgy vélem, ez a könyv id đszerű  és jelentđs hozzájárulás 
a nemzetközi, a fantasztikummal foglalkozó elméleti irodalomhoz. A szerz đ  
nem arra törekedett, hogy kidolgozza saját elméletét a fantasztikus irodalomról 
(bár egy ilyen vállalkozás alapjait könyve tartalmazza), hanem az eddig ismertet 
igyekszik rendszerezni, kiértékelni és felmérni. Könyve a tárgyalt téma rend-
kívül alapos körbejárása sok-sok tanulsággal. 

E sorok írója, Maár Judit könyvének hatása alatt, két rövid kitér đt tenne 
a fantasztikus irodalommal kapcsolatban. Az egyik a fantasztikus irodalom és 
a mágikus realizmus kapcsolatáról szól. Jens Malte Fischer említett munká-
jában érinti e témát, amikor megjegyzi: „a dél-amerikai kultúrában a fantasz-
tikus elemek erđsebben vannak jelen a hétköznapi tudatban, amire a mágikus 
realizmus fogalom csak segédkonstrukció lehet". Bár e kijelentés második 
része homályos, érdemes foglalkozni e témával. Alapul Bényei Tamás Apokrif 
iratok —Mágikus realista regények című  könyvének azon része szolgál, amely 
a fantasztikummal foglalkozik. Értelmezésében a mágikus realizmus és a 
fantasztikus irodalom között ellentétek léteznek. Bényei szerint a mágikus 
realizmus egyik meghatározó sajátossága a természetfeletti elem, ugyanakkor 
kiemeli, hogy a „fantasztikum" és a „természetfeletti" fogalmak ismeretelmé-
letileg nem megalapozhatóak. Ezt a definícióra vonatkozó bizonytalanságot 
aláhúzza a következđ  megállapításával: „A fantasztikum kategóriájáról például 
az sem tudható, vajon irányzatnak, írásmódnak vagy egyszer űen egyes szövegek 
tematikus sajátosságának tekintsük-e." Értelmezésében a fantasztikus iroda- 
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lom kétféle világ (avagy világlátás) konfliktusának terméke, addig a mágikus 
realizmusban a két világkép valamiképpen megbékél egymással. Idézi Chiam-
pit, aki szerint a „fantasztikus irodalom kétkedést, fizikai szorongást vált ki 
az olvasónál, a mágikus realizmus nem". Bényei Tamás véleménye az, hogy 
bár a természetfeletti elem valóban minden mágikus realistának nevezhet đ  
szövegben jelen van, de ezek a szövegek rendkívül eltér ő  módon kezelik. Végsđ  
megállapításnak tekinthetjük a szerz ő  nézetét, miszerint csak a fantasztikum-
mai nem lehet megmagyarázni a mágikus realizmust. Úgy véli, hibás az az 
álláspont, amely szerint a mágikus realizmus a tiszta fantasztikum egy sajátos 
modalitása. Kár, hogy Maár Judit munkájában nem tért ki a fantasztikus 
irodalom és a mágikus realizmus összefüggéseinek vizsgálatára, mivel lehet, 
hogy vizsgálódásai folyamán új eredményekhez jutott volna. 

A fantasztikus irodalom tudományos munka, márpedig annak sajátossága 
a világosság és a pontosság. Azonban, ellentétben a természettudományokkal, 
ahol világos terminusok és képletek fejezik ki a közölnivaló lényegét, a humán 
tudományok területén ez a követelmény nehezen teljesíthet đ . Márpedig egzakt 
fogalommeghatározás nélkül lehetetlen az összefüggések megállapítása, illetve 
valamely rendszer kidolgozása. A probléma az, hogy a m űfajelméleti kutatók 
munkájuk közben kénytelenek leíró vagy gyakran elvont fogalmakat kifejez đ  
szavakat, kifejezéseket alkalmazni, és ezek értelmezése egyedenként és azon 
túl nyelvenként változik. Már Bényei Tamás említett könyvében „terminológiai 
homályosságokra" utal, és ez .a fogalmi akadály b őven van jelen Maár Judit 
könyvében is. Egyszerűen az esztétikai fogalmak vagy kategóriák értelmezése 
körül léteznek eltérések. Hiszen már a fantasztikus fogalmának a meghatáro-
zásában fennállnak bizonyos ambivalenciák, hogy aztán ez az eltér đ  értelmezés 
kiterjedjen a csodásra vagy esetleg a mágikusra. Vannak értelmezések, amelyek 
e sorok írója számára mondjuk elfogadhatóak, de kérdéses, hogy más szintén 
elfogadhatónak találja-e. Hasonlóan a természettudományokhoz, vannak, 
akik, mint például Bényei Tamás, latin és görög eredet ű  filozófiai-esztétikai 
kifejezéseket alkalmaznak, s ezzel mintegy „nemzetközivé" teszik munkáikat, 
ami érthetđségüket illeti. De valószín űleg félreértések így is akadnak. Mint 
mondottam, Maár Judit könyve jól érzékelteti és szemlélteti ezeket a termi-
nológiai gondokat. Épp ezért gyakran megtörténik, hogy a kutatók egy fogal-
mat alkalmaznak, amelyet mindegyik másképpen értelmez, vagy pedig külön-
bözđ  fogalmakat alkalmaznak ugyanazon esztétikai kategória jelölésére. 

Végezetül néhány szót a m űfajok meghatározásáról. Maár Judit egyik 
legjelentđsebb észrevétele, s ezt a valamelyik m űfaj sajátosságai dominálnak, 
de ez korántsem jelenti azt, hogy a m űvet egyértelműen az illetđ  műfajba 
sorolhatjuk. A kutató épp ezért nem tehet mást, mint hogy kimutassa egy-egy 
műfaj ismérveinek jelenlétét a m űalkotásban. És épp ezért megkérd đjelezhetđ  
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a műalkotások műfajokba való csoportosítása is. Már Bényei Tamás is utalt 
arra, hogy a műfajok helyett talán inkább az írásmód kifejezést kellene alkal-
mazni, márpedig ez utóbbi írónként változik. Írásmód alatt talán azt érthetjük, 
hogy milyen kapcsolatot teremtett meg az író a valós valóság, amely mindig 
az alapját képezi a műalkotásnak, és az általa kiagyalt fiktív között (a fikció 
fokozatai). Ezt a kapcsolatot pedig sajátos eszköztárával, írásmódjával alakítja 
ki. Az egyedi eszköztár kialakulása egy-egy írónál egyenesen kiszámíthatatlan, 
mert minden valószínűség szerint azt „magával hozza", azaz genetikailag 
behatárolt. Talán mondhatnánk azt, hogy egy-egy író esetében az írásmód 
genetikailag predesztinált. 

Életfa 



IRODALMI MÚZEUM  

CSUKA ZOLTÁN LEVELEI  
TODOR MANOJLOVIĆNAK  

Dragi moj Todore!  

Ha misztikus telepátiában nem is hiszek, azt azonban hiszem, hogy vannak  

a léleknek rezdülései, amelyek eddig ismeretlen hullámhosszon eltalálnak a  

másik emberig, akit szeret. Tegnap este hallgattam meg Köpeczi Bélának a  

Kiadói Fő igazgatóság vezetőjének előadását, amely a „magyar irodalom kül-
földön" címen hangzott el, s mert a hóvihar id ő  előtt hazakényszerített,  
hozzászólásomat s tanácsaimat ma délel ő tt levélben írtam meg neki. A levél  
végén megemlítettem, hogy már a tegnap esti el đadás előtt megint felhívtam  
Kéry Lászlónak, a Pen Klub fő titkárának figyelmét régi adósságunkra, hogy  

Téged meg kell hívni Pestre s László barátom azt tanácsolta: most ismét hívjam  

fel erre Köpeczi figyelmét, mert aktuálisnak tartja a dolgot. Nos, levelemben  

nyomatékosan felhívtam Köpeczi figyelmét, hogy a meghívást nem halaszthat-
juk tovább.  

A levél délután elment s én most, estefelé kaptam meg a Magyar Szó  

vasárnapi számát, amelyben Fehér Ferenc közli Rólad szóló cikkét, illetve  

interjúját. Így tudtam meg, hogy most vagy nyolcvan éves, amihez mindenek  

előtt őszinte szívből gratulálok, azzal a szívbéli kívánsággal, hogy j б  egészség-
ben még sokat alkoss és hamarosan Budapesten találkozhassunk. A cikket  

egyébként — utólag — holnap délel ő tt expressz küldöm Köpeczinek. Remélem  
a meghívás most már hamarosan meglesz s mire az id ő  megenyhül, Te is  
jöhetsz, hogy régóta tervezett el őadásodat itt Budapesten megtarthassuk. S  

akkor talán a Centrifugális táncost is teljes egészében bemutathatjuk.  

Ami engem illet, én most is sokat és nagy kedvvel dolgozom, jelenleg Krleža  

m. kir. honvéd novelláit fordítom. Jugoszláv irodalomtörténetem elkészült,  

most megy nyomdába és a nyár közepére megjelenik: rólad is szóltam benne.  
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A jugoszláv líra antológiája is nyomdában van, a kötetben megjelen đ  Maпoj-
lovič  verseket is én fordítottam. (Magad is átnézted a szöveget.)  

Ha sikerül, az idén nyáron egy-két hónapra újból Jugoszláviába utazom, s  
remélem, Ott is találkozni fogunk. Ezúttal nagy fába vágom a fejszét: a dalmáciai  
költészetbő l állítok össze antológiát a 16-századtól kezdve mindmáig; a kötet  
végén a fordító adja közre a huszas és ötvenes években írt dalmáciai verseit.  
(Apropos, emlékszel, amikor a Pen kongresszus idején együtt sétálgattunk  
éjszaka a dubrovniki kikötőben?)  

Tódorom, egyelőre ennyit akartam közölni s most már biztosan hiszem,  
hogy a meghívást az idei év elején vagy nyarán megkapod. Én legalább is  
mindent el fogok követni, hogy a régi tervet végre-valahára nyélbe üssük.  

Nővéred kezét csókolom, Téged pedig a régi,  

Érdliget, 1963. febr. 6. 	 бѕzintе  barátsággal ölel:  
Csuka Zoltán  

Drága jб  Tósóm!  

Nagy örömmel kaptam meg lapodat s hálásan köszönöm a kitüntetésemmel  
kapcsolatos jókívánságaidat. Remélem, hogy ez az elismerés azt jelenti, hogy  
a jövбben még intenzívebben folytathatjuk azt a munkát, amelyet néhányan  
már hosszú évtizedekkel ezelб tt kezdtünk, s íme, most végre az els б  gyümölcs-
érés ideje is elkövetkezett. Igaz, közben volt néhány fagyos és gyümölcs- (vagy  
virág-)hervasztó idejárás is, de annál szebb a mostani eredmény.  

A Commedia elhelyezésével kapcsolatban sem ülök „babéraimon" s minden  
reményem megvan arra, hogy a jövi színi évadban sikerül vagy Pesten, vagy  
legalább is Szegeden vagy más nagyobb város színházában bemutatnunk.  
Mindenesetre a Magvettnél most ígéretet kaptam arra, hogy a Magvett  
negyedévenként megjelent Almanachjában is napvilágot lát, s így legalább  
több helyre tudjuk eljuttatni. Biztosítalak, hogy a tárgyalásokat makacsul  
tovább folytatom s nem nyugszom addig, amíg eredménnyel nem jár.  

Május végén, vagy három hetes tartózkodásra Noviszádra utazom (a Mati-
cában búvárkodom Jaša Ignjatovi ć  monográfiámmal kapcsolatban s nagyon  
jól esnék, ha akkor átjönnél legalább egy napra Novisadra. Remélem, hogy  
addig jó hírekkel is tudok szolgálni.  

A közeli viszontlátás reményében is kívánok minden j бt, elstsorban jб  
egészséget és munkakedvet és  

Érdliget, 1965. ápr. 30. 	 a régi, tszinte barátsággal  ölel: 
Csuka Zoltán  
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Kedves jó Tódorom! 

Nagy örömmel kaptam meg lapodat s mindenek el đtt jelentem: e hó 12-én, 
kedden este érkezem Noviszádra, ahol 14-ig este leszek, viszont 15-18 között 
Belgrádban leszek, ahol a háború utáni regény symposionjára kaptam meghí-
vást. Ha esetleg Noviszádra jössz, a Forumnál találhatsz, ha pedig Belgrádba,  
akkor az Írószövetségben, illetve ott, ahol a jugoszláv regény symposionját  

tartják.  
Talán mondanom sem kell, mennyire örvendek, ha találkozhatnánk s él đ -

szóban is elmondhatnám, hogy a Commedia dell'arte egyel đre a Magvetđ  
almanachjában jelenik meg, de igyekszem színházat is találnia számára. Ha  
Devics barátommal esetleg Noviszádon találkozhatom, okvetlenül beszélek vele.  

A Híd a Dráván műsora júl. 4-én viharszünet miatt elmaradt, a múlt hét  
szombatján „ismételték" meg, ezúttal nem tört ki semmiféle vihar. A Te hangod  
és Kasié is kitűnő  volt, ezen kívül még Mladen Leskovac szerepel saját  
hangjával. Igazán sajnálom, hogy a m űsort nem hallottad, mert elsőrangú  
anyag volt, és minden bizonnyal nagy sikert is aratott. Legalább is a Népsza-
vában nagyon jó kritika jelent meg róla.  

Abban a reményben, hogy a találkozót most, akár Noviszádon, akár Belg-
rádban, sikerül „nyélbe ütni"  

Érdliget, 1965. okt. 7. 	 a régi szeretettel ölel:  
Cs. Zoltán  

Érdliget, 1968. Január 25.  
Sárd u. 35.  
Telefon: ÉRD, 197  

Dragi moj Todore!  

Prvo i prvo od svega srca Ti čestitam na tvoj osamdesetipeti rodjendan i  
želim Ti dobro zdravlje i raspoloženje na dalji rad. Na mnogaja ljeta! Osobito  
čestitam na lepi priznanje, i na životnu nagradu što si dobio. U duši i ja sam  
bio u tvom domu u društvu tvojih kolega i čvrsto stisnuo tvoju ruku.  

A hír vétele után azonnal beszéltem a Magyar Rádió irodalmi osztályán  
Puskás Karcsi barátunkkal s elhatároztuk, hogy a Rádió is méltóképpen meg  
fog emlékezni a nevezetes évfordulóról. Vagy a rádióban legutóbb felvett nyi-
latkozatodból adunk egy részletet — amihez id đszerű  bevezetбt írok — vagy pedig  
a Commedia dell'artét rádiószer űsítjük (mert így túl hosszú lenne), illetve  
adunk belđ le egy részletet és ahhoz írok bevezet бt. Én majd időben megírom  
Neked, mikor fogja a rádió sugározni, úgy, hogy otthon meghallgathatod.  
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Viszont az Európa könyvkiadónál javasoltam, hogy költészetedb đl a Mo-
dern könyvtárban adjunk válogatást, s ezt elvben el is fogadták. A kötet még  

ebben az évben megjelennék. Ezzel kapcsolatban azonban egy kérésem lenne  

Hozzád: megfelelđ  anyagra van szükségem, tehát versekre. Néhány versed már  

készen áll, de ezt ki kellene egészíteni. Arra kérlek, vagy küldjél még nekem  

verseket, vagy pedig könyvet, amelyben a verseket megtalálhatom.  
Ha mindez sikerül, lesz Budapesten annyi pénzed, hogy ismét feljöhess és  

itt tölthess pár kedves hetet. Remélem, hogy egészségi állapotod tavaszig  

javulni fog és ismét utazóképes leszel; Fehér Feri riportjában, sajnos, azt  

olvasom, hogy az idei kemény tél meglehet đsen megviselt. De biztos vagyok  
benne, hogy nyár elejéig összeszeded magad s akkor megint feljöhetsz Pestre.  

Egyelđre a magam részérđ l ennyit, még egyszer minden j бt, sok új alkotást  
kívánok és a viszontlátásig is ölellek  

a régi szeretettel:  
Csuka Zoltán  

Dragi moj Tošo!  

Evo  mini  u Novom Sadu; odavde 14-ig septembra (u ponedeljak) putujem  

u Beograd na simpozijum Vuka Karadži ća. Tari ću ostati di 20-ig 0. m.  
Možeš da re nadeš u Savezu Književnika ili kid Društva za srpskohrvatski  

jezik i književnost (Knez Mihajlova 35) gde je kancelarija i gde stanujem.  
Nadam se da ćeš doći i сето  se vidjeti.  

Čeka i grli tebe tvoj stari:  
Zoltán  

12. IX. 1968.  

JEGYZET  

A Híd februári számában Egy barátság dokumentumai cím alatt Csuka  

Zoltánnak Todor Manojlovićnak írott öt levelét közöltük hasonmásban. Saj-
nos, a levelek hasonmásai olvashatatlanok, ezért közöljük újra a levelek  

szövegét.  
B. 1.  
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„Még mindig nem értik, hogy erkölcs, katharzis, tisztulás nélkül nem lehet 
élni" — írta a Budapest ostromát megel őző  napokban Márai Sándor, s most, 
hogy az ország, melynek nevét díjazott könyvünk címe is őrzi, végképp a 
történelembe csúszott, azon kell elt űnődnöm, hogy írónk szavai, sajnos, vál-
tozatlanul időszerűek. Mert igaz ugyan, hogy a hatalom, amely helyet bizto-
sított a személytelennek, odaadta neki akaratát és képzeletét, s pusztítón 
fölébresztette magában a sötét semmit, vereséget szenvedett végül, ez azonban 
nem hozta meg a tisztulást. A katarzis szégyentelen üzleti alkudozás tárgyává 
lett mára, miközben itt is, ott is feltörnek a gy űlölködés régi forrásai. S hogy 
a baj nagyobb legyen, környezetünkben is újra hallatszik azoknak „forradalmi" 
hangja, akik, alkotókban megfogyatkozott irodalmunkat becsmérelve, egyé-
neket és intézményeket mocskolnak önfeledten, annak a jeleként, hogy tuda-
tukig mindmáig nem hatoltak el a költő  szavai: „mert megoszlik, mint az 
egy-élet / az egy igazság maga is". 

Hat—hét évvel ezel ő tt, a mindnyájunkat próbára tev ő , távlatokat lezáró 
történelmi sötétségnek talán legsivárabb id őszakában, nyilván a körülmények-
kel is dacolva, Gerold László úgy döntött, hogy elkészíti irodalmunk lexikonát. 
Abból a fölismerésből kiindulva, hogy az olvasóközönség, a diákság, illetve a 
hazai és külföldi szerkeszt őségek régóta érzik egy ilyen kiadvány hiányát, 
munkája során nemcsak íróink életrajzi és bibliográfiai adatait tartotta szem 
előtt, hanem az irodalmi folyóiratok, könyv- és füzetsorozatok, antológiák, 
bibliográfiák, irodalmi társaságok, pályázatok, díjak, állandó rendezvények, 
esetenként viták vonatkozó adatait is. Ezen túlmen ően, az irodalmi élet 
holdudvarára figyelve, a rokon szakterületek m űvelőinek életét és munkásságát 
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éppúgy bemutatja, mint azokat a képzőművészeket és rendez őket, akiknek 
közvetlen kapcsolatuk volt vagy van a vajdasági magyar irodalommal. Külön 
hozadéka a lexikonnak a szokatlanul gazdag szekundér bibliográfia, amely 
nagymértékben megkönnyíti mindazok munkáját, akik az irodalmi múlt vala-
mely periódusának jelent ősebb műveit, törekvéseit kívánják közelebbr ő l ta-
nulmányozni.  

Mindemellett nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a Jugoszláviai ma-
gyar irodalmi lexikon, minta lexikonok általában, a jövőre nyílik. Nemcsak 
azért, mert az irodalmi élet szüntelen változása, alakulástörténetének újabb 
jelenségei bebocsátást kérnek a múltak e gazdag tárházába, mert a lexikonírás, 
bár célja a teljesség, végs ő  fokon befejezhetetlen munka, hanem mert az efféle 
kiadványok korántsem napi használatra készülnek. Bár a jöv őre kétkedőn, 
szorongva gondolok, meggyőződésem, hogy Gerold László lexikonát évtizedek 
múlva is haszonnal fogják forgatni mindazok, kiknek szívügye a vajdasági 
magyar irodalom. Annál inkább, mert változatlanul érvényesnek látszik, amit 
Németh László hetven évvel ezel őtt Szirmai Károlynak üzent: „Külön sorsok-
nak külön 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." 

Ebben a meggyőződésben kívánok Gerold Lászlónak, a bírálóbizottság 
nevében is, jб  egészséget és további munkakedvet a lexikonírás folytatásához. 

UTAST Csaba  

ÉRTÉK ÉS FELELŐSSÉG  

Mivel mosta Híd Irodalmi Díjjal kitüntetett lexikonról szeretnék, kell 
beszélni, s a lexikon annyiban is eleve más, mint egy verses-, egy novelláskötet 
vagy egy regény, hogy hosszú, évtizedes, netán évszázados folyamatot ábázolva 
a folytonosságot bizonyítja, úgy gondolom, ebben a rövid köszön őszövegben 
is elsősorban a folytonosság elvét kell követni, ezt szeretném tiszteletben 
tartani. 

Emlékeztetnék, tavaly, amikor itta Híd-díjat átvette, Bányai János arról 
(is) szólt, hogy a díjat egy könyv kapja, amelynek történetesen van szerz ője. 
Ha tavaly, amikor tanulmánykötetet díjazott a zs űri, a szerző  a könyvről beszélt, 
s joggal beszélt, akkor most még inkábba könyvr ől kell beszélni, amely nem 
verses-, novellás- vagy tanulmánykötet, nem regény és nem monográfia, de 
verses-, novellás- és tanulmánykötetek, regények és monográfiák címeit tar-
talmazó lexikon, amelyet egy ember jegyez ugyan szerz őként, de amelynek 
szinte minden jugoszláviai/vajdasági magyar író a szerz ője.  

A lexikon, minden lexikon nevek, adatok, címek sora. 
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Irodalmi értékeink tárháza, amelyeket nemcsak begy űjteni, feljegyezni kel-
lett s kell továbbra is, hanem felelđsséggel megđrizni. 

Ezért engedtessék meg, hogy néhány keresetlen gondolatot mondjak lexi-
konunk kapcsán az értékrđl és a felelđsségrđl. 

Vesszđparipám, sđt nyugodtan mondhatom, rögeszmém, hogy a kisebbség 
számára az élet minden területén, tehát szellemi téren, ezen belül az iroda-
lomban is létfontosságú a minđség, amely megmaradásának záloga, és amellyel 
joggal követel(het) helyet magának abban a nagyobb közösségben, amelyhez 
tartozónak érzi magát és tartozni szeretne. 

És mi — immár tíz éve is — éppen a szellemi/irodalmi értékeinkkel bánunk 
mostohán, sđ t felelő tlenül. Ennek pontos magyarázatát nem tudom, de a 
tények mellett nem mehetek el szótlanul, mert nem hiszem ugyanis, hogy csak 
afféle mások hátán való felkapaszkodási kórról van szó. Túlságosan régóta 
folyik íróink, tudósaink, intézményeink lejáratása, itthon és Magyarországon, 
ahhoz, hogy csupán piti magánérvényesülési ügyeskedésnek tékinthessük ezt 
a magatartást, amely az utóbbi id đben újra lábra kapni látszik. Persze aszellemi 
impotencia megnyilvánulásának is vélhetnénk, ahogy részben az is, s mint 
ilyent tudomásul sem kellene venni, nyugodtan napirendre térhetnénk fölötte. 
De hogy ilyen makacsul jelen van, jelen lehet, annak én általánosabb, mond-
hatnám, közéleti okát látom. Ma ugyanis, gondolják többen, politikusok és 
értelmiségiek is, bár nem hiszem, hogy rájuk éppen az értemiségi magatartás 
lenne jellemzđ , nem a kultúra a varázsszó, amely érvényesülni segít a nagy 
magyar glóbuszon. Kit érdekel ma a kultúra, amikor irodalom, színház, könyv, 
újság, iskola a politika eszköze lett? Amikor kisebbségi és mindkét irányban, 
délen is, északon is a nemzeti identitás fokmér đje, mércéje a hamis retorika, 
a fenn az ernyđ  nincsen kas külsđség lobogtatása. Értem, hogy a politika nem 
szereti a kultúrát, mindig is lenézte, illetve saját érdekei szerint használta fel. 

De miért kell íróknak, szerkeszt đségeknek ehhez asszisztálni? 
Ezt nem értem. Mert az is lehetséges, hogy csak beképzeljük: a politikának, 

a közéletnek erre van szüksége, holott annak semmiféle kultúrára és iroda-
lomra nincs szüksége. 

Illetve, amit errđl gondolok, azt természetesen nem itt és most, ebben az 
ünnepi pillanatban fogom elmondani, amikor valóban alkalom kínálkozik 
arra, hogy ünnepeljünk. Tévedés ne essék, nem a díjazottat kell ünnepelni, 
hanem azt a könyvet, amely annak érdekében is készült, hogy lássuk, lássék 
végre, nyolc évtized alatt mit hoztunk irodalomként létre, milyen m űveket, 
intézményeket, díjakat, hagyományt és jelent tartalmazó irodalmi tudat alakult 
itt ki, mit nevezhetünk jugoszláviai/vajdasági magyar irodalmi struktúrának, 
irodalmi gondolkodásunk rendszerének. 
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Ez olvasható ki a több mint három évtizede újabb s újabb kiadást megér ő  
irodalomtörténeti kézikönyvünkb ő l és — remélem — ez tudható meg a most 
Híd Irodalmi Díjjal jutalmazott Jugoszláviai magyar irodalmi lexikonból is.  

Köszönöm a díjat lexikonunk nevében. 
GEROLD László 

CSEREPEINK  

Nem szeretek életm űvekről beszélni. Az életmű  mesterségesnek t űnik. Ettő l  
sokkal fontosabb az egyedi alkotás, vagy maga a folyamat. Az alkotási folyamat,  
errő l viszont túl nehéz beszélni. Ezért másról szólok.  

Manapság nehéz összefüggően beszélni. Nehéz a cserepeinket összeszedni.  
Az ember kiáll és örül, ha egy-két gondolattal ülve tartja hallgatóságát. Én  
sem teszek mást. Elmondom, hogy például szerettem a latin miséket, mert,  
bár latinul nem értettem, valamit mégis megéreztem. A rejtélyt, a misztikumot,  
amit igazságtalanul kigyomláltak az életünkb бl. Pedig rubinszárnyú Cherubi-
nok nélkül sohasem találjuk meg békénket. A latin misékb ől egy mondat  
erősen megmaradt emlékezetemben. Nemes Fekete Edit munkáit látva, els б -
sorban terrakottáit is érintve a Memento, homo, quia pulvis est et in pulverem 
reverteris j ut eszembe. Mert valamennyien porból vétettünk és agyagból, csupán  
az a kérdés, kit hogyan égettek. Vagy, és számomra ez az izgalmasabb: ki  
hogyan égette magát, olyanok lesznek cserepei. Nemes Fekete Edit cserepeiben  
mindkét égetés titka érezhet ő . Soha még — mondja Hamvas — művészetben  
nem nyilatkozott meg más, mint titok, ami titok is maradt, és annak is kellett  
maradnia. A rejtély, bár mindenki láthatja, mégis rejtély marad, nyíltan feltárul,  
mégis elmondhatatlan. Erről az elmondhatatlanról igyekszem most beszélni,  
és még Szamarkandot meg sem említettem, pedig sokak szerint Ott még a nap,  
az ég és a hold is türkiz fajanszból van.  

Nemes Fekete Edit is tett ilyen kísérleteket. Vidám, fajanszmázas alkotá-
saival az eget gyúrta tenyérnyi kobaltkék és türkiz tárgyakká.  

Végül a megismerésről. Életérzés, égtáj, szellemiség szerepel a zs űri hiva-
talos szóhasználatában. A delphoi Apollón szentélyének kapujára ezt a fel-
iratot vésték: Gnothi seauton. Hozzávető leges szó szerinti fordításban Hamvas  
szerint ez annyit jelent, mint ismerd meg önmagad. Úgy gondolom, hogy  
Nemes Fekete Edit legújabb, szakrálisnak nevezheti munkáira is bevéshet-
nénk e szöveget. Mert szakrálisak, mert háromszög alakba csúcsosodnak, mint  
a ház, a menedék, az összekulcsolt kéz. És különben is minden бszinte művészet  
csodaváró és csodahívó, vagyis szakrális. Nemes Fekete Edit stációkat készített  
számunkra, egy kilenced erejéig álljunk meg elettük, és ismerjük meg önma-
gunkat.  

LÉPHAFT Pál 
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KÖNYVEK 

A MAGÁNYOS TANGÓTÁNCOS SZÖVEGKÖZI 
TÉNFERGÉSE 

Lovas Ildikó: Via del Corso. Novellák. Orpheusz Könyvek, Gy őr, 2001 

Lovas Ildikó Meztelenül a történetben című  regényének önreflexív tartomá-
nyai a történet irodalmi szöveggé formálásának, a komplex befogadói szituáció 
megteremtésének lehetőségeiről szólnak. A regény maga e törekvések több 
síkon, azaz az író, a mesél ő  és a szereplő  világában történő  megvalósítási 
kísérlete: a történetmondás fiktív tereinek egymásra vetülése, azaz a betemetett 
folyójú város mitológiájának az elbeszélhet őség műfajaiba olvasztása; ezeknek 
egybefűzése. Via del Corso című  novelláskötete a regény alkotói eljárásaival 
szemben a lebontás módszereire épül. A regényhez viszonyítva annak kisepikai 
előzményeit, „a szabadság legkisebb fokával rendelkez ő" városról és „a múlttá 
válni nem akaró idő"-rő l szóló kisprózákat tartalmazza. Épp ezért, tehát a 
városmitológia tematikájának egységesít ő  ereje okán nem tartjuk szokatlannak 
és furcsának, hogy több olyan szöveget is tartalmaz, amely Lovas két korábbi 
novelláskötetében (Kalamáris, 1994, A másik történet, 1995) is szerepelt. 
Műfaji szempontból túlmutat önmagán, nem a történetmondás lehet őségeit, 
hanem az írónak a kész történethez való viszonyát szervez ő  elvként érvényesítő  
könyv: egy másik történet helyett egy másik regény. A szerzőnek e — saját és 
mások megformált történeteihez való viszonyát megvilágító — prózai alkotását 
szabályosnak mondható regénykeret határolja le. Els đ  része A valós pincér 
című  novella, amely „az irodalom és a valóság közötti átjárhatóság" jelensé-
gének sajátos megjelenési formája: az „életre kelt regényh ős" áll középpont-
jában (egyébként Bognár Antal Túlélők [1998] című  novelláskötetének szö-
vegeivel rokonítható). Ugyane novella önreflexív tere biztosítja számunkra 
azokat az információkat is, amelyek a keret közötti prózák értési alapjául 
szolgálnak, s amelyek megvilágítják számunkra azokat az összefüggéseket, 
amelyek a kötet sokféle szövegét egymás mellé, folyamatba helyezik. Ezek 
kétszintes kapcsolatok: a történettel való küzdelem jelensége és a(z) — itt 
lokálpatriotizmusnak nevezett — helyi mitológiai köt ődések szervezik őket 
egységes (regény)folyammá, az irodalmi történeteknek az író szuverén világá-
ban való létezéséről szóló regénnyé. „Nemrégiben arról írtam, hogy nem 
akarok többet a város történetér ől írni: történetíró lenni, valami szeráf, hat-
szárnyú angyal, az aranysárkány gyöngécske rokona, a sok ülést ől kiseggelő -
dött, pötyögőssé vált ruhában járni-kelni szövegek zegzugaiban" — mondja egy 
helyütt, ugyanakkor — mintegy az írásról „gondolkodó" novella lezárásaként 
— megállapítja: „(...) ha jobban meggondolom, mindazok, akik történeteimet 
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benépesítik, lokálpatrióták voltak (...). Bizonyos szempontból kozmopoliták?  
Igaz, szabadkaiak is, mint a valóságos pincér, vagy öccse a zenész, mint a  

muzsikus cigányok, akik mindig mindenhonnan hazajöttek ..." Az idézett  
elhatározással szemben könyve azonban a történetek megformálásáért folyta-
tott alkotó küzdelmérő l szól, ennek irodalmi dokumentumait és lenyomatait  

tartalmazza. E folyamat domináns motívuma az a törekvés, amely a jelen  

világnak a teremtettel való elfedésére és a kész — rendszerint múltba forduló  

— történetnek a személyestő l való — értékelésem szerint túlzott és túlságosan  

is elméleti ízű  — elhárítására irányul. Mert „az író akkor sem önmaga, ha mégis  

az, mert a szöveg ..." (A valós pincér). Tényleg így van: ez komoly irodalom-
elméleti kategória, viszont kevésbé hihetd egy olyan mértékben reflexív anyag-
gal terhelt szövegvilág esetében, mint Lovas idézett könyve, vagy Meztelenül  
a történetben című  regénye, amelyet olvasóként a túlcsorduló lírai magatartás  

és személyességgel átitatott megszólalásmód irodalmi letéteményeként értel-
mezek, még akkor is, ha az író emiatt rettent ően tájékozatlannak, hogy ne  
mondjam, idegesítően járatlannak tart majd az értelmez ői stratégiákban, úgy  
mint azt az Egyetlen történetben olvashatjuk: „ ... nincs annál szörny űbb, mint  
amikor egy nevet azonosítanak valamely történet megírójával, és azon túl  

magával a hőssel". Mert „áttételek épülnek a szerkezetbe", s akkor az az író  

az Egyetlen történetben nem maga az író, mégha önmaga is, mert a szöveg .. .  

Gondolom azonban — ahelyett, hogy különböz ő  értelmezési elméletekre hi-
vatkoznék, elvárási horizontokra, s a m űre, amely az olvasók tudatában „foly-
tonosan megtörténd esemény", tehát igen sokfajta jelenségt ő l függ majd be-
fogadásának mikéntje — az írásm ű  hitelét és értékét esztétikailag szuverén  

világának művészi kvalitásai biztosítják.  
A valósággal és a megformált történettel, ezeknek kapcsolatával „viaskodó"  

író (aki menekülne attól az állapottól, hogy végképp reá ragadjon „az elmúlt  

város iránt egyfolytában vágyakozó szövegíró sz űk — rojtosodó selyem, rühes  
macska szdréhez hasonlatosan kopott bársony, likacsosan sárga rüssös — ru-
háj a") e másik vagy másféle regénye a Szeráfi történettel zárul, holott könyvének  
elsd szövege épp a „szeráfi" magatartással való szakítás szándékát tudatosítja  

befogadójában. A kötetzárás tehát e szakítás tulajdonképpeni termékeny ku-
darcának beismerésével zárul: „Szélcsendes napokon, amikor hatalmas testem-
re nem fröccsen víz a szökdkutakból és csobogókból, olyan, akárha kisegg б -
lddött és környéktájt p б tyбgdssé vált ruhámban ülnék a szöveg fölött, régmúlt  

iddket és embereket idézve, akár egy régi, aranyszín ű  sárkány szárnyának  
pikkelyébdl idehullott megfigyeld. (...) nem érzem, hogy az elmúlt város iránt  

egyfolytában vágyakozó szövegíró sz űk — rühes macska szdréhez hasonlatosan  

kopott bársony, likacsosan sárga rüsszös — ruhája volna rajtam, és ha nem  

volna ilyen hatalmas a testem, tán föl is tudnék repülni, sárga hajam úszna a  
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szélben, olyan volnék, akár egy aranysárkány, vagy tán, mint egy hatszárnyú 
angyal: szeráf." 

Meztelenül a történetben című  regényének mesélője „magányos tangótán-
cos"-ként határozza meg önmagát: „ ... van egy n ő . Aki én is lehetnék. Noha 
nem vagyok, egyetlen n ő  se vagyok, csak egy magányos, lucskos tangótáncos, 
hosszúra és rövidre vett lépésekkel bajlódó, galagonyateát iszogató, konyhá-
jában üldögélő , az ágy szélén szilvakékre fagyott lábakkal hallgató. Akiben 
rücskös testű  zöld uborkának vagy Piros bőrű , puhára érett paradicsomnak 
kellene megakasztania a történetet, hogy a kezdetét vehesse az élet". A Via  
del Corsóban e tangótáncos mesélő , aki akár az író is lehetne, szövegek és a 
valósá között ténfereg, akár úgy, h оgу  szembeszegül saját és mások történe-
teivel (.....megint    rám akadt egy öregasszony, engem mindenütt megtalálnak, 
minden helyen és alkalommal, gyanítom: rám várnak félig vak, máskor süket, 
fájós lábú vénasszonyok, és néha oly nehéz nekem a sorsuk" — olvashatjuk Via  
del Corso I. című  szövegében), akár úgy, hogy saját és mások történeteibe 
menekül. Az idézettség és az idézés szövegeinek vázát, összeköt ő  elemét, 
olykor „lételemét" képezik: betörekszenek (pl. tárcájában lapuló idézetekként 
minta Via del Corso I. -ben), írói létterébe, a magánember életébe, s — olykor 
jelöletlenül is — „befolynak" szövegeibe: „Így rossz nekem. Nagyon rossz. 
Amíg ülök és írom a történéseket, a körülöttem zajló életet. De nem akarok 
mást, nem akarok kitalálni semmit. Kevés vagyok én ahhoz. Tudom viszont, 
hogy kik nem voltak kevesek, és csodálom őket, minden erőmmel, és olvasok 
róluk ..." (Egyetlen történet)  

Az idézés mellett Lovas szövegeinek másik szervez ő  elveként azonosítjuk 
az ismétlés eljárását. Leginkább mondatok (mondattöredékek) jelentésgazda-
gító és -árnyaló, fokozó és feszültséget teremt ő  ismétlésével találkozunk. Egy 
jól megkonstruált szerkezetben ez a szöveg építkezésének retorikájához tar-
tozik, ugyanakkor többször csak modorosság: az unos-untalan, jelentésmódo-
sulás nélkül hangoztatott gondolat egyszer űen ellaposodik (pl. „hatalmasra 
nő tt testem" a Sгeráfi történetben).  

A hátsó fedőlapon Ilia Mihály jegyzetét olvashatjuk a szerzőrб l, akit „a 
körülmények miatt" a magyar irodalmi közvélemény nem ismer még „annyira", 
mint a Híd vagy a Symposion régebbi szerzőit. E — feltehetбen — recenzensi 
véleményről az juthat eszünkbe, utána kellene nézni, az „újabb jelenség"-ként 
bemutatott Lovas Ildikó eddigi négy önálló kötetér ől hány recenzió jelent 
meg Magyarországon (hogy tényleg olyan tájékozatlan-e az „úgynevezett szak-
ma"), de leginkább az, még szerencse, hogy egy bizonyos irodalom kitermeli 
a maga „újabb jelenségeit", s nem zárul le kiteljesedett-kész, ismertté lett 
opusokkal. 

BENCE Erika  



558 	 HÍD 

HÚSZ PORTRÉ  

Kalapis Zoltán: Lentsdgi arcképcsarnole Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2001  

Honismereti sorozatának legújabb darabjában, a Lentsdgi arcképcsarnok-
ban, tudományos igényű  publicisztikánk kiváló művelője, Kalapis Zoltán,  
mintegy húsz gondosan kiválasztott életrajzot ad közre, illetve annyi életpályát  
mutat be a már tő le megszokott alapossággal, érdekfeszít ően és olvasmányo-
san. E hosszabb lélegzet ű  írásokban, amelyek közül valamennyi a felfedezés  
erejével hat, jobbára vidékünkrő l induló vagy részben vidékünkhöz köt ődő ,  
regénybe illő  pályafutásokat mutat be, hiteles levéltári adatokkal „színezve"  
egy-egy arcképet. Sok esetben — hiteles levéltári adatok alapján — ,  megnyug-
tatóan tisztázza az illet ő  tudós, feltaláló vagy történész szül őhelyét vagy szü-
letési évét, munkásságának vagy személyének kevésbé ismert mozzanatait, ér-
dekes vonatkozásait, kiegészítve és pontosítva életrajzi lexikoncink tévedéseit.  

Kalapis Zoltán kézirata három részre tagolódik.  
Az elsбben hat „messzebb tájak felé" vándorló kiválóságunk életútját írta  

meg: a kiskéri származású párizsi bacilusvadászét, Gruby Dávidét, a futaki  
születésű , később Kaliforniában megvagyonosodott útirajzíróét és nagyvállal-
kozóét, Haraszthy Ágostonét, a kalandos élet ű , sorsüldözött Afrika-kutatóét,  
Magyar Lászlóét, a nyugtalan vér ű  világutazóét, Vojnich Oszkárét, az „ázsiai  
magyarok" maradékát keres б , Bácskában és Szerémségben tanulmányutat tett  
Kőrбsi Csorna Sándorét, meg a padéi származású, kés őbb minnesotai egyetemi  
tanárét, Albert Tezláét.  

A második részben szerz бnk a vidékünket útba éjtó, egykor a Vajdaságban  
„átutazóban" megforduló, hét jeles személy életútját ecseteli. Bemutatja a 18.  
századi „udvari" zsenit, Kémpelén Farkast, a torontáli 48-as haditudósítót,  
Samarjay Károlyt, a negyvennyolcas magyar—szerb összecsapás tragikus hósét,  
Csernovics Pétert, egy Karlócán dolgozó erdélyi harangönt б  „majszter"-t,  
Fogarasi Jánost, a vándorcigányok életét tanulmányozó Wlislocky Henriket,  
a századelőn a zombori Bácsmegyei Függetlenségnél újságíróskodó késđbbi  
filmkritikust és filmrendezбt, Korda Sándort, meg a Szabadkán hangversenye-
ző  Bartók Bélát.  

Munkájának harmadik részében hét tudós, helytörténész és fordító „arcké-
pét" tárja az olvasó elé. Szól a táblabíró világ torontáli akadémikusáról, Bárány  
Ágostonról, a kémiaoktatás atyjáról, Than Károlyról, bemutatja Bánát histo-
rikusát, Szentkláray Jenб t, feltárja Kálmánt' Lajosnak, a kóborló paptudósnak  
becskeréki meghurcoltatását, feltérképezi Rousseau els đ  magyar fordítójának,  
Stassik Ferencnek életm űvét, ám ugyancsak érdekes képet fest a helytörténeti  
forrásmunkák szerkeszt őjérő l, Borovszky Samuról, meg egy bácskai helytör-
ténész-famíliáról, a zentai Dudásokról.  
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Szerzőnk itt bemutatott hosszabb lélegzet ű  életrajzai, „arcképei" meglepő -
en sok új, eddig ismeretlen személyt és tényt tárnak fel, amellett sok esetben 
pontosítanak is, és árnyaltabbá teszik az eddig ismert személyek „arcképeit". 
A kötetbe kerülő  életrajzok kiválasztásánál szerz őnk gondosan ügyelt arra, 
hogy ténygazdagsága mellett valamennyi írás fordulatokban gazdag, olvasmá-
nyos is legyen. 

Kalapis Zoltán Lentségi arcképcsarnoka értékes nyeresége m űvelődéstörté-
netünknek, és minden bizonnyal élvezetes olvasmány is az olvasónak. A kötetet 
Németh Mátyás fotói teszik még gazdagabbá, szemléletesebbé. 

NÉMETH Ferenc 

VALLÁSI HAGYOMÁNYUNKRÓL 

Beszédes Valéria: Ünnep ez minékünk. Írások a szabadkaiak népi vallásossá-
gáról. Életjel, Szabadka, 2001 (Életjel Könyvek 87) 

Minden adat, amely népünk vallásos életének 
múltjáról vagy jelenéről ad képet, drága kincs, 
amit össze kell gy űjtenünk .. . 

(Voigt Vilmos) 

Megszaporodtak a vallási hagyományokat, szokásokat bemutató, feldolgozó 
könyveink, ami a társadalmi-politikai viszonyok változásával (is) magyarázha-
tó. Ebbe a sorba tartozik Beszédes Valéria könyve is, amely tizenkét szabadkai 
vonatkozású vallási néprajzi tanulmányt tartalmaz. Az els ő  tanulmány (A 
szűzanya tisztelete) bevezetőjében a szerző  a város történetével összefüggésben 
foglalkozik a Szabadkára jellemz ő  vallási jelképekkel: „A város második cí-
mere elsősorban vallási jelképeket tartalmaz, kés őbbi címere pedig a korábbi 
elnevezésre utal, mert a pallosjog mellett ott látható Szent Teréz, a város 
főplébániájának védőszentje és a Madonna a gyermek Jézussal." (A város neve 
1743-tól, amikor szabad királyi státust kapott, hivatalosan az adományozó 
császárnő  tiszteletére Marja Theresiopolis volt, a Fekete Madonna pedig a 
város vallási életében fontos szerepet játszó ferences rendre utal.) Ezt követ ően 
a szerző  olvasmányosan mutatja be a törökök kiűzetése utáni helyzetet, illetve 
Márta Terézia betelepítési politjkája nyomán beállt változásokat nemcsak 
Szabadkán, hanem az egész térségben. 

Forrásanyagul levéltárak, monográffák és a szakirodalom vonatkozása] mel-
lett adatközlők visszaemlékezéseit is felhasználja szabadkai tárgyú vallási 
néprajzi dolgozataihoz a szerz ő , aki dicséretesen és az adott helyzetb ől logi-
kusan következően párhuzamosan mutatja be magyarok, szerbek és bunyevá-
cok (horvátok) szokásait. Párhuzamot von a pravoszláv „slava" és a katolikus 
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búcsú között, felsorolja a kegyhelyeket, melyeket a vallásos emberek még ma 
is látogatnak, ír a fogadalmi kegykápolnákról, a köztéri szobrokról, melyek 
közül az elsб t a XVIII. század végén állították. A szoborállítás általában 
valamelyik elhunyt családtag emlékére vagy a beteg családtag gyógyulásának 
reményében történt. 

Különösképpen figyelmet keltó írások azok, amelyekben — a könyv második 
fejezetében — a szerzб  szobrok és kбkeresztek történetét ismerteti, dolgozza 
fel. A tematikus blokk első  írásának elsó bekezdésében, mintegy általános 
eligazításul, magyarázatul is, olvashatjuk: „Kizárólag vallási tárgyú szobrokat 
állított (...) — »a szabad királyi városokban, valamint a mez ővárosi ranggal 
rendelkezd településeken« —, melyek védték a települést a különbözd elemi 
csapásoktól. Szent Flórián (ma a t űzoltóság szintje, S. V. Zs.) szobrát többnyire 
a templomok portáján, a Nepomuki Szent Jánost ábrázolót viszont a folyók, 
patakok közelében állították fel. Szent Orbán tiszteletére a szólóhegyen (Fel-
sбhegyen, a Telecskai-dombokon) nem szobrot, hanem feszületet helyeztek 
el." A szobrok zömmel kбfaragó műhelyekben készült sorozatalkotások, nyil-
ván mert az egyedi kivitelezés ű  szobrok állítása túlságosan költséges volt. 
Szabadkán például a Teréz-templom építése során a város nem vállalhatta a 
Pesti kбfaragб , Hedl Frigyes által megszabott összeg kifizetését, de a város 
fбbírája, Bajsai Vojnits Mátyás, átvállalta a költségeket, igy kívánt emléket 
állítani elhunyt fiának. 

A szobrokkal közös fejezetben olvashatunk a szentkultuszról, s az ehhez 
fűzбdб  tiszteletért. Szabadkán a ferencesek hatására alakult ki Szent Rókus, 
Szent Antal, Szent Teréz (a városban és környékén kilenc Szent Teréz-temp-
lom volt!) és Jézus Szent Szívének a kultusza/tisztelete. A hozzájuk f űzrdr 
szokásokról, interetnikus kapcsolatokról is ír a szerzб , egy helyen így: „Néhány 
évvel ezelrtt, idézi egyik forrását a könyv szerz бje, (...) egy bunyevác gazda 
(...) hozott egy bárányt a kolostorba, igaz, nem Szent Antal napján, hanem 
év közben, mert elvesztek a juhai. Ahogy elmondta, egy bárányt ajánlott fel a 
szentnek, ha megkerül a nyája. Néhány napi keresés után megtalálta az állatait, 
ezért teljesítette ígéretét." Sajátos, hogy az aprójószágok adományozása már 
nem tartozik az ünnephez. A liliomszentelés viszont a vallási események, 
kisgyermekek megáldása, nélkülözhetetlen kelléke volt, sok hívet vonzott a 
templomba. 

A kötet harmadik tanulmánytömbjének elsó írása egy külvárosi kántor 
tevékenységérбl szól. Az elsó bejegyzett kántor Romich Simon volt, dolgoza-
tában azonban Beszédes Valéria a topolyai származású Cservénák Ferencr б l 
ír, akinek munkássága jól példázza azt a kettrsséget, amely a szabadkai 
kántorokat jellemezte, hogy párhuzamosan világi és egyházi foglalkozást is 
vállaltak, folytattak. A szerz б  elemzi Cservénák halotti búcsúztatóit, ezek 
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természetesen nem a m űvészi szövegformálás szándékával készültek, hanem 
hogy segítséget, vigaszt nyújtsanak a gyászolóknak. 

Külön dolgozat foglalkozik a ludasi templom építésével, az alapítás el đz-
ményeivel (a könyvben látható a templom tervrajza és a .felépített templom 
fotója is), illetve a ludasiak életével is. Ehhez a tanulmányhoz köt đdik a 
tematikus blokk utolsó dolgozata, mely többek között az els đ  világháborúig 
létesített tanyai temetđkkel foglalkozik. 

ABajelhárító szent levelek és más hasznos imádságok Szabadkán és környékén 
című  kötetzáró dolgozat tematikusan kapcsolódik Jung Károly és Silling István 
hasonló tárgyú tanulmányaihoz. Itt a 9+9 szint (nagy)bet ű  bajelhárító sze-
repérđ l olvashatunk. A második világháborúban a ludasiak közül többek életét, 
a hiedelem szerint, a ruhába varrt bet űk mentették meg. A legújabb háborúban, 
a kilencvenes években a bajelhárító imádságban hittek, abban a reményben 
másolták és adták tovább, hogy a bombatámadástól menti meg a tulajdonosát. 

Beszédes Valéria könyve, amely els đsorban a szabadkai magyarság vallásos 
életével foglalkozik, de az egyes témák feldolgozásakor érinti a bunyevácok 
és a szerbek „vallási gyakorlatát is", fontos adalék a népi vallásosság egyre 
többet kutatott, és mind szakmai, mind pedig olvasói érdekl đdésre számot 
tartó gazdag problematikájához. 

SÁRVÁRI V. Zsuzsa 

SZÍNHÁZ 

ÁLMODIK A SZÍNHÁZ 

Gobby Fehér Gyula: Az angyal álma 

Nehéz hálátlanabb kritikusszerepet elképzelni annál, amikor elmarasztaló 
véleményünk szinte frontálisan ütközik a közönség euforikusan lelkes tetszés-
nyilvánításával. Ahogy az Újvidéki Színház operettként jegyzettAz angyal álma 
című  legutóbbi bemutatóján történt. A közönség tombolt, újra és újra kitap-
solta a társulatot, amely talán maga sem tudta mire vélni ezt a fogadtatást, 
melyre aligha számított, bár az el đadásban fellépđ  színészeknek kétségtelenül 
jólesett. Megértem đket s igazuk volt, hogy átadták magukat a szórakozást 
hálásan köszönđ  közönség szűnni nem akaró tapsának. A közönség ugyanis 
jól szórakozott Gobby Fehér Gyula Ábrahám Pálról, a Bácskában, Apatinban, 
száztíz évvel ezel đ tt született zeneszerz đ  és operettkomponista élettörténetét 
bemutató elđadáson. 

A kritikus viszont szorongott, mert — bár nincs zenei füle, de színházi szeme 
azért van — ami a mintegy kétórányi el đadásban történt, nem fedte sem a 
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drámáról, mégha zenés drámáról van is szó, sem pedig a színházról benne  

kialakult képet. Ült, nézte, s nem értette, ami körülötte történik. Szomorú  

volt, holott örülnie kellett volna.  

Miért nem tudott örülni?  
Mert amit a színpadon el đadnak, az nem dráma. Legfeljebb élettörténet,  

egy karrier magasba ívelése és bukása, de ennek is túl sablonos, egyenes vonalú,  

nélkülözi a szükséges feszültséget, nincsenek a meglepetés erejével ható epi-
zódjai, illetve ott, ahol alkalom kínálkozna a feszültséget m űködésbe hozni —  
amikor a harmincas években a Viktóriával, a Bála SavoybaПnal és a Hawaii  
rózsájával világsikereket jegyz ő  Ábrahám elhagyni kényszerül a náci Berlint,  

ahol csúnyán kisajátítják a zsidó származású zeneszerz ő  dallamait —, az író  
már nem tudja elhagynia mesélés addigi nyomvonalát, s nem bontakozik ki  
a lehetбségként történetben lappangó dráma. Ennek magyarázatát részben  

talán abban kell keresni, hogry Abrahám Pál ma is ismert, játszott/hallgatott  

zeneszámai nem váltak a történet szerves részeivé, csupán egy élettörténet  

betétdalai. S nemcsak hogy nem szervesül a zene és próza, amihez — hogy  

zenés dráma szülessen — nem elegend ő  annyi, hogy akinek az életútját mutatják  

be, az történetesen az elhangzó dalok szerz ője is, de az író szövege igencsak  

közhelyszerű . Ez igazán akkor derül ki, amikor Abrahám Pál feleségét/mú-
zsáját, az angyalt, aki megálmodta a zeneszerz ő  szédületes sikerét (erre utal  
a cím!), alakító Jankovics Andrea énekb ő l prózába vált. A szépen énekl ő  fiatal,  
most pályakezdб  színésznő , akiben megvannak a primadonnára jellemző  tu-
lajdonságok, melyeket jó lenne ápolni, a prózai mondatokat m űkedvelő  szinten  
tolmácsolja.  

Hasonlóképpen elszomorító látványt nyújt a színpadkép. A színpadon egyet-
len díszletelem van, a talán ékszeresdoboznak tervezett, de inkább kanáriket-
recre emlékeztet ő , hol előre, hol hátra — attól függően, hogy a táncolóknak  
mekkora játéktérre van szükségük — tologatott konstrukció, amelyben le-fel  

nyitható ülőkék vannak, s amelynek fémbordázatán olykor gyertyákat gyújta-
nak, majd oltanak. Értem, ha nincs akció, akkor mímelni kell ezt. Sajnos, ez 
a rendezés egyetlen ötlete, ami viszont el őadáshoz túl kevés. 

Hiába dinamikus, szellemes, olykor kifejezetten ironikus a koreográfia, 
hiába nyújtanak kellemes élményt a két főszereplő  s a többiek énekszámai, 
hiába csillan fel olykor Magyar Attila és Krizsán Szilvia karikírozó kedve, 
színház nem születik. Persze attól sem, hogy Mezei Kinga és K őrösi István f. h. 
a tükördramaturgia és -ábrázolás lehet őségével élve valóban remekül ellen-
pontozzák a szereplőket és a helyzeteket, létrehozva így az el őadás legjobb 
pillanatait. Csakhogy, ha egy előadás kapcsán elsősorban ennek ellenpontjaira 
emlékezünk, akkor ez azt jelenti, hogy nincs el őadás. 

GEROLD László  
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MEGJELENT 

Ádám István—Csorba Béla—Matuska 
Márton—Ternovácz István A temerini raz-
zia című  dokumentumkötet a temerini he-
lyi közösség kiadásában. 

DÍJAK 

VI. MAGYAR KARIKATÚRA MŰ -
VÉSZETI FESZTIVÁL — Szalai Attila 
szabadkai karikaturista Magyar vándor cí-
mű  rajza Budapesten, a VI. Magyar Kari-
katúra Művészeti Fesztiválon elnyerte a 
magyar külügyminisztérium különdíját. 
Jellegzetes — egy kicsit a képregényfigurák-
ra hasonlító — stlusával szívesen látott al-
kotó a hazai és a külföldi kiállításokon, de 
a hazai magyar sajtó hasábjain is. 

RENDEZVÉNYEK  

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ  NAPOK —
Március 28-án tartották meg a már hagyo-
mányosan megszervezett Kosztolányi-na-
pokat Szabadkán. A rendezvényt Ispáno-
vics István polgármester nyitotta meg, majd 
Bunyik Zoltán tartományi oktatási és m ű -
velődési titkár szólalt fel. A tudományos 
ülésszak előadói voltak: Pomogáts Béla, a 

Kosztolányi-emlékbizottság tiszteletbeli el-
nđke, Harkai Vass Éva, az újvidéki Magyar 
Tanszék tanára, Dobos István (Debrecen) 
irodalomtörténész, Thomka Beáta (Pécs) 
irodalomtörténész és Tolnai Ott б  költő . A 
rendezvény elsfS állomása a korábbi évek 
gyakorlatához hasonlóan a gimnáziumban 
volt. Boros Gyđrgy az đnkormányzat, Ve-
selin Jeftié, a gimnázium igazgatója és Mi-
lojevié Klára igazgatóhelyettes pedig az ok-
tatási intézmény nevében köszöntötte a 
vendégeket. Az emlékszoba megtekintése 
után Pomogáts Béla a Magyar Írószövetség 
nevében, valamint Bányai János az újvidéki 
Magyar Tanszék nevében koszorúzta meg 
Kosztolányi mellszobrát. 

A Kosztolányi-napok keretében megtar-
tott irodalmi vetélkedőn az író egy-egy no-
vellájáról vallottak a versenyz ők. A díjazot-
tak az általános iskolás korosztályban: 
Varga Dávid, Berec Katinka és Szarvas 
Emese, a másodéves kđzépiskolások közül: 
Vahovié Annamária és Major Diána, a har-
madikosok körül Gyurik Melinda, Szögi 
Anita és Asztalos Alfréd, a negyedik osz-
tályosok körül Simokovics Szandra, Szecsei 
Tatjana és Muhi Olga. A Mirnics Zsuzsa, 
Utasi Csilla, Ágoston Pribilla Valéria 
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összetételit zs űri az egyetemi hallgatók kö-
zülTerényi Csabát, Kicsik Dórát és Tornai 
Erikát díjazta. 

VAJDASÁGI MAGYAR ÚJRAOL-
VASÓ II. — Az Újvidéki Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karának Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszéke szervezésében került 
sor április 19-én és 20-án a Vajdasági ma-
gyar újraolvasó II. cfmíl tudományos ta-
nácskozásra. A hatvanas évek vajdasági 
magyar lírájáról, költészetünk alakulásáról, 
az évtized köteteir ől, költбiről Bányai Já-
nos, Bence Erika, Biri Imre, Csányi Er-
zsébet, Cseh Márta, Farag б  Kornélia, Ge-
rold László, Harkai Vass Eva, Rózsa Éva, 
Toldi Éva, Utasi Csaba, Utasi Csilla és Deb-
recenből Görömbei András meg Márkus 
Béla olvasta fel dolgozatát. 

KMV —Becsén április 20-án és 21-én 
tartották meg a 35. KMV-t. A díjazottak 
a vers kategóriájában: Bencsik Orsolya 
(Topolya), Orosz Georgina (Zenta), Gedei 
Viktória és Grasztity Viktor (Szabadka), a 
novella kategóriájában: Lénárt Róbert 
(Zenta), Blahó Emerencia (Csóka), Füzesi 
Tamás (TÖrökkanizsa) és Csorba Eszter 
(Becse). Az értekezi próza kategóriájá-
ban: Táborosi Margaréta (Zenta), Grabo-
vac Beáta (Újvidék), Szakmány Tibor (To-
polya). Publicisztikában: Cs бke Csilla, 
Varga Csilla (Szabadka), Majláth Ágota és 
Penovác Katalin (Topolya). A humoreszk 
kategóriában: Fodor István, Csernik Már-
ton és Kohajda Zsófia (Szabadka). A pá-
lyamunkákat a Faragб  Kornélia, Verebes 
Ernő  és Vicei Károly összetételit zsítri bí-
rálta el. 

SZÍNHÁZ  
NAGY JÓZSEF ÉS A JEL SZÍNHÁZ  

—Tizenkét év után újra itthon vendégszere-
pelt a kanizsai születésit Nagy József a JEL  
mozgásszínházzal. A kelet-európai turnén  

lévб  orléans-i együttes ezúttal a Virrasztók  
Hommage á Franz Kafka című , több nem-
zetközi dfjjal kitüntetett, egész estét betölt ő  
darabjával lépett fel a Vajdaságban. Nagy  

Jбzsef és az Orléans-i Koreográfiai Köz-
pont társulatát az újvidéki Szerb Nemzeti  

Színházban március 31-én láthatta a nagy-
közönség. Nagy József darabja arról az al-
konyzónáról szól, arról a kafkai világról,  
melyben mi is élünk évtizedek óta. Kilenc  
férfi és három nő  kelti életre a horror és a  
burleszk között ingadozб  jelenetsorokat,  
amelyeket csak a 12 táncos viszonyának  
szüntelen változása fítz össze. Nagy J бzsef  
mozdulatnyelve különleges, egyedülálló.  
Látszik, hogy mítvészettörténetet tanult  

meg japán harcmíivészetet, hogy jól ismeri  

valamennyi kortárs táncirányzatot és a  
francia pantomimot is. Ezekből merít, hogy  
fölépítse rémálmokból jött világát, amely-
ben a groteszk humorral van kezelve, a  
kegyetlenséget meg lírai részletek enyhítik.  

PÁC — Hamvas Béla Karnevál cfmít re-
gényének motívumai alapján készült szín-
padi adaptációt (Mezei Kinga és Gyarmati  
Kata munkája) mutatta be az Újvidéki  

Színház Pác címmel. A Mezei Kinga ren-
dezte elбadás szereplői: Balázs Áron, Cser-
nik Árpád, Nagypát Gábor, Német Attila,  
Kovács Nemes Andor f. h., Kór ősi István  
f. h., Puskás Zoltán, Szoresik Kriszta és  

Szбke Attila f. h. Az el бadás munkatársai:  
Mezei Szilárd (zene), Janovics Erika (jel-
mez), Mezei Kinga (díszlet), Gyarmati Ka-
ta (dramaturg).  

SZABADKAI BEMUTATÓ KANI-
ZSÁN — A szabadkai Kosztolányi Dezs б  
Színház Kanizsán a Művészetek Házában  
tartotta április 19-én Dalton Trumbo-
Bradlay R. Sith Johnny fegyverben cfmit  
monodrámájának bemutatóját. Az el б- 
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adást Ilan El Dad (Tel Aviv) rendezte, a  
monodráma elбadója Káló Béla.  

KIÁLLÍTÁS  
SZARAPKA TIBOR SZOBRAI ÉS  

KÉPEI — Szarapka Tibor szobrászm űvész  
tizenkét szobrát és négy festményét tekint-
hette meg az érdekl бdб  kđzönség a sza-
badkai Francer Galériában március 25-
étő l. Ezek az alkotások a m űvész legújabb  
művei voltak, amelyeket elбszđr láthatott  
a nagyközönség.  

GUELMINO VALÉRIA RETROS-
PEKTÍV TÁRLATA— Március 20-án nyílt  
meg Zentán, a Városi Múzeum képtárá-
ban Guelmino Valéria nyugalmazott kép-
zőmífvészet szakos tanárn ő  alkotásait be-
mutató retrospektív tárlat. A kiállított  

anyag elsб  képe 1959-ben, míg az utolsó  
2001-ben született. A m űvésznő  az ember  
szellemi és fizikai összetételét igyekszik ki-
fejezni, pontosabban az egyensúly bizton-
ságát, amely nélkül nem is születhet m ű -
alkotás. Festményei, grafikái, csomózási  

technikával készült alkotásai rímesen csen-
genek, motívumaik ritmikusan ringatóznak.  

HANISCH-KÉP A MATICA KÉPTÁ-
RÁBAN —Március 20-án mutatták be  

Mathias Hanisch késő  barokk kori festő  
egy olajfestményét az újvidéki Matica  

srpska Képtárában. A Képtár restaurátorai  

állították helyre a képet, amely a Zombori  
Városi Múzeum tulajdonát képezi. E nagy-
méretíf festmény (126,3x184,4 cm) címe 
Keresztre feszítés. A restaurátorok Ratomir 
Kulić  és Jelena Jovetić  voltak. A képet már-
cius 20-átó127-éig lehetett megtekinteni a 
Matica srpska Képtárában, majd visszake-
rült Zomborba, ahol a múzeumban a száz-
húsz éves jubileumra készülб  állandó kiál-
lítás része lesz. 

FOTÓKIÁLLÍTÁS A KÉPZCSMŰVÉ-
SZETI TALÁLKOZÓBAN —Március 
26-ától április 10-éig Barbara Nigl-Radolf 
ismert német fotográfus negyven fekete-
fehér fényképét láthatta az érdeklбdб  kö-
zönség Szabadkán, a Képz őmtfvészeti Ta-
lálkozóban. Az Emlékezés képei 1958 -1997  
című  kiállítás keretében olyan hírességek 
képmásai voltak láthatók, mint Günter 
Grass, Truman Capote, Heinrich Böll, Max 
Horkheimer, Erich K đstner. A kiállítás a 
Goethe Intézet és a Képz бmífvészeti Ta-
lálkozó együttműködése réven jött létre. 

SMIT Edit összeállítása  

TŐLÜNK — RÓLUNK  

TŐLÜNK  

Élet és Irodalom  

Balázs Attila: Ex libris (Sziveri János: 
Hidegprdba/L'dpreuve des glaces; Jerzy Fi-
cowski: A nagy eretnekség régiói; Joseph 
Heller: Öregkori đnarckép; Hadas Miklós: 
Szex és forradalom), kritika — 2002. április 
12. (15. szám) 

Forrás  

Fekete J. József: Az efemerség aktív 
utálata avagy a hipochondria epikus meta-
forái, tanulmány — 2002. 4. 

Gion Nándor: Aranyat talált, folytatásos 
regény — 8. rész 

Harkai Vass Éva: Részleges amnézia; A 
folyónál, versek — 2002.4. 

Nagy Farkas Dudás Erika: Talán hol-
nap, próza — 2002. 4. 

Sáfrány Attila: Egy könyv kapcsán 
(Szentkuthy Miklós: Narcisszus tükre), 
esszé — 2002. 4.  

Tiszatáj  

Aaron Blumm (ifj. Virág Gábor): A 
Krpilonac nappal is támad, próza — 2002.3. 

Fenyvesi Ottó: Halott vajdaságiakat ol-
vasva (Csáth után szabadon), vers — 2002.4. 



566 	 HÍD 

Harkai Vass Éva: Razglednicák, versek 
— 2002. 4. 

Kontra Ferenc: A kastély kutyái, próza 
— 2002. 4. 

RÓLUNK 

GEROLD László 

Dávid Gyula: Sorstársi töprengések egy 
lexikont lapozgatva (Gerold László: Jugo- 

szlávisi magyar irodalmi lexikon [1918-
2000]), kritika — Korunk, 2002. 3. 

TANYASZÍNHÁZ 

Gabnai Katalin: Gyerték hamar! (az Új-
vidéki Tanyaszínház Hol lakik a boldogság? 
című  előadásának Pesti vendégjátékáról), 
kritika — Zsöllye, 2002. 4. 
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A béke angyala 



A FORUM KÖNYVKIADÓ IDEI KIADVÁNYAI 

Megjelent 

Valkay Zoltán: Zenta építészete 
Utasi Csaba: Mindentől messze (esszék, tanulmányok) 
Radomir Konstantinović : A vidék filozófiája (tanulmány) 
Stevan Raičković : Tisza 1—Y. 
Varga Sándor: Belémfalazottan (versek) 

Előkészületben 

Jung Károly: Mogorva Héphaisztosz (versek) 
Verebes Ernő : De hol van itt villamos? (versek, prózaversek, prózák) 
Németh István: Lélekveszt őn (jegyzetek, kisesszék) 
Tari István: Akarsz egy Jugoszláviát? 
Lévay Endre: Holnapvárók (visszaemlékezés) 
Jódal Rózsa: A csokinyuszi három kívánsága (mesék) 
Mészáros Zoltán: Uton a csók felé (esszék) 
Silling István: Vallási néphagyomány (tanulmányok) 
Ózer Agnes: Elit és történelem (tanulmányok) 
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Számunkat Nemes Fekete Edit munkáival illusztráltuk 

6  NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 

M[NISZTÉRIUMA 

E számunk megjelenését a Tartományi Oktatási és M űvelődésügyi, 
Titkárság, a Nyílt Társadalomért Alap, Jugoszlávia, valamint a Magyar 
Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Kulturális 

Alapprogramja és az Illyés Közalapítvány támogatta 
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