
tevékenységéről. A filológia, a helytörténet, 
az irodalmi muzeológia szempontjai - hála 
a tiszta, világos jó i áttekinthető szerkesztés
nek - nem kioltják, hanem erősítik egymást. 
Ugyanez vonatkozik a helytörténeti munkák 
mindenkori, ám ezúttal sikerrel elkerült ve
szélyére, a hagyomány és a kultusz összeke
verésére. A kötet két pillérre épült: az itt írt 
112 vers, két dráma és egy regény életmű-
hányadára, valamint Kardos maradéktala
nul kiaknázott emlékiratára; ezeket a hely
történet adatai nagy láttató erővel fonják 
körül. Kivált dicséretes, hogy Majsai ellent 
tudott állni annak a kísértésnek, hogy Petőfi 
itt írt verseit naiv megfeleltetésekkel ele
mezze. 

1996-ban volt százesztendős Petőfinek 
mindmáig legátfogóbb életrajza, Ferenczi 
Zoltán háromkötetes biográfiája. A maga 
nemében máig jeles, a maga idejében egye
nesen kiváló munka problémái azonban 

CHOLNOKY VIKTOR 1868-1912 
Vár Ucca Tizenhét, negyedévkönyv, 1993/1, 
Mátis Lívia, Veszprém, 1993, 166 + LV 1. 

A Vár Ucca Tizenhét című veszprémi ki
adványsorozat első évfolyamának első szá
ma három részből áll: az első Cholnoky 
Viktor írásait, a második Cholnokyt tárgya
ló új, a harmadik pedig róla szóló régi tanul
mányokat és egy bibliográfiát tartalmaz. 
A kötet koncepciója nem teljesen világos. 
A szerkesztők valamilyen ismeretlen okból 
eltekintettek mind a sorozat távlati tervei
nek, mind a jelen, nyitó szám céljának is
mertetésétől. Elképzelhető, hogy a kiadvány 
egyes számai Veszprém történetének egy-
egy érdekes mozzanatát, alakját fogják feli
dézni a helyi közönség számára, s az is lehet, 
hogy az első szám célja - ezen a koncepción 
belül - az volt, hogy emléket állítson Chol-

, mindig elő-előtűnnek, amikor Majsai szük-
i ségszerűen kitekint Szalkszentmártonból a 
- pálya egészére vagy akár csak az innen ki

kiruccanó Petőfi más helyszíneire. Nem az 
[ ő hibája, hogy Borjád vagy Gödöllő vonat-
• kozásában százéves novellákat kell ma is 
- idéznie... 
t Éppen a helytörténet friss eredményei (de 
• azok hiányai is) figyelmeztetnek arra, hogy 
• mennyire hiányoznak a hazaffyaskodással 
• és az ideológiai előfeltevésekkel elfecsérelt 
: évek, évtizedek, ami a Petőfi-életrajz és -pá-
t lyakép egészét illeti. A Petőfi-emlékhelyek 
i országos hálózata jószerével az egyedüli ga-
• ranciánk arra, hogy az esedékes évfordulós 

megemlékezések többek tudnak lenni, mint 
: a tömegtájékoztatás felülről irányított, bi-
i zottságosdival szervezett, méla undorral 
i penzumként teljesített alkalmi feladatai. 

i Kerényi Ferenc 

, szerkeszti Fenyvesi Ottó, Géczi János, 

noky Viktornak, a város szülöttének. Ha ez 
így van, akkor az első szám nemcsak meg
valósította a célját, hanem jócskán túl is 
teljesítette. Ugyanakkor elképzelhető az is, 
hogy a Vár Ucca Tizenhét esetleg irodalmi, 
irodalomtörténeti, kritikai időszaki kiad
vány lesz, s lehet, hogy a szerkesztőket már 
az első szám összeállításakor is az a cél 
vezette, hogy felszámolják a magyar iroda
lomtörténet-írás egyik adósságát. A kötet 
megítélése attól függ, melyik kontextusban 
helyezzük el: ugyanazok a kritikai szempon
tok, melyek a második esetben semmiféle 
indoklást nem igényelnek, az első esetben 
könnyen ünneprontásnak vagy kötözködés-
nek minősülhetnek. 
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A „veszprémi koncepció" tagadhatatla
nul jelen van a kötet mindhárom részében. 
Az első rész újraközöl harminc Cholnoky-
írást, melyek közül 16 valamelyik veszpré
mi lapban jelent meg 1895 és 1900 között. 
(A többi az 1906 és 1912 közötti időszak 
terméke.) A kötet második része tartalmazza 
Hudi József Choi'noky Viktor veszprémi évei 
c. tanulmányát (134-149), mely elejétől vé
gig a veszprémi koncepción alapul: a Hudi 
által elmondott történet nagyjából azzal kez
dődik, hogy Cholnoky Ferenc, Cholnoky 
Viktor nagyapja 1840-ben Veszprémbe köl
tözik, és azzal zárul, hogy Cholnoky Viktor 
1899-ben elhagyja a várost. (Nem méltó a 
sok munkán alapuló tanulmányhoz, hogy 
hiányzik a 29. és 30. jegyzete, a 31. jegyzet 
száma pedig téves.) Egy ilyen, kizárólag 
Veszprémre koncentráló, félig megírt élet
rajz védhető az első koncepció keretein be
lül. Mivel azonban a kötet messze túllép 
ezen a koncepción, tartalmaznia kellene egy 
olyan tanulmányt is, mely Cholnoky Viktor 
budapesti életéről számol be hasonló részle
tességgel. Maga Hudi kiválóan alkalmas lett 
volna az életrajz befejezésére. Brassai Zol
tán Trivulziófél szeme c. tanulmánya (119-
125) szintén Cholnoky veszprémi éveivel 
foglalkozik. S végül a kötet harmadik részé
ben található Tóth Jánosné Válogatott bib
liográfia Cholnoky Viktor írásaiból c. mun
kája (LII-LIIÍ), mely három részből áll: fel
sorolja Cholnoky önálló köteteit, veszprémi 
írásait és kötetben kiadott műfordításait. 
A bibliográfia második részének címe, 
A veszprémi hírlapokban és folyóiratokban 
névvel és az ismert álnévvel jegyzett megje
lent írásai, nemcsak enyhén zavaros, hanem 
egyenesen félrevezető is: semmi nem figyel
mezteti az olvasót arra, hogy ez a rész (mi
ként a bibliográfia egésze) csak egy váloga
tás - ráadásul képtelenül szűkmarkú váloga
tás. Nem világos, hogy Tóth Jánosné milyen 

szempontok alapján szemelte ki éppen azo
kat az írásokat, melyeket történetesen felvett 
a bibliográfiájába, valamint az sem, miért 
mellőzte a kötet első részében újraközölt 
írások némelyikét-ha már egyeseket fel vett 
közülük. (A kötet első részében szereplő írá
sok közül hat található meg a bibliográfiá
ban. Közülük háromnak az adatai nem 
egyeznek meg a két helyen.) Ugyanígy be
kerülhetett volna a bibliográfiába az a tucat
nyi Cholnoky-cikk, melyekre Hudi József 
utal (149). Sőt az sem lehetetlenül eltúlzott 
igénynek, hanem sokkal inkább minimális 
követelménynek látszik, hogy a bibliográfi
ának Cholnoky összes veszprémi írását tar
talmaznia kellene. De a szerkesztők mehet
tek volna még ennél is tovább: Vadai István 
említi Ultima manus manum lovat (Cholno
ky Viktor Trivulzió-novelláinak szinoptikus 
kiadásáról) c. kitűnő tanulmányában (100-
109), hogy az általa tárgyalt novellák meg
jelenési adatait Sánta Gábor bibliográfiai 
jegyzeteiből idézi (108). Kár, hogy a szer
kesztők nem tették közzé Sánta jegyzeteit. 
Hozzátehetjük ehhez, hogy Sánta saját cik
ke, Cholnoky Viktor Amanchich-novellái 
(91-99) szintén bemutat olyan elbeszélése
ket, melyekről szerinte a szakirodalomnak 
„nincsen tudomása" (95). Mivel Tóth Já
nosné bibliográfiája nem különösebben jó, 
talán helyesebb lett volna, ha a szerkesztők 
a bibliográfiát Sántára bízzák. (A Sánta által 
említett, eddig ismeretlen elbeszélések kö
zül hármat megtalálunk a kötet első részé
ben. Közülük az egyik megjelenési adatai 
nem azonosak az 51. és a 95. oldalakon.) 

Nem derül ki a kötetből, hogy az első 
részben közölt Cholnoky-írásokat ki válo
gatta. Maguk a szerkesztők? Vagy esetleg 
Sánta Gábor, aki az egyiket előásta, s ahhoz 
érdekes, ám tipográfiailag szánalmasan ki
vitelezett lapalji jegyzetet fűzött? Bárki ál
lította is össze, a válogatásban nemigen lehet 
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rendszerességet felfedezni. Miért éppen 
ezek az írások, és miért nem mások? Esetleg 
több olyan írást is össze lehetett volna gyűj
teni, melyek a kötet második részében sze
replő tanulmányokhoz kapcsolódnak, 
ugyanakkor nem találhatóak meg Fábri An
na két Cholnoky-válogatásában {Trivulzió 
szeme, Bp., Magvető, 1980; A kísértet, Bp., 
Magvető, 1980). Ezt meg lehetett volna ol
dani a kötet második részében nem tárgyalt 
néhány írás elhagyásával. Vagy az ismeret
len válogató megtehette volna azt is, hogy a 
kötet első részét teljes egészében Cholnoky 
veszprémi írásaival tölti ki, hiszen ezek je
lentik a kötet legnagyobb és legérdekesebb 
újdonságát. A többi írás viszonylag 
könnyen elérhető: egy kivételével a Nyugat
ban, a Tolnai Világlapjában, illetve Cholno
ky köteteiben jelentek meg. De ezen a pon
ton ismét le kell szögezni, hogy nem világos 
sem a kötet célja, sem megcélzott közönsé
ge. Félő, hogy maguk a szerkesztők sem 
tisztázták ezeket a problémákat. A végered
mény így nem tesz eleget sem a laikus, sem 
a hozzáértő egymással némiképp ellentétes 
szempontjainak. 

A tanulmányok közül ki kell emelni Va
dai István már említett munkáját, melyet 
kötelező olvasmányként kellene előírni 
mindenkinek, aki a századforduló elbeszé
lőit adja ki. (Ez alól a jelen kiadvány szer
kesztői sem kivételek.) Vadai a lehetséges 
szövegkiadási elveket, és azok következmé
nyeit szemlélteti néhány elbeszélésen. 
A „századforduló sajtódzsungele" Vadai 
szerint különösen alkalmas a textológiai ka
landozásra, mivel ekkoriban „egy-egy szö
veg kis időeltéréssel többször, több helyen 
is megjelenik" (100). „Melyik szöveget kö
zölnénk? Milyen szöveget közölnénk? 
Hogy a változatok között választani tud
junk, vagy egy esetleges föváltozatot konst
ruálni tudjunk, ahhoz rendet kell teremteni 

a kiadások között" (101). Ebből az állításból 
indul ki Vadai - hogy tanulmánya konklú
ziójában élesen ellentmondjon a hagyomá
nyos szövegkiadási elveknek: „tudományos 
célra olyan kritikai kiadást kell elképzel
nünk, ahol minden meglévő szöveg főszö
veg" (107). A kiinduló állítást a végkövet
keztetéssel Vadai kifogástalan érvelése köti 
össze. A tanulmányt az sem ronthatja el, 
hogy már a bizonyító anyag első példájába, 
valószínűleg nem Vadai mulasztásából, két 
hiba csúszott. De az ilyesmi - ebben a kö
tetben - nem meglepő. 

A kiadványban számos olyan tanulmány 
van, melyeket többé-kevésbé az életrajzi 
szemlélet határoz meg. Az életrajzi szemlé
let nem tévesztendő össze az életrajzzal. Az 
utóbbira, mint amilyen például Hudi Józse
fé, kétségkívül szükség van. Sőt a hírlapíró 
Cholnoky esetében azt a kérdést is teljesen 
jogos firtatni, milyen valós eseményekre 
utalnak egyes cikkei. Az életrajzi szemlélet 
viszont valósnak gondolt történésekből, a 
feltételezett körülményekből, az író pszi
chológiájából és kifejezési szándékaiból ve
zeti le az irodalmi művek sajátosságait. 
A kötet több szerzője állítja, hogy nehéz 
elválasztani egymástól Cholnoky cikkeit és 
novelláit. Legalizálja-e a műfaji keveredés 
az életrajzi szemléletet? Vagy netán éppen 
ellenkezőleg kell eljárni? Lehetséges-e a 
publicisztikai írásokat is a szépírói konven
ciók és az alkotó fantázia szempontjából 
vizsgálni? Jellemzőnek kell tekinteni, hogy 
ez az utolsó kérdés a kötetben csak nagyon 
ritkán kerül elő. 

Brassai Zoltán Trivulzió fél szeme c. ta
nulmánya (119-125) azt tárgyalja, mely 
ténylegesen létezett személyek szolgáltak 
Amanchich Trivulzió modelljéül. A model
leket Brassai egy bizonyos Kompolthy Ti
vadarban és magában Cholnoky Viktorban 
jelöli meg. Az érvek, melyeket Brassai az 
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utóbbi feltevés mellett felhoz, nem igazán 
meggyőzőek: abból, hogy a feltételezett mo
dell és a novellák hőse egyaránt soványak, 
valamint abból, hogy mindketten egyfajta 
„beszélő- és vitatkozóhaj lam"-ot (121) mu
tatnak, semmilyen módon nem következik, 
hogy bármelyiküket a másik függvényében 
kellene értelmezni. Kompolthyt talán több 
joggal lehet Trivulzió modelljének tekinte
ni, de ez sem egészen bizonyos. Brassai a 
Trivulzió szeme c. elbeszélés bevezető mon
datait idézi: „Van nekem egy egészen furcsa 
barátom, akivel az összetalálkozásaim is 
mindig szokatlanok, különösek és nem vé
letlenek, hanem valami megmagyarázhatat
lan akarat rendszeres működésének az ered
ményei." Ehhez a bevezetőhöz, mely egyéb
ként kifogástalanul értelmezhető a Trivul-
zió-ciklus alapján, valamint ahhoz, hogy 
Trivulzió az egyik szemét egy verekedés 
során veszíti el, Brassai azt az életrajzi „kul
csot" (122) mellékeli, hogy veszprémi új
ságírósága idején Cholnoky és Cholnoky 
lapjának szerkesztője, Várkonyi Dezső 
gyakran találkozott a helyi kocsmákban a 
rivális laphoz tartozó Kompolthyval, akivel 
kölcsönösen ki nem állhatták egymást. Vár
konyi Dezső egyszer, 1893-ban össze is ve
rekedett Kompolthyval. A tettlegesség so
rán felhorzsolódott Kompolthy füle, szeme 
és orra. A tanulmány jegyzeteként Brassai 
teljes egészében idézi a kocsmai dulakodás
ról készült bírósági jegyzőkönyvet, melyet 
hajdanában a Veszprémi Hírlap, Várkonyi 
lapja is lehozott. (Nem derül ki egyértelmű
en, hogy mikor, mert a dátumok a 123. és a 
125. oldalon nem egyeznek meg.) Még az 
életrajzi szemlélet keretein belül sem nyil
vánvaló, hogy ha bármi is, akkor éppen ezek 
a valóságos történések feleltethetőek meg a 
több mint tíz évvel később, 1905-ben meg
jelent elbeszélésben olvasható események
nek. Mint ahogyan az sem világos, milyen 

következtetést kellene levonni abból, ha va
laki kifogástalanul párosítaná össze a valós
nak és a kitaláltnak ábrázolt eseményeket. 
Mindenesetre nincs okunk feltételezni, hogy 
a Trivulzió szeme c. elbeszélés egy része a 
veszprémi „kisszerű valóság", azaz a kocs
mai verekedés „átformálása" vagy „felna
gyítása" (123) lenne. Az ugyan tagadhatat
lan, hogy az olvasó új jelentést tulajdoníthat 
az elbeszélésnek a jegyzőkönyv kontextusá
ban, de ez nagyjából minden más kontextus
ra is igaz. 

Brassai írását mélységesen áthatja az 
életrajzi szemlélet. Hasonlóan életrajzi füg
gőségű írás Radics Viktória A rosszullét va
lor jei c. rövid esszéje (114—118). Radics 
Viktória azt állítja, hogy Trivulzió Cholno
ky alteregója (116, 117). A kötet írásainak 
stílusa többnyire fegyelmezett és tárgyila
gos. Az egyik kivétel ennek az esszének az 
írásmódja: „A pszichoszómának ezek az 
akaratlan hullámverései olyan vertikális 
regresszust idéznek elő, mely állapotból rés 
nyílik a lét elemiségeire." (116.) A mondat 
jelentése - mivel minden fontos szava 
egyes-egyedül itt fordul elő - felette homá
lyos. Közvetlenül az idézett mondat után ezt 
olvashatjuk: „A Tammúz mindazonáltal 
szecessziós-kosztümös novella, melynek él
ménymagja rejtett marad." Az életrajzi 
szemlélet keretein belül a „rejtve maradó 
élménymag" hozzávetőleg azt jelentheti, 
hogy ez a szemlélet - dacára minden résnek, 
hullámverésnek, regresszusnak és a lét min
den elemiségének-nagyjából semmire sem 
jutott. 

Juhász Erzsébet Egy 'zimankós mosoly
gása ' író: Cholnoky Viktor című, rövid, alig 
valamivel több mint háromoldalas, vázlato
san megírt tanulmányában (110-113) az 
iménti probléma (vagyis: tekinthető-e Tri
vulzió Cholnoky hasonmásának?) csak mel
lékesen kerül elő, és amikor előkerül, Juhász 
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egyértelműen tagadja ezt a lehetőséget 
(111). Sánta Gábor tanulmányának közép
pontjában szintén nem ez áll. A tanulmányt 
lezáró mondatban Sánta azt állítja, hogy Tri-
vulzió alkalmazása „nem más, mint vágyki
élés az alakmásban" (99). Szajbély Mihály 
Chfolnokjy [Viktor], az újságfot]író [író] 
(81-90) c. tanulmánya is más kérdéseket 
tárgyal, de ebben is van egy utalás arra, hogy 
Trivulzió voltaképpen Cholnoky „lelkéből 
lelkedzett emberkéje, ha úgy tetszik, kísér
tete" (89). 

Cholnoky tájékozott és fantáziadús író 
volt. Szüksége volt-e mondjuk Kompolthy-
ra ahhoz, hogy megalkothassa Amanchich 
Trivulzió alakját? Sánta Gábor lényegében 
tagadó választ ad erre a kérdésre, mikor 
tanulmánya bevezető részében azt állítja, 
hogy a századforduló irodalmában „Aman
chich Trivulzió csupán egyik figurája a ka
landorok, különcök, szélhámosok sokszínű 
tablójának" (92). A kalandos történet mint 
irodalmi konvenció lehetőséget nyújthatna 
Cholnoky elbeszélő technikáinak összeha
sonlító vizsgálatára. Nagy kár, hogy Sánta 
rögtön a bevezető fejtegetések után elejti ezt 
a szálat, és ehhez képest másodlagos kérdé
seket tárgyal. Például azt, hogy volt-e köze 
Trivulziónak Kompolthyhoz, esetleg a föld
rajztudós, világutazó Cholnoky Jenőhöz, s 
hogy milyen hasonlóság van, ha van egyál
talán, a félszemű Trivulzió és az ugyancsak 
félszemű Hahn-Hahn grófnő között. Sánta 
kiválóan ismeri Cholnoky életművét: olyan 
elbeszéléseket is megemlít, melyeket a szak
irodalom eddig elhanyagolt - annak ellené
re, hogy nem is nagyon eldugott helyeken, 
hanem a Tolnai Világlapjában és a Vasárna
pi Újságban jelentek meg. Ehhez az alapos 
tudáshoz képest Sánta narratológiai fejtege
tései valamivel halványabbak. Cholnoky el
beszéléseiről adott elemzései távolról sem 
kimerítőek, inkább csak tömör tartalmi 

összefoglalók. Amikor pedig a tanulmány 
végén azt feszegeti, „miért volt szüksége 
Cholnoky Viktornak e különös figurára" 
(98), azaz Trivulzióra, akkor veszélyesen 
közel kerül az életrajzi szemlélet, az amatőr 
pszichologizálás és a kifejezési esztétika 
buktatóihoz. Szerencsére a tanulmány ezu
tán gyorsan véget ér, s így az, ami talán csak 
egy ügyetlen záróformula, nem nagyon 
rontja el a tanulmányt. 

Szajbély Mihály tanulmánya két konven
ciórendszer, a hírlapirodalom és a szépiro
dalom feszültséggel telt viszonyában helye
zi el Cholnoky műveit. Szajbélynak jól lát
hatóan sok és érdekes mondanivalója van 
mind Cholnokyról, mind a magyar sajtó tör
ténetéről. Valószínűnek látszik azonban, 
hogy a kötetben olvasható írása egy sokkal 
hosszabb mű rövidített változata, egy sokkal 
bonyolultabb érvelés egyik fele. Bizonyára 
valami ilyesmi magyarázza azt, hogy a ta
nulmány a sajtó vitathatatlanul ellentmon
dásos fejlődésének csakis az egyik oldalát 
hangsúlyozza. Szajbély úgy látja, hogy az 
újságírás minősége sokat romlott a 19. szá
zad közepétől századunk kezdetéig: „szín-
vonalesés"-ről, „a közönség ízlésének tett 
engedmények"-ről, „gyors és felületes 
munká"-ról (83) beszél, és egyetértőleg idé
zi azokat, akik szerint az újságírás tönkrete
szi a kultúrát. 

Sok igazság van abban, amit Szajbély 
elmond. Az árnyaltabb kép kedvéért azon
ban érdemes kitérni olyasmikre is, amelyek 
ugyanennek a fejlődésnek a másik oldalát 
mutatják meg. A Szajbély által tárgyalt kor
szak a helyi lapok virágkora volt. A kötetben 
Thomka Beáta mutat rá Műfaji déjá vu c. 
tanulmányában (155-157), hogy „1885-ben 
majd ötszáz havi-, heti- s napilap jelenik 
meg Magyarországon" (155). Hozzátehet
jük ehhez, hogy a lapok száma 1897-ben 
meghaladta a kilencszázat. Hatalmas igény 
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volt a tárcanovellák iránt, és aligha lehetne 
valószínűsíteni azt az állítást, hogy a lapok 
irodalmi rovata elvonta a közönséget az igé
nyes irodalomtól. Talán éppen ennek az el
lenkezője igaz: a hírlapokban megjelent no
vellák olyan közönséget értek el, mely 
egyébként aligha olvasott volna ennyi iro
dalmat. A lapok sok irodalmi ambícióval 
rendelkező embernek adtak munkát, és az 
elbeszélő irodalom fellendülése a századvé
gen nemigen következhetett volna be a sajtó 
nyújtotta háttér nélkül. Fogalmazhatnánk 
akár úgy is, hogy (időrendben haladva) sem 
a Vasárnapi Újság, sem A Hét, sem a Ma
gyar Géniusz, sem az Új Idők, sem a Nyugat 
nem tekinthető az egyre jobban kibontakozó 
hanyatlás termékének. 

A Vadai által említett újraközlések lehe
tőséget adtak az íróknak arra, hogy védekez
zenek, ha akarnak, a gyors és felületes mun
ka kényszere ellen. Lássunk egy példát 
Cholnokytól. A kötet első része tartalmazza 
A fehérarcú varázsló c. novelláját. A közlés 
alapja a Veszprémvármegye 1900. március 
18-i száma. A kötetben található bibliográ
fia nem tud más megjelenésről. Cholnoky 
azonban közölte ugyanezt a novellát az 
Orosházi Közlöny 1900. február 25-i, a 
Gyergyói Hírlap 1900. március 4-i, a Tata-
Tóvárosi Híradó 1900. április 7-i és a Szé
kely-Udvarhely 1904. június 12-i számában 
is. Vagyis már maga a közlés alapja is har
madközlés, és még ezután is megjelent a 
novella legalább kétszer, de talán többször 
is. Az a bizonyos dzsungel valóban dzsun
gel. Cholnoky, ha akarta volna, két közlés 
között változtathatott volna a novellán. 

Szajbély a publicisztika irányából közelít 
a novellákhoz. Megemlíti például, hogy 
egyes novellák nem igazi novellák, „inkább 
csak példázatok, elméleti meggondolások 
illusztrációi, melyek szerves összefüggés
ben állnak mindazokkal a kételyekkel és 

problémákkal, melyek jelentkeznek Chol
noky publicisztikai írásaiban" (89). Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy Szajbély 
Cholnoky minden elbeszélését publiciszti
kája meghosszabbításának tekintené. Úgy 
véli, hogy Cholnoky „valódi novelláiban" a 
„kimondhatatlan kimondásával küszködve 
saját lelke kísértetek rögzíti meg" (uo.). 
Szajbélyt elsősorban a publicisztikai és tu
dománynépszerűsítő írásokban olvasható 
gondolatok érdeklik, valamint az, hogy ezek 
a gondolatok összeegyeztethetőek-e a no
vellákban közölt tartalmakkal. Nem foglal
kozik a hírlapíró és a szépíró Cholnoky for
mai megoldásainak azonosságával illetve 
különbözőségével. Valószínűnek látszik, 
hogy mondattani, stilisztikai szinten nincs 
két külön Cholnoky Viktor. A következő 
részlet a kötetben olvasható egyik tudo
mánynépszerűsítő írásából származik: „az 
éhes hidrogén mohón lecsap az ólomra és 
elrabol tőle minden oxigént" (67). A nagy 
kérdés az, vajon nagyon egyértelműen elkü
löníthető-e hírlapíróra és szépíróra a törté
netmondó Cholnoky. 

Többek között ezért sajnálhatjuk, hogy 
Radics Melinda Cholnoky Viktor és a sze
cesszió c. tanulmányában (126-133) kizáró
lag Fábri Anna novellaválogatására támasz
kodik, s mellőzi a publicisztikai kötetet. 
Minden bizonnyal érdekes eredményeket 
hozott volna, ha szempontjait (a díszítőmo
tívumok, a stilizáció és az indázó mondat
szerkezet), melyekkel a novellák szecesszi
ósjegyeit írja le, alkalmazta volna a cikkek
re is. A tanulmány messze áll az életrajzi 
szemlélettől, s ez a kötet kontextusában 
nagy előnynek tekinthető. Egyetlen komo
lyabb fogyatékossága az, hogy csakis a sze
cessziót veszi alapul, s nem derül ki, hogy 
volt-e valamilyen más stílusirányzat is meg
határozó hatással Cholnokyra. Hely minden 
bizonnyal lett volna ennek mérlegelésére, 
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hiszen a tanulmány mindössze hét és fél 
oldal. Radics Melinda azok közé a stiliszták 
közé tartozik, akik pontokba szedik mon
dandójukat. A szigorú szerkezet jó esetben 
logikai fegyelmet kényszerít a kifejtésre, s 
ez a tanulmány a jó esetek közé tartozik. 
Igaz ugyan az is, hogy amikor valamilyen 
okból nyilvánvaló hiba van a számozásban 
(a 132. lapon a II. pontnak csak 2. alpontja 
van, az 1. hiányzik), akkor szinte lehetetlen 
kijelölni, hová is kellett volna kerülnie a 
hiányzó számnak. 

Thomka Beáta tanulmánya elképesztően 
rövid, alig több mint két oldal, de a legkülö
nösebb az, hogy még így is a kötet legérde
kesebb írásai közé tartozik. Thomka figye
lemre méltó tipológiát állít fel mimézis és a 
mimézis tagadásának megragadására. Öt el
beszélői módozatot különböztet meg. Tipo
lógiája (1) a valóságelvű elbeszélésből indul 
ki, és (2) a megjelenítés, (3) a formaalkotó 
személyesség, (4) a domináns valószerüt-
lenség fokozatain keresztül jut el (5) az in
tellektuális tartalmaknak alárendelt törté
netmondáshoz (156). Nagy kár, hogy Thom
ka csupán két Cholnoky-novellát említ, s 
azokat is futólag. 

Szintén az érdekes tanulmányok közé tar
tozik Dérczy Péter A reális kísértet: Chol
noky Viktor publicisztikai és szépprózai mű
vei c. munkája (158-166). Ez a tanulmány -
a kötetben szinte egyedül - csaknem minden 
olyan kérdést részletesen tárgyal, melyet 
problémaként bemutat. Dérczy úgy látja, 
hogy Cholnoky novelláiban „megjelenik a 
XX. századi létérzékelés, helyenként már 
autentikus elbeszélésmódban, újfajta szem
lélettel, alkalmanként már újfajta narratív 
formákban" (166). A „XX. századi létérzé
kelés" kifejezés és változatai (az „újfajta 
életérzés", a „századelő világának ontológi
ai érvényű vonásai") a „korábban biztosnak 
hitt világrend összeomlását" jelentik (165). 

Az összeomlás következtében mindaz, ami 
még megőrizhető, „belülre vonul vissza, s 
onnét vetítődik ki a világba" (uo.). Az „au
tentikus elbeszélésmód" és az „újfajta 
szemlélet" azt jelentik, hogy Dérczy szerint 
Cholnoky a „pusztulást, összeomlást, a fan
tasztikum, az abszurd térnyerését még csak 
nem is tragédiaként közvetíti. Tehát a törté
netek nem csak narratív szinten tanulság 
nélkül valók, de erkölcsileg is azok, a világ
állapot megjelenítésében, a szemléletben is 
tanulság nélküliek" (uo.). S végül az „újfajta 
narratív formák" kifejezés azt jelenti, hogy 
„az elbeszélésnek nincs irányultsága, nincs 
oka és okozata, a kauzális összefüggések 
eltűnnek belőle" (uo.). 

Dérczy koncepciójának egyes vonásai 
összhangban állnak a kötet más szerzőinek 
véleményével. A „tanulság nélkül való" tör
ténet jól megfeleltethető annak, hogy Szaj-
bély szerint Cholnoky egyes novellái a „ki
mondhatatlan kimondásával" küszködnek. 
Hasonló kapcsolat áll fenn Szajbély vélemé
nye (mely szerint Cholnoky „saját lelke kí
sérleteit" foglalta írásba) és Dérczy elgon
dolása (mely szerint Cholnoky a megőrizhe
tő értékeket vetíti ki a világba) között, s 
mindkét elképzelés kapcsolódik Thomka 
Beáta tipológiájának 2. és 3. pontjaihoz. Fi
gyelemre méltó, hogy ennek a „kivetítés
nek" Dérczynél nincs semmiféle életrajzi 
öntete. Dérczy csak valamilyen nagyon ál
talános szinten köti össze a századforduló 
jellegzetes írósorsait azzal, amit ő a század
forduló „ontológiai érvényű vonásai"-nak 
nevez. S végül a „fantasztikum és az ab
szurd térnyerése" nagyjából megfelel 
Thomka 4. pontjának. Szajbély és Dérczy 
tanulmánya egyébként szinte minden más 
szempontból élesen - de nem kifejtetten -
ellentmond egymásnak. 

Bármekkora is az összhang a szerzők kö
zött, akad egy-két vitatható pont ebben a 
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koncepcióban. Először is, egy olyan kifeje
zésnek, mint amilyen a „XX. századi létér
zékelés", alig-alig van értelme, pontosabban 
szólva igen sok, egymástól szinte minden
ben különböző utáltja van. Ha ennek tudatá
ban visszafelé haladunk Dérczy elemzésé
nek egyes stádiumain, akkor arra a követ
keztetésrejutunk, hogy a létérzékelés sokfé
lesége az autentikus elbeszélésmódok, 
szemléletek, narratív formák szükségszerű 
sokaságát vonja maga után. Az egymást ta
gadó, de egyaránt autentikus elbeszélésmó
dok, szemléletek stb. összessége pedig nem 
engedi meg a sokféleség kauzális vagy tele
ologikus célzatú redukcióját. 

De ez talán túl gyors volt. Fogalmazzunk 
másképpen, és alkalmazzuk Dérczy krité
riumait a saját tanulmányára. Nyilvánvaló, 
hogy Dérczy is történetet mond, nem is 
egyet, hanem többet: elmondja Cholno-
kynak és kortársainak az életútját, beszámol 
Cholnoky recepciójának történetéről, is
merteti a világállapot és a világérzékelés 
megváltozását a hajdanvolt bizonyosságtól 
a szerinte elkerülhetetlen összeomlásig, vá
zolja az elbeszélő formák átalakulását a ro
mantikus anekdotától a példázatmentes, ön-
ironikus beszédmódig. Dérczy nem engedi 
szétcsúszni ezeket a történeteket, hanem 
biztos kézzel szerkeszti őket egységes folya
mattá, koherens egésszé, melyben meghatá
rozó szerepet játszik a valóságéivüség, a 
kauzalitás és a racionalitás. Nem mulasztja 
el levonni az általa előadott történet tanulsá
gait sem. A történet összefüggő is, érdekes 
is, valami hibája mégis van. 

A kisebbik bajnak az látszik, hogy maga 
Dérczy egészen másféle történetet mond el, 
mint amilyet történetbefogadóként értékesnek 
vél. A nagyobbik baj az, hogy ha igaza van, 
akkor talán el sem lenne szabad mondani ezt a 
történetet. Végső soron Dérczy a századforduló 
valóságának bonyolultságából vezeti le a törté

netmondás átalakulását. Van tehát Dérczy 
elképzelésében egy jókora adag valósághű
ség - még akkor is, ha ez körvonalazatlan 
marad, illetve még akkor is, ha ez a valóság
hűség egyáltalán nem azonos a századfordu
lót megelőző korok valóságfelfogásával. 
(A valósághűség egyébként aláássa a „kive
títés" szerepét. És viszont.) Tegyük fel, 
hogy igaza van, és a valóság tényleg bonyo
lult. Ha netán így van, akkor nem lehet 
egyértelműen meghatározni, miféle történe
teket kell elmondani annak érdekében, hogy 
autentikus módon beszéljünk a világról. 
A sokrétűen bonyolult valóságnak feltehe
tőleg sokféle, egymás érvényét kölcsönösen 
tagadó létérzékelés, elbeszélésmód stb. felel 
meg, s nem egy, meghatározott beszédmód 
és szemlélet. Ebből pedig az következik, 
hogy még elvben sem lehet egyetlen folya
mat kibontakozásaként megragadni a mo
dem és még modernebb elbeszélésmódok 
történetét. Cholnokyra nézve pedig az, hogy 
ha őt a tegnapi (pl. Krúdy és Kosztolányi) 
vagy mai (pl. Hajnóczy) prózaírók előfutá
rának tesszük meg, akkor az irodalom sok
féleségét (mondjuk a dialogikusság helyett) 
teleologikus vagy - nézőpont kérdése - ka
uzális összefüggésekre redukáljuk. 

A kötetet valószínűleg nem lektorálta 
senki érdemben, és a korrektúra is nyilván 
elmaradt. Dérczy tanulmányában is sok 
bosszantó hiba van: „száára" (158), „bizos" 
(159), „dichotomya" (161), „megjelölthe-
tőség" (163), „Cholnoy" (164) stb. 
A klasszikusan szép képzavarok közé tarto
zik a következő: „Korántsem szeretnék rö
vidre zárt párhuzamot vonni..." (159). 

A kötet harmadik része, Tóth Jánosné 
bibliográfiája mellett, újraközöl néhány ré
gebben megjelent, illetve nehezebben hoz
záférhető, Cholnokyval foglalkozó írást. 
Van köztük nekrológ, emlékezés, tanul
mány és utószó. Sorban Kárpáti Aurél Chol-
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noky Viktor 1868-1912 (III-V), Cholnoky 
László Cholnoky Viktor (VI-XIV), Faragó 
Erzsébet Cholnoky Viktor (XV-XXXI), 
Lovass Gyula Cholnoky Viktor (XXXII-
XXXV), Bori Imre Cholnoky Viktor 
(XXXVI-XLVI) és Fábri Anna A kísértet
látó (XLVII-LI) c. írása olvasható itt. Ez a 
válogatás sem teszi világosabbá, milyen kö
zönségnek szánták a szerkesztők a kötetet, 
mely egyébként nem tartalmaz sem név-, 
sem novella-, sem fogalommutatót. 

Összességében a kötet rendkívül tarka 
képet mutat. A szerkesztők végezhettek vol-

BORI IMRE: SZENTELEKY KORNÉL 
Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1994, 201 1. 

Létezett nem olyan régen egy irodalmi, 
művészeti, társadalmi és közgazdasági ké
pes hetilap, amelynek 1942. január 20-án 
(III. évf. 3. szám) megjelent kiadása egy 
érdekes interjút, valamint két nem minden
napi fényképet közölt az újság 18-19. lap
ján. A Zilahy Lajos szerkesztette, alig né
hány évfolyamot megélt Hídról van szó, és 
arról a beszélgetésről, amely Szenteleky 
Kornél (ekkor már második házasságában 
élő) német származású özvegyével készült 
kettejük megismerkedéséről, életéről, a férj 
utazásairól és súlyos betegségéről. Az egyik 
fotográfián Szenteleky Kornél halotti 
maszkját, a másikon a sziváci műkedvelő 
zenekart látni a nagydobnál ülő, mosolygó 
íróval. Ekkor még csak kilenc esztendő telt 
el halála után, de a bácskai írók „szinte 
teljesen elfeledkeztek vezérükről" - állapít
ja meg e beszélgetés bevezetőjében Komá
romi József Sándor, majd a szomorú körül
ményeketrészletezi: „Halálának tavalyi év
fordulóján már nem jöttek össze, leróni ke
gyeletüket. Még a gyász-istentisztelet is el
maradt. Pedig Szenteleky neve volt nem is 

na sokkal jobb munkát is: a rövid tanulmá
nyokat visszaadhatták volna - legalábbis át
gondolásra és kibővítésre; kijavíthatták vol
na a tömérdek sajtóhibát; következeteseb
ben megválogathatták volna mind Cholnoky 
műveit, mind a harmadik részbe felvett írá
sokat. Igaz viszont az is, hogy Cholnoky 
veszprémi írásai, valamint Vadai István, 
Thomka Beáta és Dérczy Péter tanulmánya 
sok mindent feledtetnek a kötet fogyatékos
ságaiból. 

Bezeczky Gábor 

olyan régen a zászló, amely alatt a bácskai 
írók hazát kérhettek. S Szentelekynek kö
szönheti majd valamennyi, hogy ma írónak 
ismerik". 

1943. március 14-ére gyökeresen meg
változott a helyzet, hiszen ezen a napon 
seregszemlére gyűltek össze az írók Zom-
borban. Tudták, hogy a némaság nem lehet 
a délvidéki magyar író egyetlen hivatása, a 
szervezett irodalmi megnyilatkozások és 
irodalmi körök hiányában képtelenség a lel
ki egység megteremtése, így a zombori ün
nepen örömmel jöttek össze a Szenteleky 
Kornél Irodalmi Társaságban. Képviseltette 
magát az egész Bácska, Szabadkától Újvi
dékig, a vendégek között volt például Kol-
tay-Kastner Jenő és Krammer Jenő is, Her-
czeg Ferenc üdvözlő szavait pedig felolvas
ták a hallgatóság előtt. A Délvidéki Szemle 
1943 áprilisában (II. évf. 4. szám, 177-179. 
lap) szép beszámolóban elevenítette fel az 
ünnep hangulatát. Megyer József így emlé
kezik ismertetőjében: „Herczeg Ferenc üd
vözlő szavait Prokopy Imre olvassa fel. 
A magyar írók nesztora kedvesen emlékezik 
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