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Szépséges kacatok
Kiss Anna verseskönyvét olvasni olyan, mint a fene-

ketlennek tűnő varródoboz ban: a család tárgyi emlé-

kezetében kutatni. A közelmúlt látszólag inkább csak 

leplezi, mint kiegészíti a legendáriumot – a görögországi 

nyaralás fotói, pár rossz emlékű számla s egy kókusz-

diós csokipapír, valamelyik rokon gyereke dughatta be, 

személyes részt kérve a hagyományból. Aztán felvillan 

Ariadné indigókék pamutfonala is: szála a mélybe fut, 

s a doboz, valós határait elvesztve hirtelen történelmi, 

mégis egy-idejű, bejárható térré tágul. A feltárás ered-

ményei: villás bajszú paraszt családja körében, arca 

sziklakemény, arrébb szitakötős melltű, hamis gyémánt 

berakással; egy puhakalapos férfi  fakult fejű kisgyerekkel 

pózol – előttük sötéten fénylő labda a díszlet –, s míg a 

távolból kopott kagylók zúgnak (óh, Fekete-tenger!), a 

homályban tigrisszemként izzik egy sárga üveggolyó. Mindez együtt a megtalált 

mi, a kollektívan is önálló létező, amit, ironikus kört alkotva, a doboz berakásos 

fedele tükröz majd vissza. Ahogy volt, úgy lesz – a rendszer teljes és működő-

képes; önszépségében így tetszeleg a (közösségi) szellem. Ugyanez, Kiss Anna 

megfogalmazásában: „az alma egyetlen felét / egésznek megjelenti // minden 

tükör s mi így egész / iker felekre ejti”

 Azonos elv, a tükrözések narcisztikus fél-egész játéka hatja át s tartja moz-

gásban a régi-új töredékekből szervesülő Az éden ízét (bár utalás nincs rá, a 

kötetben korábbi művek, így a Másik idő és az Alattunk is laknak, felettünk is 

laknak vendégszövegei is megtalálhatóak). Kiss Anna, szálanként eldolgozott 

hozott versanyagából részben konkrét családtörténetet ír – a Dáriak és Vikolok 

évszázados márquezi krónikáját –, részben pedig egy samanisztikus, kozmikus 

térben születő magánmitológiát teremt. „Fülem a lélekdob / káváján, hallak / 

testvérem a megbántott / földön…” Mormol a sámánasszony-narrátor, magá-

nak vagy a túlparton maradt én-nek – mert a két részvilág elkülönülése itt so-

sem egyértelmű: akárha tükröt néznénk, minden tett és gondolat megleli párját 

a túlsó térfélen, s pontosan az sem tudható, melyiké volt az elsőbbség – vagy 

létezik-e még egyáltalán elsőbbség ilyen fokú szinkronitásnál. „Észak lepkéje 

ujjamon, gyantája, méze”. Nyújtózik az Isten-nő, a Goddiva, testével szélrózsát 

formázva, mozdulatában pálmaligetet, tigriseket, apró ablakos holland házakat 

és a világ egyéb díszítőmotívumait sodorva el – hogy aztán dacos Dári lányként 

szálljon le a sublótról nagytakarítás idején; hogy ember legyen, részlet a rész-

letek (Pelbárt, Zsofa, Nikodémusz és a többiek) között.

 A családi legendárium a mitikus tükröződés és a közös szimbólumkész-

let (pl. kandúr, szövet, tükör, angyal) mellett is autonóm, kifelé zárt rendszer 

marad: saját törvényekkel és idővel rendelkezik, jelei egymásra utalnak. A kül-

világgal való érintkezése névleges – a nagy történelmi eseményekről csak 
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rövid snittekből, félmondatokból szerezhetünk tudomást; az ötvenes-hatvanas 

évek éráját például a titkosrendőrség, illetve a Szabad Föld felemlítése jelzi, 

a forradalomra pedig néma tanú: „egy lyukas / zászlóval letakart / ifjú halott” 

emlékeztet (Csend). Dáriak és Vikolok apró vagy nagy tetteivel mélyül a szemé-

lyes idő medre – uborkasavanyítás, gyermekágy, civakodások mellett zúdul a 

folyam; a régi falióra porcelán számlapján lassan erdőt mintáznak a repedések 

– az elmúlás tehát szemmel követhetővé válik: ez a formát öltő erő, a fogalmi 

létezés tárgyiasulása pedig alapjaiban határozza meg Kiss Anna költészetét, jó 

és rossz értelemben egyaránt. A „rossz”, vagyis használhatatlan értelem az ér-

zékiség totalitásából származik: a szerző mindent láttat, de semmit sem sejtet. 

Az éden ízének négy ciklusa ezért, mint négy színes fonál, majd – a modern 

technika történetbeli feltűnésével – mint négy fi lmszalag pereg végig az olva-

só előtt, a továbbgondolásra már alig hagyva lehetőséget, mindebből pedig 

magától értetődően következik a csömör. Káprázatos, de egy idő után már 

kínos (számomra) az a monolit szépség, amit Kiss majd’ minden verssorában 

felragyogtat. Kínos, mert „elviselhetetlenül, féktelenül, / magatehetetlenül, iga-

zán gyönyörű”1 – s mert nem ismer megállást, lélegzetvételnyi szünetet sem. 

Mintha Hrabal, Krúdy és Márquez minden szívfájdítóan szép mondatát, Nemes 

Nagy összes lovait és angyalait egyetlen opálosan fénylő fagylaltgombócba tö-

mörítették volna, hogy az ember nyalja kifulladásig, míg csak bele nem pusztul 

a gyönyörbe. A törött csésze kiegészítésének egy részlete (a paradoxontól elte-

kintve) megfelelő illusztráció az elmondottakhoz. „Az álom csöndjét / sörények 

csapdossák, nagy, domború / szem / világol át a szélen, kerti rózsát robbant / 

fel valami / késő vagy túl sokáig titkolt felismerés, / a szél magába omlasztja 

mind a szirmot (…) és violát, rózsát old szét az ég, hol / sárkányrepülők, a tö-

rékeny / kísérletezők most is önmagukból / építenek valószerűtlen dolgot, / a 

felszálló áramlatokra bízva a fehér, vázra feszített vászon”. Hogy Balassi Bálint 

a „Jó illatú piros rózsám, / Gyünyerű szép kis violám” – sorokkal mit is akart 

elérni, elég egyértelmű, Kiss Anna virágnyelvét azonban csak nehezen lehetne 

dekódolni – üzenete a történetmesélés határain belül érvényes.

 Marad tehát mutatóba a hagyomány és szépség; ezek ugyan tárgyiasítható 

értékek, de önmagukban még semmit sem jelentenek. Legyen szó egy patinás 

varródobozról vagy egy verseskötetről, a kereső előbb-utóbb elunja magát az 

üres jelek és színek, a szépséges kacatok forgatagában. Lehajtja a fedelet. 

Szeresse magát tovább a mitikus, családi, tükörben kettőződő emlékezet.

 Kiss Anna: Az éden íze. Kortárs Kiadó, Budapest, 2006.

Koncz Tamás

1 Kemény István: Óda a vonzáshoz
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Időben, távolságban
Időben. Petőcz András 

legújabb regényének al-

címe: Harminc perccel 

a háború előtt. Csalóka 

ez a cím, illúzió. Annak 

illúziója, hogy a regény 

olvasása során kiderül, 

melyik háborúról van szó. 

Feltűnnek az évszakok, 

sőt, a hónapok, a regény 

végén pedig egészen eg-

zakt módon jelöl meg 

időpontot a szerző: „A 

számlapon megjelenik a 

kijelző, 7 óra 30 percet 

mutat.” Hiába azonban ez a pontos-

ság, hisz miközben egy digitális óra 

számlapja világít felénk az időt mutat-

va, akkor érezzük igazán elveszettnek 

magunkat az időben. Talán könnyebb 

lenne nyugodtan hátradőlve olvasni a 

regény cselekményét, azzal a biztos 

tudattal, hogy mindez a messzi múlt-

ban történik. Mert a városról városra 

menekülő anyát és lányát, a háborút 

megelőző borzalmak képét nem sze-

retnénk a mi életünkre vonatkoztatni. 

Jó lenne, de a regény szövege ezt nem 

engedi meg, mert az olyan kifejezé-

sek, mint a számítógép, az internet, 

a biometrikus azonosító, mind a hu-

szadik és a huszonegyedik századot 

jellemzik. Ennél többet azonban nem 

tudunk meg az időről. Azt sem tudjuk 

meg, hogy kitör-e végül a már említett 

háború.

 Távolságban. A regény anya és lá-

nya menekülésének leírásával kezdő-

dik. Hogy pontosan mi elől bujkálnak, 

az mindvégig kérdés marad. Annyi 

bizonyos, hogy egy életüket is fenye-

gető veszélyt igyekeznek elkerülni az 

örökös vándorlással, amely végül egy 

kisvárosban végződik. Az 

apját – annak korai halála 

miatt – nem ismerő, ek-

kor még csak nyolcéves 

kislány ezt a helyet tekinti 

otthonának. Itt éli át gye-

rekként a hétköznapokat, 

iskolába jár, barátokat 

szerez, segít anyjának 

a ház körüli munkában. 

A mindennapok azonban 

állandó fenyegetettség-

ben telnek. Nem lehet 

tudni, hogy mikor követ-

kezik be egy újabb tragé-

dia, mikor hal meg valaki körülötte az 

éhségtől, a bombarobbanásoktól, a 

túszdráma következményeitől.

 A történet nagy részét a nyolcéves 

kislány meséli el. Petőcz könyvének 

narrációja azonban ennél összetet-

tebb, hiszen a jelen idejű elbeszélést 

folyamatosan megszakítja egy-egy 

múlt idejű betét, melyben a jelen 

történéseire refl ektál a lány: „Utólag 

azt mondhatom, hogy ekkor még 

minden jó volt. Persze, már semmi 

nem volt jó, de ekkor még úgy érez-

tük, hogy minden rendbe jöhet.” Nem 

tudjuk, hány éves az elbeszélő ekkor, 

de ezekből a refl exiókból arra követ-

keztethetünk, hogy vannak dolgok, 

melyek csak egy bizonyos időbeli vagy 

térbeli távolságból érthetők meg. To-

vább bonyolíthatja a helyzetet, hogy 

a regény elején olvasható egy öt-

oldalas, szerkezetileg is elkülönülő 

rész, melyben az elbeszélő visszatér 

a kisvárosba, és találkozik volt taní-

tójával. (Petőcz technikáját dicséri, 

hogy a tanító alakját csak két apró 

utalásból lehet kikövetkeztetni.) Ha-

lottaknak szolgálnak fel közösen vizet, 
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innivalót, rendbe rakják a sírhelyeket 

a temetőben. Gyanítható, hogy a lány 

volt osztálytársainak sírjairól gondos-

kodnak, rajta kívül ugyanis mindenki 

meghalt egy robbanásban és az utána 

következő lövöldözésben. Mintha a 

léthelyzet még itt sem lenne gyöke-

resen más, mint az utána következő 

szövegrészekben. Ezt a feltevést erő-

sítheti, hogy itt is jelen időben mesél 

a lány. Mikor? „– Egy rosszul használt 

szó, egy helytelen hangsúly, és véged 

van. El kell tűnnünk a tömegben. Ez 

a legfontosabb. De ez már rég volt. 

Hogy ezt mondta nekem az anyám. 

Vagy tizenöt éve.” Még a kisváros-

ba érkezéskor mondta ezt az anya? 

Vagy előtte? Csak annyit tudunk, hogy 

„Most augusztus van.” A regény pe-

dig szeptemberben végződik. Ahogy 

a lány is visszatér a kisvárosba, mi, 

olvasók is vissza kell hogy térjünk 

a regény elejére, mert az ott leírtak 

más jelentést fognak kapni a szöveg 

végigolvasása után. A körkörösség 

így érvényesül több szinten is, hiszen 

nemcsak térben és időben fi gyelhe-

tő meg a jelenség, hanem maga az 

olvasó is a mű kiindulási pontjához 

érkezik vissza. Nagy kár, hogy Petőcz 

könyvének fülszövege leegyszerűsítet-

ten fogalmazza meg a problémát: „ 

– Hazudni anyám tanított – mondja a 

regény elején az elbeszélő, egy nyolc-

éves kislány.” Nyilvánvaló, hogy egy 

fülszövegnek nem lehet célja, hogy 

elbeszélőtechnikákat értelmezzen, ám 

így mégis beilleszti a regényt a gye-

rekelbeszélőt szerepeltető szövegha-

gyományba. S ez a leegyszerűsített 

értelmezés – tekintve, hogy ilyennel 

már számos esetben találkozhatott 

– nem egészen bizonyos, hogy felkelti 

az olvasó érdeklődését.

 Idegenek. Nem véletlen, hogy az 

elbeszélőt eddig csak kislányként em-

lítettem. A kisvárosban mindenki An-

naként ismeri, igazi nevére – és ezzel 

párhuzamosan előző életére – nem 

emlékszik az elbeszélő sem. Elmon-

dása szerint az anyja intézte a papí-

rokat az új helyen, az ott állomásozó 

katonák segítségével. Mindez értel-

mezhető annak illusztrációjaként is, 

hogy nincs igazi identitás név nélkül. 

Azonban nem pusztán erről a kér-

désről van szó, hanem arról a prob-

lémáról is, hogy milyen identitás az, 

amelynek múltja és jövője bizonyta-

lan, jelenét pedig mások formálják. 

Talán Petőcz regényének címe meg-

adja a választ, ugyanis az idegenség 

érzésének motívuma az egész művön 

végigvonul. A bevezető rész pedig 

szintén azt sugallhatja, hogy ezt az 

érzést még az eltelt évek sem ké-

pesek enyhíteni: „Elbizonytalanodom. 

Vajon rajtam észre lehet-e venni, hogy 

nem vagyok idevalósi? Észre lehetett-

e venni, bármikor is? […] Nem tudom, 

megismert-e.”

 Azonban nemcsak „Anna” érezheti 

magát idegennek a városban, hiszen 

a városközpont terén számtalan náció 

jelenik meg. A tér egyfajta színpad-

ként is funkcionál: vagy azért, hogy 

tényleges előadással szórakoztassák a 

lakókat, vagy azért, hogy feltűnésükkel 

jelzésként szolgáljanak a többi em-

bernek, majd továbbvándoroljanak. 

De akadnak olyanok is, akik végül ott 

maradnak a városban, gyerekeik isko-

lába járnak, megpróbálják ők is meg-

élni a mindennapokat. A különböző 

csoportoknak nincs nevük, „idegen-

ként, zenészként, barbárokként” em-

lítik őket. Ha megfelelőiket keressük 

társadalmunkban, akkor rájuk is lehet 

ismerni. A kérdés az lesz, hogy érde-

mes-e az olvasónak elvégezni ezeket 

az azonosításokat. A választ a város 

plébánosa fogalmazza meg: „Nem az 

a dolgunk, hogy másokat bántsunk. 

Akik mások, mint mi vagyunk, még 
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nem feltétlenül rosszak. […] Mi jól 

megvagyunk egyikkel is, másikkal is. 

Ha nem robbantanak, ha nem bán-

tanak minket, akkor mi sem bántjuk 

őket. […] Aki fegyvert fog, fegyver 

által pusztul. Ezt mondja az Írás. Kö-

zöttünk is, közöttük is vannak ilyenek 

is, olyanok is. Jó és rossz emberek. 

[…] Hagyni kellene őket. Békében. És 

akkor ők is békében élnének velünk. 

Nincs semmilyen különbség ember 

és ember között.” Talán vannak, akik 

szerint avítt dolognak számít egy mű 

üzenetéről beszélni, mégis megkoc-

káztatnám annak lehetőségét, hogy 

a fent idézett szentenciát a regény 

egyik központi szervezőelemének te-

kintsem. Hiszen az idegenség érzé-

sét mindenki megéli a regényben, 

csak különböző módon. Így mégis-

csak megteremtődik egyfajta közös 

élmény, amely összekötheti egymás-

sal az embereket, mégha ez távol is 

áll egymás megértésétől.

 A címet tovább magyarázandó, ér-

demes odafi gyelnünk a könyv mottó-

jára is: „Peut-être à cause des ombres 

sur son visage, il avait l’air de rire.” 

(Talán az arcán mozgó árnyék miatt 

volt olyan, mintha nevetett volna. – 

Gyergyai Albert ford.) Az idézet Camus 

Közöny (L’ètranger) című regényé-

ből származik, melynek szó szerinti 

fordítása: ’az idegen’. Az első látásra 

talán túlságosan is egyértelmű cím-

beli kapcsolódási pontot enyhíthetik a 

mottó és a regény szövegének össze-

függései. De ha már Camus, akkor a 

regényben megjelenő patkányok em-

lékeztethetnek minket Camus Pesti-

sére is. Jelek, amelyek Anna számára 

egyszerre jelentik a veszélyt, a halált, 

de a szabadulást is.

 Petőcz András új könyve ráirá-

nyíthatja a fi gyelmet a közelmúlt és 

napjaink borzalmaira, tragédiáira. Fel-

fi gyelhetünk arra, hogy gyerekként 

milyen lehet átélni a felnőttek kiis-

merhetetlen és egyben hazug világát. 

Rádöbbenhetünk, hogy az internet 

és a biometrikus azonosítók korában 

bárhol megtalálhatóak vagyunk, és 

hogy az identitás mennyire törékeny 

dolognak számít ennek a beazonosí-

tásnak köszönhetően. (Jó példa lehet 

ez utóbbira Mecseki Rita Eszter, aki-

nek a könyv borítóját köszönhetjük.)

 Mégsem ezeket tekinteném a re-

gény legfőbb erősségének. Ereje ab-

ban van, hogy az olvasóban mindvé-

gig képes fenntartani a bizonytalan-

ság érzését azzal, hogy nem nevez 

meg helyeket, időt és embereket. 

Nincsenek általános fogódzópontok, 

csak konkrét tények vannak, amelyek 

az illúziót hivatottak fenntartani. An-

nak az illúzióját, hogy a történet nem 

érinti a mi életünket.

 Petőcz András: Idegenek (Harminc 

perccel a háború előtt). Palatinus Ki-

adó, Budapest, 2007.

Dobás Kata
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Kikötő

Fehér csönd
Serényi H. Zsigmond kiállítása a hajdúböszörményi 

Sillye Gábor Művelődési Központban

Az életműben egy-egy újabb pályaszakasz, a korábbiakhoz köthető, ám mégis 

új karakter nem azért jön létre – teremtődik meg –, mert a művész elégedet-

len volt addigi teljesítményével, sokkal inkább azért, hogy láthatóvá váljék: a 

forrongó, robbanásokkal teli lét (a csönd is egyfajta robbanás) mint látványvi-

lágot átrendező érzelem-faktor szünetlen mozgásban van. (Ebben az esetben 

mozgás a hallgatás is – lásd Pilinszky levegő-prését –, mozgás a kifehérítés 

is.) Ha a gregorián ismétlődéseinek van dinamikája, mert mindenik hangfok 

más-más módon sziklaszirt az elnyújtózó dallamvilág tengerében, hogyne 

volna Serényi H. Zsigmond csönd léptékű, a japán gyász fehérségét a magyar 

népélet-népköltészet-néprajz klasszikusok által is megszólaltatott gyolcsára 

rávetítő festményeinek.

 A 2000-ben indult, ma már unikumnak tetsző, senkiéhez sem hasonlítható 

képeket (olajfestményeket) szülő pályaszakasz, lemondván a hajdani színhatás 

akár organikus formákat, szétbontott pászmákat meghullámoztató elevensé-

géről, a fehérben (és az őt létrehozó fi lozofi kumban) lelte meg a kiteljesedés-

hez szükséges erőt. Benső erő ez is, még ha konstruktív rendezettségű is, s 

nem véletlen, hogy a művész igazságkereső gesztussal épp azt nyomozza, ami 

látszólag elveszett: az absztrakt voltában is érdekes látványvilág, motívumtól 

szinte független éteri szerkezetét.

 Ám a rend, a tisztaság, a harmónia, a kozmikus érintettség – egy művész 

esetében mindez szabadsádfaktor – továbbra is rendítője a síkot most egy más 

– visszafogottabb? – törvény szerint behálózó, a fonalak szerinti nyitást-zárást 

hol szimmetrikusan, hol aszimmetrikusan (?) mutató, a tükörvilág labirintusát 

plasztikai „árnyékba” bocsátó vagy éppenséggel abból kiemelő képiségnek.

 Mert valójában táblakép igényű reliefekről van szó, amelyeken a faktúra 

– fehér erősíti a fehéret – attól izgalmas, hogy a festőművész minden mértani 

cizelláltságú vonalhálójában (végtére mi más volna a célja) a végtelent akarja 

kimondani. Különböző vastagságú (a sűrűség imitációja szerint: hőfokú) vona-

lai és gyűrt vászonból alakított, némileg organikus térelemei már-már szakrális 

köröket érintenek. Nincs – legtöbbször nincs – érintkezésük (ha igen, akkor 

csak a bensőben) a bibliai és mitológiai toposzokkal. Ellenben ha – a keresztút 

igazságát megelőlegezendő – megtörténik eme, a megigazulás felé (?) törekvő, 

a Megfeszített drámáját valaminő tisztaság-jelképként reveláló cselekvés-moz-

zanat, a síkbéli rendezettség folytán megrázó képét kapjuk a szenvedésnek (Út 

– Jel – Kép, 2005). Ritka (fent) és valamivel sűrűbb (lent) horizontális, a pár-
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huzamosok fájdalmát (Bolyai!) többszörösen visszhangzó vonalsodrony égeti 

belénk a hiányt; pontosabban rajzolja ki (artisztikusan rajzolja körül) a stációk 

végét döbbenetesen jelző, a corpus nélkül is megrázó keresztet mint formát.

 A jelképiségnek ez a „bősége” – pontosan megnevezhető tartalommal – a 

fehér képek tisztító mezejében már nem fordul elő, bár egyszer-kétszer – ál-

talánosítva az emberi szenvedés és bűnmegvallás stációit – a megdöntött út 

a Szent András-kereszt egyik száraként ugyancsak funkcionál (Diagonálisan 

osztott – 2006). A nyílt és a zárt, a térelosztás szerint csaknem mindig drámai 

tér – fókuszba emelvén a labirintus-játék formai tisztaságát, a fehér üressé-

get (Vertikálisan osztott – 2006; Ellentétes mozgás – 2004; Szétváló formák 

– 2006) – a Földünket süketítő csendet szimbolizálja. Talán azért is hullámzik 

benne – szemérmes énképként? – egy reneszánsz árnyaltságú, a megdöntött 

fényoszlopokat is újra és újra föltámasztó Út, amelyen az egyetlen szempont-

ból negatív példák is (Malevics és a szentendreiségtől búcsúzó Barcsay fekete 

négyzete és keresztje) konstruktivista érzelemviharrá „szelídülnek”.

 Ahogyan a korai Serényi H. Zsigmond meghallotta – képei tanúskodnak er-

ről – a szentendrei harangok (egy Bálint, egy Korniss, egy Deim) szívének (ütő-

jének) városkép-ritmusát, úgy a mostani is tudván tudja: szürreálisan megélt 

organikus konstruktivizmus ide vagy oda – bár a diagonálissal több síkra osz-

tott hullámmozgású képeknek is megvolt a varázsuk –, aki különbözni akar a 

másiktól, vagyis egyéniségének karakterében ütközteti a végest a végtelennel, 

az elárvult része lesz a természetnek. De a művészetnek – és itt a szenvedés-

élmények ugyancsak sokat nyomnak a latban – fölszentelt apostola. S az idáig 

utolsó, fél évtizednél is többet fölölelő pályaszakasz meggyőzően bizonyítja 

ennek igazságát.

 Hogy a fehér képeknek, eme mitikus – a gondolati tisztulást mindenkor 

segítő-ösztönző – planétáknak van-e valami közük az elmúlásérzethez, a meg-

tisztulás (értünk adta az életét) éteriségében is legmegrázóbb állomásához, a 

halálhoz – Tóth Menyhért művészetében mindenesetre volt –, nem tudhatni. 

Annyi azért bizonyos, hogy eme térosztást involváló játékban (Szekvenciák I–IV. 

– 2006; Viszonylatok I–III. – 2004; Térstruktúrák I–IV. – 2002) nem csupán a 

felületi rendeződés: a fókuszba emelt négyzet helyzetének megváltoztatása, 

gyarapodása és fogyása, a „pálcika” vonalak (fonalak) és a felületre applikált 

gyűrt vászondarabkák által megképzett organikus oszlopok-szalagok közötti 

kontraszt (amely a plasztikai felület fényelosztásában nyilvánul meg) hat a né-

zőre, ám a ritmusvariációk zeneiségén túl a „geometrikus énvizsgálat” küzdel-

me is.

 Bezárt forma (2003) és Illeszkedő forma (2003), mondja két nagyméretű 

(100×100-as) olajfestmény címe, mintha ezzel a szerkezetre utaló megne-

vezéssel akárcsak elgondolni is lehetne a vertikális oszlopok, mint megannyi 

bezárt én tenger vonal támadta drámáját. Ez a dráma, az örökös – világító 

– fehér sík „alagutakkal”, a vonalháló párhuzamosai által „üressé” kerített felü-

letekkel megszabdalt, s a harapó sötétbe harapó világossal hasító (Agresszivi-

tás – 2004) drámája. Egyúttal Serényi H. Zsigmond pontos, mértaniságában is 

izzó, a szerkezeteket lelkülettel ellátó, a jellemet, mert visszasugárzik, képépítő 

elemnek tudó kísérlete.

Szakolczay Lajos
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Téka

Balogh Tamás

Kosztolányi Dezső Ady-könyve
A Központi Antikvárium 2006. november 24-én megtartott 101. árverésén 8. 

sz. tételként Ady Endre Új versek című kötetének első kiadása került kalapács 

alá. A Pallas kiadásában napvilágot látott, 127 lapos, Nagy Sándor egész olda-

las rajzával díszített könyv önmagában is értékes darabja lehet bármelyik bibli-

ofi l könyvtárának. Ez az eredeti borító bekötésével teljes, ám enyhén kopottas 

gerincű, korabeli félvászon kötésű, Kozocsa Sándor gyűjteményéből származó 

példány azonban különleges. Nem Ady dedikálta (ennek hiánya éppen hogy jel-

lemző erre a példányra), hanem tulajdonosa látta el névbeírással, s ő legalább 

annyira ismert és fontos alakja a magyar irodalomnak, mint maga a szerző. 

A címlap előtti levélen ugyanis ez áll: „Kosztolányi Dezső / könyve.”1

 Ady Endre Új versek című kötete 1906. február 7–9. között jelent meg. 

A benne szereplő versek korábban folyóiratokban, illetve nagyrészt a Budapesti 

Naplóban (ahol Kosztolányi Ady munkatársaként dolgozott) is olvashatók voltak, 

ezért Kosztolányi már ismerte őket korábban, mint ahogy erre utal is egy – alább 

idézett – levelében.

 Tény, hogy a kötet megvolt Kosztolányinak. 1906. február 19-én, tehát a 

kötet megjelenése után csupán tíz nappal, Szabadkáról írta Babitsnak: „A mo-

dern irodalom trónusába egy kiállhatatlan és üres poseurt ültettek: Ady Endrét, 

s nem mások, kedves barátom, mint azon szintén modern szellemű fi atalem-

berek, kik arra aspirálnak, hogy rossz, modoros és affektáltan zűrzavaros ver-

seiket a B. N. tárcarovatában közöljék. […] Postán elküldtem számára az Ady új 

– hülye! – kötetét, olvassa el, s rögtön írja meg róla véleményét. A jobb dara-

bokat (Fehér csönd, Csókok násza, stb.) nem most írta, s ő rosszaknak tartja. 

Föltétlenül szóljon arról is, mit tart a magyar-szidásról, a »Bús magyar ugar«-

féle kifejezésekről, mely őt a »nagyratörőt« (Ugyan hova a fenébe siet?) tönk-

reteszi. Nekem viszket a tenyerem s fölpezsdül bennem ugyanaz a vér, mely 

a nagyapám eréből 1848-ban lecsurgott az isaszegi síkra. Mert vadmagyar, 

fájdalmasan magyar vagyok minden szociológiai tanulmányom ellenére is, s az 

is maradok…”2

1 Itt kell köszönetet mondanom a Központi Antikvárium segítőkész munkatársának, Bálinger 
Bélának, amiért a tételről fotókat készíthettem, valamint a kötet új tulajdonosának, Budai Attila 
gyűjtőnek, aki maga is rendelkezésemre bocsátotta Kosztolányi névbeírásának fénymásolatát.

2 Babits Mihály levelezése. 1890–1906. Bp., 1998. S. a. r.: Zsoldos Sándor. 191–192. 
(A kiemelés tőlem: B. T.)
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 A válasz Babitstól hamar érkezett. A könyvet nagyon gyorsan, egy nap alatt 

elolvasta – nyilván ő is ismerte korábbról a verseket, vagy legalábbis egy részüket 

–, és azonnal, 1906. február 21–22-én keltezett levelében válaszolt: „Először hadd 

végezzünk a legkellemetlenebb üggyel: letárgyalom a küldeményét. Igaza van: 

Ady Endre émelyítő poéta: ez a legtalálóbb szó rá: azt hiszem, nincs a világiroda-

lomnak alakja, akinek művei oly intenzív hatással volnának a hányószervekre. (Ez 

ugyan lehet művészet is: de Adynál nagyon öntudatlan; – a »művészi öntudatlan-

ság« legmagasabb foka.) Halvány zöldessárga – hányás-színű – nála minden; vagy 

mint a 6 éven alóli gyermekek hasmenése. Mikor első pár – igazán szép – versét 

olvastam a Jövendőben, már megjegyeztem, hogy nagy benső hullámzás van 

az emberben; e hullámzás azóta oly kvalitású lett, amilyentől tengeribetegséget 

szokás kapni. / Hogy nem nagy tehetség: azt bizonyítja modorossága és bamba, 

impotens önismétlése; de ez mást is bizonyít: hogy tétlen és lusta. […] Vissza-

térve hasonlatomra: híg – mint a hasmenés. S mikor ez a »schlafrockos« alak 

hálósapkában – »in roaring for a chamber pot« – betör a Baudelaire oszlopos 

arányos márványszentélyébe és cédán széttöri e kőnyelvű költő szigorú formáit 

–: hogyne haragudjam, én, a pedáns? […] Nos, ha már tanár vagyok – »szorga-

lom- és tehetség«-beli hiányain kívül van Adynak még egy kellemetlen oldala: 

ízléstelensége, ellenszenvessége. Nem képzelek ízléstelenebb dolgot, mint 

könyvének ajánlását Léda asszonyhoz. […] És mily szerénytelenség! ilyesmit el 

lehet mondani versben, akár prózai költeményben is – de előszóban, ajánlásban 

mondani ilyent – szemérem ellen van. […] De a sok ízléstelenség között a legna-

gyobb kétségtelenül a magyar ugarra való szitkozódás. A témából van valami a 

levegőben – nálunk, ahol épp most oly csodálatos tisztán kristályosodik ki a haza 

eszméje körül való küzdelem. […] De nagy a különbség a tárgyalási módban. 

Ignotus rokonszenvvel beszél a magyarról és nyomban utána teszi: »Tán ezzel 

kell fi zetnünk a sok természetes zsenialitásért, mely a magyarral veleszületik?« 

– – – Adynak e téma: csak alkalom a dekadenciára. / Vajon Ady ősmagyar csa-

ládból származik-e? (Hogy Adükét emlegeti.) – De ha úgy van is, csak szeretettel 

szabadna e tárgyhoz nyúlnia. […] Távolítsuk el ezt a kellemetlen alakot, aki gon-

dolataink hátterében áll: Ady Endrének megvan a létjoga a magyar költészetben 

(bár költészetének híres magyarságát sem hangulat, sem stiláris fordulatok nem 

igen igazolják): mert néhány új ritmust, új szó-hangulatot alkotott, mert néhány 

szép verset csinált. […] Adyt visszaküldjem hamar?”3

 Babits vélhetőleg valóban visszaküldte a kötetet, de ennek a példánynak a 

sorsáról többet nem lehet tudni.

 Annál többet a kötet által kiváltott hatásról. A Babits-levélnek igen regé-

nyes sorsa lett. Már rögtön megérkezése után, tehát még 1906 februárjában 

Kosztolányi felhasználja Ady ellen. Unokatestvérének, Brenner Józsefnek (Csáth 

Géza) írta: „Egyébként itt küldök egy levelet, azzal a kéréssel, hogy […] az Ady-

imádókkal olvastasd el; Babics [!] Mihály írta, az én édes jó barátom, a gon-

dolkozó, a költő, miután elküldtem neki Ady »Új versek«-ét. A szemérmetlenül 

hazug újságkritikák után jó lesz elolvasni a »modernek«-nek tanulságul. Én egy 

hasonló levelet írtam hozzá s ő minden szavamat helyeselte. Gyűlöletemnek, 

mózesi haragomnak ő ad hangot ékesszóló ároni nyelven. / A levelet olvastasd 

3 BML 193–198. (A kiemelés tőlem: B. T.)
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el mindenkivel, de ne hagyd senkinél, mert Babics minden sorát megőrzöm, s 

ha elveszne az – valósággal vigasztalan lennék.”4

 1929-ben, majd’ negyedszázad múlva a Babits-levél újra előkerült. Az elhí-

resült Ady-revízió ügyében Babits is cikket írt Kosztolányi véleménye ellen, aki 

a Babits részéről őt ért támadásra visszatámadott. Önigazolásul „megzsarolta” 

Babitsot, hogy előveszi a régi levelet, melynek létezésére szóban több alkalom-

mal utalt is. Erről többen is írtak.

 Gellért Oszkár kétes hitelű visszaemlékezésében egy telefonbeszélgetést 

idéz, amely állítólag Kosztolányi és közte zajlott le:

 „– Felelni akarok a támadásokra a Nyugatban.

 – Majd beszélek róla Babitscsal. Bár kötve hiszem, hogy beleegyezik. […]

 – Hát akkor majd elégtételt veszek tőle és megírom majd azt is, hogy mi 

volt az ő véleménye Adyról.

 És fölolvasott egy nagyon csúnya mondatot, melyet Babits még egyik ifjú-

kori levelében írt neki Adyról. […]

 – Ne bolondozz!

 – Miért? Azt gondolod, hogy Babits öngyilkos lenne, ha azt a mondatot most 

idézném?

 – Szó nincs róla. Csakhogy tőled a legnagyobb ízléstelenség lenne, ha azt 

a nyomdafestéket sem tűrő mondatát a fejére olvasnád.

 – Hát ha nem helyesled, akkor lemondok róla. De azt megjegyzem magam-

nak, hogy most cserbenhagyott…”5

 Rába György viszont Kosztolányi fi ára, Ádámra hivatkozik: „Az Ady-revízió al-

kalmából Kosztolányi, amint ezt Ádám fi a szóbeli közléséből tudom, töprengett a 

nevezetes levelek kinyomtatásán, és csak Babits barátságának elvesztésétől félve 

tett le a gondolatról. Gyergyai [Albert] meg azt erősítgette, Babitsot Kosztolányi 

publikációs tervének puszta hallatára az öngyilkosság réme ejtette hatalmába.”6

 A két visszaemlékezés ellentmond egymásnak. Az igazság nyilván valahol 

középen van, hogy Kosztolányinak valóban megfordult fejében a levél publiká-

lásának gondolata, de később letett róla. Így a hírhedt Babits-dokumentum a 

szakma szemérme miatt sokáig csak cenzúrázva jelent meg7, s a Babits Mihály 

levelezése című kötet közölte teljes terjedelmében először.

 A Központi Antikvárium áverésén elkelt példányban szereplő tulajdonosi 

bejegyzés maga is érdekes: a fi atal Kosztolányi itt még nem zölddel írt, s éppen 

„próbálgatta” az aláírását. Később a hurkot elhagyta. A kötet kötése vélhetőleg 

szintén az ő ízlését tükrözi, gyűjteményének fontosabb darabjait beköttette.

 Viszont fontos megjegyezni, hogy a kötetben nincsenek jegyzetek. Koszto-

lányi olvasói szokása volt, hogy könyveit nem fetisizálta, hanem „használta”: a 

fontosabb részeket aláhúzta vagy a margón megjelölte, több helyen marginális 

jegyzeteket is tett, kiváltképp a számára fontos könyvekbe, vagy azokba, me-

4 Kosztolányi Dezső: Levelek – Naplók. Bp., 1993. S. a. r.: Réz Pál. 97–98.
5 Gellért Oszkár: Kortársaim. Bp., 1954. 269–270.
6 Rába György: Belia Györgyről, évforduló nélkül. Holmi, 1994. aug. 1144–1149.
7 Babits – Juhász – Kosztolányi levelezése. Bp., 1959. S. a. r.: Belia György. 111–116.
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lyekről kritikát írt. Emellett „csaknem minden könyvbe beleragasztotta írójának 

akár újságban megjelent fényképét is”.8

 El lehet játszani a gondolattal, hogy ebből a példányból miért hiányoznak 

mindezek. Talán azért, mert Kosztolányi (és Babits) eleve jegyzetelés nélkül 

frissiben olvasta az Új verseket, és Kosztolányi a későbbiekben, a valószínűsít-

hető újraolvasások során sem írt a kötetbe. Olvasói szokását ismerve ez szinte 

elképzelhetetlen. Talán ezt a példányt, még az újraolvasások előtt, Kosztolányi 

újra kölcsönadta valakinek, s a kötet nem jutott vissza hozzá, elkeveredett, ezért 

nem jegyzetelt bele; ennek valószínűsítéséhez tudnunk kellene, hogy Kozocsa 

Sándorhoz honnan került. De az is lehetséges, hogy ez egy olyan másodpél-

dány, amelyet Kosztolányi – még fi atalon – szerzett be a talán rongyosra olvasott 

és jegyzetelt első helyett (vagy mellé). Mindez azonban már csak feltételezés.

 A fényképberagasztás elmaradásán – tudva a két költő viszonyát – nem lehet 

csodálkozni. Az ajánló sorok hiánya szintén nem meglepő: egyetlen Kosztolányi-

nak szóló Ady-dedikáció sem ismeretes.

 A Kosztolányi család másik tagjának azonban bizonyosan volt otthon Ady 

által dedikált kötete. Kosztolányiné így emlékszik vissza Adyval történt megis-

merkedésére: fi atal színésznő korában, 1909–1910-ben az egyik előadás után a 

Három Hollóba ment egy kis társasággal. Ott – mint írja – „tüstént odainvitáltak 

bennünket egy úgynevezett páholyba, ahol öten-hatan ültek már férfi ak. […] 

A csoportban – nyilvánvalóan – Ady volt a központ. Nem nagyon fi gyeltem rájuk, 

két dologra azonban határozottan, véges-végig emlékeztem. Arra, hogy Ady ut-

cai nőkkel való szerelmeiről beszélt, igazán szabadosan és részletesen – nyilván 

már sokat ivott –, és ámbár színháznál általában divatozott az efféle hangnem, 

itt, ebben a csaknem idegen társaságban énrám zavaróan hatott. A másik, amire 

emlékeztem és emlékszem, Kosztolányi nevével kapcsolatos, akiről meg éppen-

séggel semmit nem tudtam, s csak néhány hét múltán találkoztam vele először 

a Vígszínház nézőterén.” A társaságban a visszaemlékezés szerint az Ady-hívek 

Kosztolányi újonnan megjelent verseskönyvét bírálták, viszont maga „Ady nem 

tett megjegyzést”. Kosztolányiné bevallja: „Egyébre nem emlékszem ebből az 

estéből, s erre is csak azért, mert […] hamarosan ezután megismerkedtem Kosz-

tolányival, akinek azonban soha nem említettem ezt.”9 A feleség, aki vélhetőleg 

erősen konfabulál ebben az esetben (is), azt szintén elfelejtette, hogy Ady talán 

éppen ekkor dedikálta számára a Szeretném, ha szeretnének (1910) című köte-

tének egy példányát.10 Talán ezt sem mondta el soha férjének?

 Tény azonban, hogy az Új versek fenti példánya valóban Kosztolányi könyv-

tárából származik, amelyben vélhetőleg – hiszen írt róluk – a többi Ady-mű 

is megvolt. Tény az is, hogy e tétel egyik központi darabja lesz a hamarosan 

megjelenő Kosztolányi Dezső könyvtára című katalógusnak.

8 Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Bp., 1990. 246.
9 Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Ady Endre. In: Uő.: Burokban születtem. Bp., 2003. S. a. 

r.: Borgos Anna. 373–374.
10 MTA KK Ms 4634/135.
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 Az Új versek kölcsönadását követő, Babitscsal való levélváltás maga is 

következmény volt: mindkettőjüknek kialakult már előzetesen egy benyomá-

sa, képe és értékítélete Adyról. Egyiküknek sem kedvező.11 Babits viszont az 

elkövetkezendő évek során Ady pártjára állt, Kosztolányi nem. 1905–1906-tól 

forrt benne Adyval szemben valami néma, eltitkolt (vagy alkalomadtán éppen 

elismerésnek álcázott) „harag”, amelynek utolsó előtti „fellángolása” az 1929-

ben megjelent Az írástudatlanok árulása. Különvélemény Ady Endréről című 

esszé lett. Ez, és az ennek hatására kirobbant Kosztolányi-ellenes hangulat 

közismert.

 Az azonban már kevésbé él a köztudatban, hogy Kosztolányi, Babits zsaro-

lásán túl, valóban felelni, válaszolni akart a támadásokra – levelek és sajtóban 

megjelent nyilatkozatok igazolják ezt –, s bár maga az újabb írás nem készült 

el, töredékei fennmaradtak: a Diktatúra és irodalom című „válasz, vallomás” 

jegyzeteit Illyés Gyula adta közre.12

 Az pedig eddig a szakirodalom fi gyelmét is elkerülte, hogy Kosztolányi 

– egy nyilatkozat szerint – nemcsak hogy választ, de egy Adyról szóló könyvet 

tervezett! A Toll című folyóiratban július 14-én megjelent Különvélemény által 

kiváltott hatás olyan „intenzív” volt, hogy bő két hét múlva, augusztus 4-én a 

Magyar Hírlap már az alábbi hírt hozhatta nyilvánosságra: „Kosztolányi Dezső 

ír könyvet Adyról: részletesen kifejti véleményét, azt a különvéleményt, amit 

már egyszer publikált A Toll hasábjain. Kosztolányi kikel az ellen, hogy szerinte 

túlzásba viszik az Ady-kultuszt, és összefoglalja, részletezi összes szempontjait, 

melyek arra ösztönözték, hogy revízió alá vegye a nagy költő értékelését.”13

 Lehetséges, hogy Kosztolányi valóban egész könyvet tervezett Adyról, mely-

nek címe talán Diktatúra és irodalom lett volna. Ez azonban nem készült el. Mint 

ahogy az a másik munka sem, amelyet ugyanebben a cikkben már mint megje-

lenés előtt álló kötetet hirdettek: „Kosztolányi Dezső most fejezte be A mostoha 

című regényét.” A Mostoha is, mint tudjuk, töredékben és jegyzetekben maradt.

 Nem feltétlenül kell „a sors iróniáját” látnunk ebben. Kosztolányi sok mun-

kán dolgozott ekkor, a versek, hírlapi írások és a Mostoha mellett ekkor szület-

nek pl. legnagyobb számban az Esti Kornél alakját szerepeltető írások; ezeknek 

az Ady-revízióval való kapcsolatáról szólni nem e dolgozat tárgya. A nyilatkozat 

amellett persze, hogy valós szándékból és érzelmekből született, talán csu-

pán az újdonságra vágyó olvasók, a szenzációra éhes újságíró kollégák és az 

önmaga számára tett kegyes „hazugság” volt, melyet a napilap olvasói hamar 

elfelejtettek, csak a (néha túl) szigorú emlékezetű irodalomtörténet nem. Tény, 

hogy az Ady-könyv terve mindörökre terv maradt, két szempontból mégis az 

életmű, és kiváltképpen a kései Kosztolányi munkásságának legjelentősebb 

fordulópontja. Egyrészt műfajilag újítást hozott, hiszen ezután születnek meg 

11 A fi atal Kosztolányi Adyhoz való viszonyáról: Kiss Ferenc: A beérkezés küszöbén. Babits, 
Juhász és Kosztolányi ifjúkori barátsága. Bp., 1962. 125–138., ill. Balogh Tamás: „Egy reg-
gel a postás levelet hozott.” Kosztolányi ifjúkori helykeresésének önellentmondásai. In: Uő.: 
Álmodozók irkafi rkája. Bp., 2006. 7–32.

12 In: Kosztolányi Dezső: Kortársak I. Bp.,1940. S. a. r.: Illyés Gyula. 288–300. (Legutóbb: in: 
K. D.: Tükörfolyosó. Bp., 2004. Szerk.: Réz Pál. 715–727.)

13 Mi készül? Magyar Hírlap, 1929. aug. 4. 23.
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Kosztolányi tollából a nagy esszék (pl. Lenni vagy nem lenni, A magyar nyelv 

helye a földgolyón), másrészt azonban éppen hogy előzmény és folytatás nél-

küli „egyedüli példány”. Mivel az Ady-élmény hatására utolsóként született írás 

kéziratos fogalmazványtöredék maradt, amely így – a befejezés és a publikálás 

elmaradása miatt – nem ment át a homo aestheticus gondolatszűrőjén, a Dik-

tatúra és irodalom éppen őszintesége miatt az egyik, ha nem a legfontosabb 

Kosztolányi-vallomás.

Lászlóffy Csaba

Ki mennyire ismeri Dsidát?
A kortárs irodalom, művészet kritikai 

megközelítésében, kis műelemzések-

ben, még a napi újságírás műfajaiban 

is fölismerni a zsenit. Lírikus írta, 

„civilben”, a beszámolót, a hírfejet, a 

glosszát, a tárcát, a kritikát – tudták 

ezt közvetlen kor- és munkatársai 

is. Krenner Miklós–Spectator sírbe-

szédéből is kiérezheti az utókor, hogy 

a korai gyásznál is nagyobb volt a 

tét („Megbecsülik-e az élő magyarok 

a harmincéves lángeszűeket? Vajon 

megadtuk-e itt, állandó szorongatott-

ságában Dsida Jenőnek, ami őt jog-

gal és mindnyájunk javára megillette 

volna? (…) Dsida úgyszólván semmit 

sem kapott…”) Pedig a búcsúztató 

társ hogyan is láthatott volna előre a 

költőt túlélő néhány írótárs kezdetle-

ges, nem egyszer szektáns gáncsosko-

dásaira. Én is ahhoz a nemzedékhez 

tartoztam, aki elől egy nem tisztázott 

„nagy bűn” miatt hivatalosan elzár-

ták Dsida költészetét. Nem beszélve 

a költő napi életét, szakmai tudását 

és lelkiismeretét felmutató újság- és 

prózaírói hagyatékáról, vallomásairól, 

leveleiről.

 „Fölény és biztonság”, vallotta ró-

la a költőtárs, Szemlér Ferenc is, 

aki közelről ismerte. S mintha bölcs 

kortársunk, nem egy huszonvalahány 

éves néhai zsurnaliszta szólalna meg 

ebben a több mint félezer oldalas 

kötetben1, aki csodálatos fölénnyel és 

biztonsággal segít fölismerni a képileg 

szimultánná kivetített helyzeteket. „A 

napfényben csak a rikkancsok marad-

nak, s a pártgyűlési meghívók plakát-

ragasztói.” Az idősíkok változnak csak, 

a szomorú tapasztalat megismétlődik. 

Az ifjú irodalmár féltése szólal meg 

minduntalan, aki sejti, látja, hogy „a 

humánum és poézis igaz vallása el-

töröltetett”, mivel „saját papjai között 

is voltak csalók és bűnösök”. A teljes 

magány megértését követő döbbenet 

– „a világ közepén, a horizont bármely 

pontjáról egyenlő messzeségben” –, 

midőn csak „a társtalanság és többet 

érés gőgje” követi a kiválasztottat, 

„mint fekete árnyék”. Talán Olosz La-

jos költészetéről írt kisesszéjében ta-

láljuk meg a legmaibb és legérettebb 

felismeréseket. Ám meglátásai sehol 

sem hatnak éles, hangzatos szenten-

ciákként; mintha „maszületett” korától 

fogva tisztában lett volna Ady és Jó-

zsef Attila, Kuncz Aladár nagyságával; 

1 Séta egy csodálatos szigeten. Cikkek, ripor-
tok, novellák és levelek. Sajtó alá rendezte 
és a bevezetőt írta Marosi Ildikó. Kriterion 
Könyvkiadó, Kolozsvár, 2005.
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úgy közli velünk – mintegy séta köz-

ben – érveit, szubjektív meglátásait, 

hogy nyoma sincs lihegésnek, versen-

gésnek. Sehol erőltetett futam, harc 

az idővel. Inkább valami tüneményes, 

kacérkodó játék az időtlennel; meg-

kapóan friss és mégis bölcs tudással 

ajándékoz meg, annyi évtized után is. 

„Ebben a pillanatban úgy érzem és ki 

merem mondani, hogy József Attila 

az Ady Endre költői útjának első igazi 

és helyes folytatója” – írja hetvenöt 

évvel ezelőtt a 24 esztendős Dsida, 

először szembesülve József Attila ver-

seivel. És nem a szellem, az ideológia 

érdekli, hanem az új nyelvi kifejezőe-

rő… S ugyanazzal az igénnyel bánik a 

maga anyagával, a nyelvvel, rövidebb 

vagy hosszabb, alkalmi írásai eseté-

ben is. Ragyogó arányérzék, szakma-

ilag magabiztos ítéletek (de nem ítél-

kezés), meglepő, mégis könnyed ösz-

szehasonlítások (például Új arcvonal 

című írása a 19 fi atal erdélyi íróról). 

És mennyi bölcs, megbocsátó humor. 

Amikor a plágiumpletyka árhullámai 

az Ábel-regényt a magyar fővárosig 

ragadják, a Ladó Laji–Tamási Áron 

viszony szálait játékos könnyedséggel 

felgöngyölve, váratlan fordulattal ki-

mutatja, hogy a hargitai „góbé”, Ladó 

Laji maga a plagizátor!…

 Az elveszett ló című, „krónikás hű-

séggel” megírt remek elbeszélést – mi 

több: antológia-darabot! – Sztánáról 

és Kós Károlyról az „Irodalomról – 

művészetről” fejezet helyett a „No-

vellák”-hoz lehetne besorolni: eleven 

párbeszédei, megkapóan friss leírásai, 

hiteles, ízes nyelve alapján. („Nyakadat 

szeghetted volna, a fene egyen meg!” 

– így összegezi Kós a Varjúvárat kere-

ső költő éjszakába nyúló odisszeáját.) 

A befejezés mitikus, már-már hihetet-

len, ámde költői erővel megörökített 

valóság:

 „Hajnali szürkületben arra riad-

tam, hogy hideg vízhullámok csapnak 

arcomba. Felültem az ágyban.

 A mosdótál vizében fekete varjú ál-

lott és feredőzött. Szárnyával sebesen 

verte a vizet, bőven összefrecskelve 

ágyat, falat, íróasztalt, könyveket és 

írásokat. Úszott minden. Aztán át-

röppent hozzám az ágy karjára, s 

miközben hunyorogva, szemtelenül 

pislogott rám, nyugodalmasan tol-

lászkodott.

 Fölugrottam és hajkurászni kezd-

tem. Rászállott az íróasztalra, és föl-

borította a tentát. Végre kiröpült.

 A zajra bejött Kós. Felöltözve, útra 

készen. Végignézve a nagy pusztulá-

son, rám ripakodott:

 – Nem megmondtam, hogy be-

csukd az ablakot.

 Aztán enyhébben: – Itt lakik a fedél 

között a dög. Ha szerét ejtheti, be-

látogat, és összerondítja itt az egész 

irodalmat.”

 És hány ilyen máig érvényes, te-

litalálatot lehet kibányászni ezekből 

az ismeretlen dokumentumokból (?), 

mint: Kosztolányi „lírájának ötvösmű-

vészete.”

 Versei korízléshez kötöttebbek 

szinte („Valami édes illat árad verse-

iből”), mint jó néhány tanulmánya, 

vallomása. Fiatal optimizmusa helyen-

ként talán naivságnak tűnik. Ki hal-

lott még olyat, hogy a megújhodott 

szépség „felül majd koporsójában”?… 

Pedig ez is ő: az örökifjú Dsida.

 Most jutottam hozzá, s még felén 

sem rágtam át magam igazán a kér-

lelhetetlen kórral (a szívbetegség 31 

éves korában végzett vele) és a mind 

több szörnyűséggel fenyegető újabb 

korokkal szembenéző lángész gondo-

lati és nyelvi tisztaságának csodálato-

san gazdag és megrendítő gyűjtemé-

nyén.
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Felszeghi Sára

„…Mert a szívnek 
teljességéből szól a száj”1

A betegség mint a szereplők és a társadalom 

jellemzésének eszköze Jókai Mór műveiben

„Minden féltett dolognál jobban őrizd

meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.”2

„Azt a hagyományos elméletet, hogy a betegség úgy van a beteg jellemére szab-

va, mint az ítélet a bűnözőre, a tizenkilencedik században új elképzelés váltotta 

fel: az, hogy a betegség kifejezi a beteg jellemét; hogy a betegség az akaratból 

fakad. »Az akarat organikus testként tárja elénk magát – írja Schopenhauer – és 

a betegség annak jele, hogy maga az akarat beteg.” A gyógyulás az egészséges 

akaraton múlik, amely akár „diktátori erőszakkal is bekebelezi a beteg akarat 

lázadó erőit.« Egy emberöltővel korábban Bichat, a neves orvosdoktor hasonló 

képet használ, amikor az egészséget a „szervek hallgatásának”, a betegséget 

pedig „lázadásuknak” nevezi. A betegség a test által megszólaló akarat, a tudat 

dramatizálásának nyelve: az önkifejezés eszköze. Groddeck azt állítja, hogy a 

betegség »szimbólum, a belső folyamatok jele, dráma a Kimondhatatlan rende-

zésében«” – írja Susan Sontag A betegség mint metafora című könyvében.3

 Ha Jókai Mór regényeit nézzük, igazat kell adnunk Susan Sontagnak, azzal 

a kiegészítéssel, hogy Jókai, a szereplők jellemén és a szimbólumon túl, a be-

tegséget felhasználta szereplői cselekedeteinek meghatározására, valamint az 

adott társadalom jellemzésére, s ezen túlmenően, nagyfokú érzékenységével, 

mintegy saját sorsát is előrevetítette egyes műveiben.

 Jókai a betegségek leírásakor alapos természettudományi műveltségről 

tesz tanúbizonyságot, s összevetve az orvosi szakkönyvekkel, mint látni fogjuk, 

igen precíz ismeretekkel rendelkezik.

 „A kis Dódinak torokgyíkja kezdődött. A legveszélyesebb betegségük e 

gyermekeknek, amelyből az orvosi tudomány is keveset tud megmenteni. […] 

A kis ártatlan teremtés arca egészen el volt változva. Nem sírt az; ennek a be-

tegségnek nincsen panaszhangja, de annál rettenetesebb a kínjai! […] A gyerek 

nem sírt, csak rekedten köhögött. […] egyre rosszabbul lett.”

 A diftéria hosszú évekig a gyermekgyógyászat egyik rettegett betegsége, az 

író maga is megélte és túlélte, ahogy ezt visszaemlékezéséből tudjuk, s felszá-

molását végül is a megelőzés, azaz a védőoltás bevezetése jelentette.

1 Mt 12,34
2 Péld. 4, 23
3 Susan Sontag: A betegség mint metafora. Európa, 1983, 50. o.
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 Ennek a betegségnek a leírása (Aranyember – Dódi), akárcsak a Kárpáthy 

Zoltán Vilmájának tébécés megbetegedése esetében, a szereplő jellemének 

bemutatását szolgálja. Az elesettség, kiszolgáltatottság, szenvedés szinonimá-

ja. „Kőcserepy leánya nagy beteg; nehéz lázbeteg. Napok óta nincs senkinek 

nyugta a háznál, egyik orvos a másikat váltja fel. Senki sem találja el valóban, 

mi a kór oka? Egyik forró lázat sejt, másik ifjúkori vérforgásnak tulajdonítja a 

kiismerhetetlen bajt, harmadik himlőt gyanít. Beszélnek-e valaha az orvos előtt 

arról, hogy A LÉLEK IS FÁJ?”

 A meglévő tüdőbetegségének hirtelen rosszabbodásáért valóban a lélek len-

ne a felelős? – természetesen, egyéb körülmények mellett, itt ismét érvényesül 

az a keleti mondás, hogy „ha a lélek nem bírja a terhet, átteszi a testre”.

 Mint ahogy Fanni esetében is (Egy magyar nábob), akinél a lélek fájdalma 

csaknem egyéni tragédiához vezet: „Kárpáthyné az eset után igen nagy beteg 

lett, sokáig kétséges volt életben maradása is. Kárpáthy a világ legelső orvosait 

hozatta el számára, tanácskoztak, gyógyították, senki sem tudta, mi a baja? Az 

a nagy hiba, hogy a szíveket senki sem tudja gyógyítani. Sokáig magánkívül 

volt, beszélt érthetetlen dolgokat, mint betegek szoktak, kiknél a meggyulladt 

agy ábraképekkel van tele. …Rémeket, iszonyatot lát a beteg mindenütt, a hol 

semmi sincs. […] Fanny visszanyeré az életet, eszméletet; többé nem beszélt 

értetlen, idegen dolgokat; elcsendesült, – meggyógyult, a hogy az orvosok 

mondták. Ki tudja melyik a nagyobbik kín? Azon eszmék, mik az őrült égő 

agyában fogalmazódtak meg, vagy a miket a csöndes, hallgatag gondolat a szív 

fenekére zár? az szenved-e jobban, a ki tombol, és üvölt, a kit megkötöznek 

lánccal, a ki a fogait csikorgatva és nehéz tusájában vérverítéket izzad, vagy aki 

hallgat és mosolyog, és érzi azt az eszmét, amitől könnyű volna megőrülni.”

 A betegség leírásakor itt is találkozhatunk az író mintegy előrevetített sor-

sával – a Jókaival kapcsolatos visszaemlékezésekből tudjuk, hogy második, 

félresikerült házassága alatt számtalan esetben ő is „hallgat és mosolyog, és 

érzi azt az eszmét, amitől könnyű volna megőrülni”, és ha ez nem is következik 

be, környezetének vallomása alapján tudjuk, hogy öngyilkosságot kísérelt meg, 

néma kiáltásként a méltatlan, megalázó bánásmód ellen.

 Ilyen lelkiállapotot rögzít Somlyó György is Mese egy nehéz pillanatról című 

versében:

„Nem történt semmi különös.

……………………………..

Csak éppen ordítanom kellene.

S csak éppen hallgatok.”4

 „A végzetes betegséget mindig is az emberi jellem végső próbájának tar-

tották, de a tizenkilencedik század nem vette jó néven, ha bárki is megbukott 

a vizsgán. Az erényes ember a halál közeledtével csak még erényesebbé válik. 

Így jelenik meg a tbc-halál az irodalomban, és útján a tbc megrögzött átszel-

lemítése és rémségeinek szentimentalizálása kíséri. A tuberkulózis megváltó 

halált jelentett az elbukottnak, […] és önfeláldozó halált az erényeseknek, 

4 Somlyó György: A mesék könyve. Szépirodalmi, 1974, 175. o.



ABLAK

129129

[…]. A haldoklás pillanatában még a legerényesebbek is új erkölcsi magaslat-

ra szöknek” 5 – írja Susan Sontag. Ez az erkölcsi magaslat ad erőt Vilmának 

(Kárpáthy Zoltán), hogy átadja Katinkának Zoltánt, mondván, szeresse – meg-

teheti, mert a halottat csak szeretni lehet, de a halott már nem kell szeres-

sen… Jókai ezzel a betegséggel Vilma jellemvonásait is felvázolta: gyengéd, 

érzékeny, szomorú, erőtlen, vagyis mindaz, amit a tébécé jelentett több mint 

150 éven át, a betegség kórokozójának felfedezéséig. De nemcsak a haldokló 

válik jobbá, jobbá teszi környezetét is, azaz Vilma szüleit: Kőcserepy már nem 

akarja az ifjú Kárpáthy vagyonát, a lánya halálát megérdemelt büntetésnek érzi 

mindazért, amit Zoltán ellen elkövetett.

 A gyermek elvesztésének fájdalma Kőcserepyné tébolyát okozza, mint a 

görög tragédiákban, ahol a betegség természetfeletti erők büntetéseként je-

lenik meg: „A tanácsosné a legiszonyúbb kínokat állta ki ezen napok alatt. Ha 

eszébe jutott valami, úgy sírt, hogy minden szobán keresztül hangzott, napok 

óta szemeit sem hunyta le soha, s ha lánya mellett nem volt, minden órában 

küldött izenetért, hogy van? Az volt a különös, hogy éppen ma nem tudakozó-

dott felőle. […] Arca halványabb volt a szokottnál, de tökéletesen nyugodt és 

csillapult. […] A két férfi  megdöbbenve bámult egymásra. Eveline szemeiben 

és homloka kifejezésén volt valami, a mit nem jó volt sokáig nézni.

 – Kedvesem, szólt Kőcserepy, én Vilmáról akarok veled beszélni.

 – Úgy? szólt a tanácsosné nagy kedvetlenül. Majd mindjárt. Elébb ezt a fe-

jezetet be kell végeznem. Mert a szív és az ész két különböző ember.

 Azzal vevé ismét a tollát és naplójába mélyedve, írt tovább.

 Irgalmas Isten suttogá a férj, megfogva az orvos kezét, midőn lassan eltá-

voztak a szobából, ez a nő meg talál tébolyodni!

 – Talán már nem, mondá az orvos.”

 A fájdalom felemeli és újabb pozitív tulajdonságokkal ruházza fel a szerep-

lőket. Ezt látjuk Vilmánál (Kárpáthy Zoltán), aki tud szülei Kárpáthy Zoltán el-

leni tervéről, és aggodalma csak súlyosbítja a betegségét, a kialakult „idegláz” 

[delirium] alatt is szerelmét félti, érte aggódik:

 „Néha olyan okosan beszél, máskor meg összezavar mindent. Egyszer üres 

szobában is embereket lát, a kik nincsenek jelen; másszor a jelenlevőket sem 

látja s a puszta erdőről beszél, melyben eltévedt. […] Minden éjjel új meg új 

rémlátomásokkal képzeleg; álmodik nyitott szemmel és beszél fennhangon 

azokhoz akikkel álmodik. […] Mikor legsúlyosabb volt a betegsége, akkor min-

dig Zoltánnal álmodozott; ha ő róla kezdett beszélni, az reszketés volt az egész 

háznál, mert akkor hideg gyöngyök izzadtak homlokán, akkor arca kipirosodott, 

mint a láng, akkor őrülés volt nézni azt a fájdalmat, a mi vonásaira nehezült és 

hallani azt a hangot, mely sikoltásaiból a zárt ajtókon keresztül hatott.”

 De nemcsak a tulajdonságok hangsúlyozására használja a betegség leírá-

sát az író, hanem kiválóan ábrázolja az élni akarás hiányát pl. Az új földesúr 

– Herminéjénél, aki azért hal meg, mert nem tud és nem is akar tovább élni, 

közben megélve mindazt a szenvedést, amely őt végül a halálba taszítja:

 „A beteg mindig arról álmodik, hogy ő most menyasszony. Beszél suttogva 

titokban imádott kedveséről akit szeret, akitől bálványoztatik. Elmondja, hogy 

5 Susan Sontag: A betegség mint metafora. Európa, 1983, 50. o.
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milyen legyen menyasszonyruhája, milyen legyen a koszorú, mirtuszból, fehér 

rózsából… És utoljára mindig visszatér őrá magára, aki oly délceg, oly szere-

tetre méltó, majd boldog, majd szenved, majd hős, majd üldözött. De ő min-

denütt vele van, vele érez, vele él. […] És azután amikor fölébred, mind irtózik 

attól, amit álmodott, hogy panaszolja el testvérének, a kísértetlátó borzadályá-

val, minő szörnyű álmai voltak! Ismét őt látta, őt szerette!

 Szereti álmában azt, akit ébren gyűlöl, utánamegy lelkével, boldog utána, 

kitől eszmélve irtózik, kire gondolni fél… Egy gondolat kínozza különösen. Fér-

je szavai: Ha én nem akarom, engem soha el nem hagyhatsz: mert ha én azt 

mondom a bírónak, hogy én szeretlek, az visszaád birtokomba…

 Ez a fenyegetés üldözi egész napon át, amíg ébren van.”

 Noha az ok más, de a szenvedés mértéke, az élni akarás hiánya ugyanaz az 

Egy magyar nábob Fannijánál:

 „[…] csak őt látta feküdni halványan, elhervadtan, a halál verítékével gyö-

nyörű orczáin, a halál halványságával édes ajkai körül, a halál megtört fényével 

szép lelkes szemeiben. […] A haldokló nyögése mind nehezebb lesz, keble lá-

zasabban piheg, fejét nem bírja egy helyen tartani. Csak egyes zavart szavakat 

rebeg még, melyek iszonyú kínokat okozhatnak neki; oh a test küzdelme a lé-

lekkel mily nehéz, a míg egymástól el nem bírnak szakadni! Zavart, hagymázas 

szavakat mond csupán: – az irisz és az amarán… a sárga jávor, szegény sárga 

jávor, ültessétek azt máshová…”

 Csak egy érzékeny ember képes rá, hogy átérezzen ekkora szomorúságot, 

szenvedést, és, mint látjuk, ez az érzékenység Jókai sajátja. Susan Sontag 

szerint „[…] A melankólia a négy testnedv tudományában mindig a művész 

betegsége. A melankolikus ember […] mindig felsőbbrendű személyiség volt: 

érzékeny, kreatív, félrehúzódó lény.”6

 A melankólia Jókai regényeiben is többször előfordul, pl. az Arany ember-

ben Timár Mihálynál:

 „A kedélybetegségnek az a jelleme, hogy csak a múltat látja; és azt mindig 

látja. […] A melankólia betege pedig széttárja keblét a viharnak, s födetlen 

fővel megy vele szemközt, kitárt ablaknál alszik és nem keresi az élet hosszab-

bítását. […] Mikor az étkezésnél összeült az asszonyokkal, oly komor tekintete 

volt, hogy senki nem merte megszólítani. Hallgatva költék el az étkeket. Ő alig 

nyúlt azokhoz, s a bor nem is ízlett neki. […] Nem lehetett kitudni, mi baja volt. 

Ha kérdezte valaki, miért oly szomorú, azt felelte: a keleti pestis utóhatása. Az 

orvosi tanácskozás eredménye az volt, hogy Mihálynak el kell mennie valahová 

tengeri fürdőkre, hogy a hullám adja neki vissza, amit a szárazföld elvett tőle. 

Ez orvosi tanácsra azt mondta Mihály: – Nem szeretek embereket látni.”

 Valóban, a kedélybeteg befele forduló, nem érdekli az őt körülvevő világ, és 

ahogy Jókai írja „nem keresi az élet hosszabbítását”.

 „Minden olyan kór jelentősége megnő, amelynek oka tisztázatlan és kezelése 

hatástalan. Először a legfélelmetesebb következmények (a rothadás, a szétbom-

lás, a fertőzés, a szervezet egyensúlyának felbomlása és a gyengeség) azono-

sulnak a betegség fogalmával. […] Ha valamire azt mondják, hogy olyan, mint a 

betegség, ez azt jelenti, hogy a dolog undorító és csúf” – írja Susan Sontag.

6 Susan Sontag: A betegség mint metafora, Európa. 1983, 39-40.o.
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 Ilyen tisztázatlan eredetű betegség abban az időben a tébécé, melynek gyó-

gyítása hosszú ideig – a betegség kórokozójának felfedezéséig – igen alacsony 

hatásfokú volt.

 Ezzel szemben Jókai a tífusz („hagymáz”) leírásakor ismerte azokat az 

okokat, amelyek a betegség kiváltói, és meg is nevezi azokat az Arany ember 

című regényében. A betegség leírása, az orvostörténeti értékén túl, annak a 

zűrzavarnak a bemutatására is szolgál, amely Timár lelkében dúl:

 „A fejem olyan nehéz, a lábaim alig bírnak, minden tagomban valami fájást 

érzek. Le kell feküdnöm. […] Mihály kezei oly hidegek, és lélegzete oly forró. 

[…] Azon a vidéken akkor nagyon dühöngött a hagymáz: a Duna nyári kiöntései 

terjesztették azt szokatlan mérvben. […]

 Amint az ágyban feküdt Mihály, rögtön teljes erejével kitört rajta a láz. Erős 

testalkata volt, az ilyent leghamarabb ledönti, s a legjobban megkínozza ez a 

hóhérlegénye a csontembernek. Ettől a perctől kezdve szüntelenül félrebeszélt. 

[…] A hagymázbeteg álomlátásainak van valami hasonlatosságuk az őrültség 

képzelgéseihez. Makacsul forognak egy rögeszme körül; akárhogy változnak az 

álomképek, az az egy központot képező alak mindig újra előjön képleteikből. 

[…]

 A tizenharmadik napon Mihálynak elmúltak a lázálomlátásai, fejének forró-

sága; az eddigi ideges felmagasztaltság helyet adott a bágyadt kimerülésnek: 

a betegség jobbra fordultának kórjele; ami jelentheti az életre térést, gondos 

ápolás mellett, ha a betegre jól és szeretetteljesen ügyelnek, ha kedélyét fel 

tudják vidítani, ha bánattól, indulatrohamtól megőrzik.”

 A betegség leírása szakmailag is helytálló: a lappangási időszakban levert-

ség, bágyadtság, fejfájás, kedvetlenség, a munkaképesség csökkenése jellem-

zi, ezt követi a második héten 39–41 Celsius-fokos láz, a negyedik héten a láz 

csökken, ezután intermittáló láz, nyugtalan alvás, tudata már többé-kevésbé 

nyomott lehet, a beteg érdeklődése erősen csökken, nagyothalló benyomását 

keltheti. A láz idején a beteg félrebeszél (delirál). Nem megfelelő kezelés esetén 

komplikáció léphet fel, és ismét magas láz alakul ki. A betegség kiváltó okai a 

nem megfelelő higiénés feltételek, rossz vízellátás, a nem megfelelő ürülék- és 

szennyvíz-eltávolítás. Ez utóbbiak következtek be a Duna áradásakor.

 Timár lelki konfl iktusának megoldására használja az író a betegség leírását, 

mintegy szemléltetve a betegség krízisével a főhős vívódását.

 „Annak ellenére, hogy a Mediterráneumban a szívet csak a Kr. e. évezred-

ben sorolták az életfontos szervek közé, Kelet népei már jóval előbb annak 

tekintették. Az írásos hagyományokon túlmenően erről árulkodik a nyelv is, 

ami a szívet/lelket/szellemet/erényeket/bűnöket/érzéseket/értelmet/tudatot stb. 

mind ugyanazon szavakkal fejezte ki (Onians). Ezek közül is leggyakrabban a 

szív=lélek/szellem azonosságával találkozunk, amit a mai élő nyelvek is szá-

mos vonatkozásban megőriztek. Így következtethetünk arra is, hogy a régiek 

valójában mit érthettek a szív/lélek/szellem fogalma alatt.”7

 „A szív […] – akárcsak az asszíroknál és babiloniaknál – az egyiptomiak hite 

szerint is szent szervnek, a lélek, az érzelmek lakhelyének számított.”8

7 Lozsádi Károly: De Corde Szíveskönyv. Medicina, 2004, 13.o.
8 Lozsádi Károly: De Corde Szíveskönyv. Medicina, 2004, 18.o.
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 Jókai Arany emberében Terézát csak az akarata tartja életben. A szívbe-

tegsége jól jellemzi: a küzdeni tudás és az anyai szeretet uralják jellemét, 

célja, hogy életben maradjon mindaddig, amíg a gyermekét biztonságban 

nem tudja:

 „[…] húsz éve már, hogy szenvedek abban a bajban ami elvisz: a szívem 

beteg. Nem szólásmód ez tőlem. Halálos baj ez. Titkoltam mindig, nem pa-

naszkodtam soha. […] Egy egész éve már, hogy nem alszom; semmit sem. 

A szememet le nem hunyom egész éjjel: ahogy lefekszem, úgy virradok fel. […] 

Egész nap a szívem dobogását hallgatom. Sebesen üt hármat, négyet, mint-

ha megrettent volna, aztán egy felet; azután elhallgat, mintha meghalt volna, 

azután várakozva egyet-egyet dobban, megint sebesen rákezdi, ismét hosszú 

csend. Gyakran szédülök, csak az erős akarat tart, hogy le nem roskadok. Ezen 

a nyáron túl nem fog ez tartani. […] Teréza igazat mondott. Még aznap délután 

[…] egyszerre csak ájultan esett le a földre. Akkor fölélesztették. Harmadnap 

[…] Teréza erőltetni akarta a dolgot, s ismét elájult.”

 Amíg a szív az érzelem, az agy az értelem, a megfontoltság jelképe. Ennek 

sérülése megfosztja az embert attól, ami emberré teszi – a gondolkodás képes-

ségétől. Ettől rettegett Németh László, mint láttuk („amitől félek nem a halál, 

az elhülyülés, nyomorékság…”)9, és erről beszél Jókai főhőse, Kárpáthy János 

(Egy magyar nábob), akit életformája prediszponál a bekövetkező stroke-ra 

[agyérsérülés], „szélütés” éri:

 „Három nap óta valami szokatlan kellemes érzés állja el tagjaimat, hogy 

éjjel felkölt álmomból s a különös öröm miatt, vagy nem is tudom minek ne-

vezzem, nem lelem helyemet. Én halálomat érzem. Kérlek, ne mondj ellent. 

Nem félek én attól; vágyódom utána. Olykor valami gyors zúgás csal el a fülem 

mellett, mintha valami sebesen elrepült volna mellette. Én tudom mi az. Két-

szer éreztem hasonlóul, mindkétszer szélütést kaptam; úgy hiszem most ez 

az utolsó lesz. […] felugrott székéből, kiterjeszté kezeit, arcza valami irtózatos 

mosolyra torzult el, s lassanként félelmetesen kékülni kezde; rebegő ajkain lát-

szott, hogy akarna még valamit mondani, de az csak egy hosszú, kínos hörgés 

vala, azzal fölemelé az égre kezeit, s egyszerre homlokára csapva velök, nyitott 

szemekkel esett hanyatt karszékében.”

 Már utaltam arra, hogy a kórképek leírásának orvostörténeti jelentősége is 

van, de Jókai regényeiben találunk néhány „gyógyítási” kísérletet is: Kárpáthy 

Abellino (Kárpáthy Zoltán), a képzelt beteg hiszékenysége nem ismer határt, 

szélhámosok kezébe kerülve nem veszi észre, hogy betegségét éppen a „gyó-

gyítás” okozza, így kezd a sókúrához, abban a reményben, hogy megújult 

egészséggel túléli a nagybátyját, és örökölni fog.

 „Gondolja csak. Most akadtam egy ügyes orvosra, a ki egészen új embert 

fog belőlem teremteni. Új vért, új kedélyt, új egészséget, Isten tudja meddig 

tartó élettel. […] Kérdi ön, hogy miáltal teszi ő e csodát? Egyszerű, uram! Egy 

fél zsemlye és egy marok só.

 Mindennap be kell vennem egy adag sót, elébb csak egy szemernyit, most 

már több latot, egész félfontig napjában.

 – Teringettét, attól szomjas lehet az ember.

9 NL: Napló-aforizmák. Forrás, 1989. júliusi szám, 5–16. o.
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 – Pokolbeli szomjas, a nyelvem a szájam padlásához szárad és nem szabad 

innom egy csepp vizet sem.

 Ennem is csak egy száraz zsemlyét szabad, háromnapos száraz zsemlyét, 

nézze, hogy kopog. […] Látja itt ezeket az ereket? úgy-e látja? az egyik milyen 

kék, a másik milyen piros. Ezek a kékek a régi rossz vért viszik ki, a régi rossz 

anyagot, a megromlott életnedvet, ezek a pirosak, pedig friss, új eleven vért 

hoznak vissza. Lássa milyen lassan vernek ezek a kék erek, tulajdonképpen alig 

látszik, hogy ütnének; az nagyon jól van, ki kell nekik egészen apadni, a he-

lyett a piros erek fognak megtelni mindig jobban-jobban. [Látszik, hogy a báró 

valami kuruzslótól tanulhatta az anatómiát – jegyzi meg Jókai.] […] A hangom 

milyen csengő, […] a hallásom kezd megjőni, […] Hát még a szemeim!… Még 

a hajam is mind újra kinő.”

 Nemcsak a sókúrát, a priznickúrát is nagyon jó kezelési módnak gondolja 

Kárpáthy Abellino:

 „…én egészen más ember vagyok most, olyan tál aludttejeket megeszem 

reggelire négy-öt font fekete kenyérrel, a milyennek a láttára kilelt volna más-

kor a hideg; minden csontom helyreáll, új vérem támad, a hideg víz, keresz-

tül-kasul mossa egész belsőmet, még a bőröm is elváltozik, mint a kígyóé 

tavaszkor, milyen élet van itt, milyen élet! No majd meglássa: korán reggel 

felkelünk, mosdunk, fürdünk, nyargalunk a jó friss esőben, mert itt mindennap 

van eső, mezítláb szaladgálunk, nem képzeli ön milyen gyönyörűség mezítláb 

járni a hideg harmatos fűben, a jó tocsogó sárban. Majd meglássa ön, ha csak 

egy hónapig lesz is itt mennyire megváltozva érzendi magát; ez a Priesznicz 

úgy kimossa, úgy kiszapulja önt, hogy maga sem ismer magára. […] Itt nem 

szabad más kúrával élnie. Priesznicz azt nem engedi. Priesznicznek csak egy 

gyógyszere van és az a hideg víz.” Valóban a Priessnitz-féle hideg vizes boro-

gatást ma is használják lázcsillapításra, de nem a fent leírtakat, ami jól tükrözi 

Abellino jellemét: pénzért mindenre képes, még önsanyargatásra is!

 „A huszadik században az elmebaj lett a visszataszító és szívszaggató be-

tegség”10 – írja Susan Sontag. Az elmebetegséget az akarat kudarcának fogták 

fel. Az elmebetegeket elkülönítették a családjuktól és a társadalomtól, mintegy 

„börtönbe” zárták. Ma az ebben a betegségben szenvedőket igyekeznek vissza-

vezetni a családba, társadalomba.

 Vita volt arról, hogy az elmebetegek valóban betegek-e, vagy csak valamit a 

megszokottól eltérően tettek, mint például a bűnözők, akik megszegik a társa-

dalmi normákat, és börtönbe zárják őket. Ha igen, akkor a bűnözés is egyfajta 

betegség lenne-e, amelyet ugyanúgy kezelni kell, mint az elmebetegséget. 

Számos jogi vita is született ennek tisztázására. A betegjog ma igen határozott 

álláspontot képvisel az elmebeteggé nyilvánítással kapcsolatban.

 Jókai idejében még nem őrködtek szigorú szabályok a betegjogok felett, 

regényeiben találkozunk eme betegségek és az akkori jogi gyakorlat leírásá-

val. A Fekete gyémántokban mint szándék jelenik meg Theudelinda grófnő 

gondnokság alá helyezése, míg Thibald grófot (Fekete gyémántok) de facto 

is gondnokság alá helyezik. Mindkét esetben a mozgató rugó a pénz, a roko-

nok kapzsisága. Talán nem is tudta Jókai, hogy itt is a saját sorsát vetíti előre: 

10 Susan Sontag: A betegség mint metafora. Európa, 1983, 66. o.
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Könyvleletek

Erdélyi szász seregszemle
Hajdú Farkas-Zoltán, az erdélyi szász 

olvasókönyv szerkesztője és válogató-

ja úgy aposztrofálja a Telepes népes-

ség című kötetet, mint félig-meddig 

gyászjelentést, mely „Egy néhai er-

délyi nép születésének, virágzásának 

és pusztulásának állomásait igyekszik 

nyomon követni.” Szomorú és tragi-

kus szavak ezek, melyek már az első 

pillanatban rányomják bélyegüket az 

olvasóra, akinek feltehetőleg fogalma 

sincs, kiket és miket gyászol e könyv. 

Hiszen az erdélyi szászok magyaror-

szági irodalma meglehetősen gyér, 

mondhatni szegényes. Talán most, a 

2007-es esztendőben, hogy az erdélyi 

Nagyszeben, a szászság hajdani „fővá-

rosa” éppen az Európa kulturális fővá-

rosa címet viseli (Luxemburg mellett), 

nagyobb lesz az érdeklődés az erdélyi 

szászok kultúrája iránt. S éppen az ér-

deklődés és a szászokról szóló iroda-

lom hiánya miatt kiemelt jelentőségű 

ez a kötet, hiszen nem száraz történe-

lemkönyv, hanem izgalmas válogatás, 

melyben a szász történetírók mellett 

nemcsak az elmúlt századok írói és 

költői kaptak helyet, hanem egyúttal 

azon szász szerzők is, akik a mai na-

pig írnak és alkotnak.

1899-ben házasságot köt, és ezért a rokonság, féltve a vagyonát, gondnokság 

alá helyezteti az írót, akit 1904-ben bekövetkezett haláláig gondnokság alatt 

tartanak.

 „Divatba hozta az elbeszélés könnyed folyamatosságát, mintha csak oda 

volna lehelve amit ír, a természetes fordulatokat, amelyek egymásból látszanak 

kinőni, mint a fák gallyazata…” – írta Mikszáth Kálmán Jókairól, arról az ember-

ről, akinek nemcsak vagyonát, de a méltóságát is elvették…

 A fent említett művek a betegségek megjelenítésének csupán egy szeletét 

képezik, hiszen az író műveinek nagy részét átszövik a kórképek leírásai, me-

lyeknek nem a dokumentálás a lényege csupán, hanem a betegség a szerep-

lők jellemzőivé válik, de nemcsak jellemzi szereplőit, hanem cselekedeteiket 

is meghatározza betegségük, és így az író mint rendező mozgatja szereplőit 

műveiben.

 A betegségek azonban nemcsak a szereplőket, de az adott kort is jellem-

zik, amelyben kialakultak, mert egy társadalom egészségkultúrája (étkezési 

szokásai, életkörülményei, családi és munkahelyi viszonyai) mintegy előrevetíti 

az emberek várható egészségi állapotát, betegségeit. Mondhatjuk tehát, hogy 

egy társadalomban halmozottan előforduló betegségek, vagyis a kórképek a 

kor képét jelentik. Míg a középkor egyik jellemző betegsége a pestis volt, addig 

a tizenkilencedik századé, azé a századé, melyet Jókai műveiben oly mesteri 

ecsetvonásokkal tár elénk, a tébécé.

 Így lényegül át a betegség egy olyan írói eszközzé, mely szereplőket és 

társadalmat egyaránt jellemez.
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  S ahogyan minden népnek, úgy az 

erdélyi szászoknak is van eredetmon-

dájuk, mely szorosan összefonódik 

Erdéllyel. Otto Folberth, Medgyesről 

származó író, aki 1945-ben, a máso-

dik világháborút követő megtorlások 

elől menekült el Romániából, A három 

áttörés – Az erdélyi táj víziója című 

esszéjében nemcsak a szászok erede-

tére, hanem a mellettük élő két nem-

zet – a magyar és a román – történeté-

re is kitér. Folberth írása nem véletle-

nül került a kötet elejére; az 1929-ben 

született esszé különleges alkalomra 

készült: az Erdélyi Heli-

kon íróinak brassói be-

mutatkozására. Ezekben 

az években – a transzszil-

vanizmus jegyében – a 

két mérvadónak tekintett 

magyar és szász folyó-

irat, az Erdélyi Helikon és 

a Klingsor, egy-egy ven-

dégszámot szerkesztett 

a társnemzet irodalmi 

lapjának, melyet aztán 

bemutató is követett. Az 

erre az alkalomra írt esz-

szé az isteni teremtéstől 

kezdi számítani a három 

nemzet együttélését: „Isten bölcses-

sége úgy rendelte, hogy ezt a kezdet 

kezdetétől hármas tagoltságú orszá-

got három különböző faj vándorai né-

pesítsék be, mintha művészi gondola-

tát ezzel akarta volna betetőzni. Mert 

bizonyos, hogy ezzel a kicsi országgal 

különös tervei voltak.” Nem véletlenül 

esik egybe az együttélés kezdete a 

teremtéssel Folberthnél; ezzel a szer-

ző egyetlen tollvonással kikerülte az 

Erdélyben élő nemzetek a mai napig 

tartó, értelmetlen „harcát” a helyfogla-

lás elsőbbségéért. A ’Ki volt itt előbb?’ 

tudományos és áltudományos vitáját 

– mely az írás születésének idején 

is minduntalan fellángolt – kikerül-

te, s a huszadik században gyakor-

ta előkerülő ellentéteket sem egyet-

len nemzet „nyakába varrta”, hanem 

mindhármójukat felelőssé tette: „Még 

az is nehezükre esett, hogy a dombos 

Erdélyi-medence három fennsíkját, a 

Barcaságot, a Kenyér-mezőt s a Csíki-

medencét egymás között testvériesen 

felosszák. Ehelyett betelepedésük óta 

mindhárman arra törekedtek, hogy 

lehetőleg az egész országot bírják.” 

S amellett, hogy Folberth helyesen 

láttatja az évszázadok során újra és 

újra egymásnak feszülő ellentéteket, 

arra is felhívja a fi gyel-

met (sőt, szinte felszólítja 

az egymás mellett élő 

nemzeteket), hogy a bé-

kés együttélés az egyet-

len lehetőség Erdély kul-

turális sokszínűségének 

a megtartására: „Áttörni 

a hegyeken, hogy egy és 

ugyanazon ország népeit 

köthessük össze: legyen 

ez példaadás az eljöven-

dő erdélyi léleknek. Húz-

za vissza a tekintetét ez 

a példa minden határáb-

rándtól, belső megértés 

és belső békesség felé. Ez az egyetlen 

lehetőség arra, hogy meg lehessen 

törni a hármas végzet átkát s vissza 

lehessen állítani valamennyire a félre-

értett és megzavart kozmikus rendet.” 

A szászok erdélyi eredetére vonatkozó 

mondák között érdekes színfoltként 

létezik a hamelni patkányfogó legen-

dájának egyik változata. Ezt a me-

sét szinte minden kisgyerek ismeri, 

azonban van ennek egy kiegészített 

változata is, melyben a patkányfogó 

által elcsábított gyerekek nem tűnnek 

el végleg, hanem Hamelntől távol, 

újra felbukkannak: „a patkányfogó, 

százharminc gyermekével az erdélyi 

Almási-barlangban bukkant újra elő. 
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Ezek a gyermekek voltak az első meg-

telepedő erdélyi szászok.”

 Viszont véletlenül se higgyük azt, 

hogy a Telepes népesség című kö-

tet csupán mesék, regék és mondák 

gyűjteménye. Ízelítőt kaphatunk pél-

dául az erdélyi szász humanizmus 

jeles képviselőinek ránk maradt írá-

saiból is. Johannes Honterus, a bras-

sói származású humanista, iskoláit 

Bécsben és Wittenbergben végezte, 

majd az 1530-as évek közepén tért 

vissza szülőhazájába. Honterus ne-

véhez fűződik a brassói középszin-

tű oktatás felélénkítése, s neki kö-

szönhetően nyílt meg az az iskola 

(a mai brassói Honterus Gimnázium 

elődje), melynek szabályzatát maga 

az alapító fogalmazta meg. A Luther 

protestáns tanait hirdető Honterus 

nemcsak az oktatás, hanem a vallás 

terén is jelentős munkát vitt véghez, 

s részben talán neki is köszönhető, 

hogy a brassói polgárok az 1540-es 

évek elején egyöntetűen az ágostai 

hitvallás mellett tették le voksukat. A 

kötetbe felvett Honterus-írás, Erdély 

minden németjének egyházi rendje 

(Reformatio ecclesiae Saxonicarum in 

Transylvania), 1547-ből származik, s 

az itt lefektetett szabályok és ajánlatok 

mind a mai napig meghatározzák az 

erdélyi szász lutheránus vallásosság 

gyakorlatát. A Balogh András fordítá-

sában olvasható szövegben a szerző 

nem csupán a fi atal szászok vallási 

nevelésének mikéntjére, a nyelvok-

tatásra – a latin és görög nyelv el-

sajátítására –, a szabad művészetek 

tanítására tér ki, hanem egyúttal azt 

is biztosítani kívánta, hogy a diákok 

számára minden körülmények között 

elérhetővé váljon a iskoláztatás: „Mivel 

a pap gondoskodik az iskola eltartásá-

ról, ezért egy iskolamester sem viheti 

a gyermekeket aratáskor és szüretkor 

saját hasznára dolgozni.” Nem vélet-

len tehát, hogy a Honterus alapította 

iskola messze földön híressé vált, s 

a szász oktatásrendszer Délkelet-Eu-

rópa egyik legerősebb képzését adta. 

Szintén szász humanistaként tartja 

számon a történetírás Albert Huetet, 

aki Johannes Honterushoz hasonló-

an külföldi egyetemeken tanult, majd 

visszatérve Erdélybe népének egyik 

legkiválóbb szószólója lett. Híressé 

vált, Báthory Zsigmond fejedelem és 

az erdélyi országgyűlés előtt, 1591-

ben tartott beszédjéből tartalmaz egy 

részletet a könyv, melyben az erdélyi 

szászság jogairól és erdélyi létéről 

értekezik: „Ezért itten mi már nem va-

gyunk idegenek, de bennszülött lakók 

és megerősített polgárok vagyunk. S 

nem országnak jobbágyai, akiknek 

egyesek tévesen tartanak, de szerető 

és hű alattvalók. Ezt nemcsak a privi-

légiumok és a szabadságlevelek, de a 

királyi adománylevelek is bizonyítják;”

 S miközben bepillanthatunk az 

erdélyi szász művelődés hajdani ku-

lisszái mögé, Hajdú Farkas-Zoltán 

szerkesztő olyan visszaemlékezése-

ket és szépirodalmi munkákat is be-

válogatott az olvasókönyvbe, melyek 

a szászok mindennapjaiba engednek 

betekinteni. A Kiszsolnán (Senndorf) 

született Georg Böhm Egy kerek esz-

tendő (Ein Bauerjahr) című visszaem-

lékező elbeszélésében az unokáinak 

mesélve örökíti meg gyermekkora tör-

téneteit. A jelenleg a felső-auszt riai 

Munderfi ngben élő szerző a falusi élet 

fontosabb eseményeit, ünnepeit ele-

veníti fel, s így az olvasó a szászság 

évszázadok óta élő szokásait és ha-

gyományait követheti nyomon. A szo-

ciografi kus szövegből kiderül, hogy 

miként zajlott a fi atalok konfi rmálása, 

vagy éppen hogyan búcsúztatták a 

szászok az óesztendőt. A szerző pedig 

saját nővérének férjhezmenetele nyo-

mán hitelesen számol be egy esküvő 
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hosszú és fáradságos előkészületei-

ről, majd az azt követő mulatságról. 

Megtudhatjuk, hogy a leánykérés már 

karácsony előtt megtörtént, a szülők 

már februárban megegyeztek az es-

küvő napjáról, s nyomon követhetjük 

az ünnepi sütés-főzés hagyományos 

„liturgiáját” is. A szubjektív hangvételű 

elbeszélésből pedig a házasságkötés 

rejtelmei mellett többek között az is 

kiderül, hogyan ünnepelte a legény-

egylet (Bruderschaft) a húsvétot, vagy 

hogyan zajlott az aratás.

 A szépirodalmi alkotások (versek 

és prózák) közül talán kettőt emelnék 

ki. Az egyik, Hans Bergel, az 1968 

óta Németországban élő író Szenteste 

Mosolyországban című elbeszélése, 

melyben a szerző legutolsó Erdély-

ben töltött karácsonyát örökíti meg. 

A zenészként is tevékenykedő szerző 

egy karácsonyi koncertről ír, hol a kü-

lönböző nemzetiségű zenészek adnak 

felejthetetlen és kicsit sem szokványos 

koncertet, melynek végül – szokatlan-

sága ellenére is – még a pártfunkcio-

náriusok körében is, hatalmas sikere 

lett. Az Eginald Schlattner Fejvesztett 

kakas című regényéből (időközben 

már megjelent a kolozsvári Koinónia 

Kiadó gondozásában) közölt részlet 

pedig Fogarasra kalauzolja az olvasót, 

ebbe a dél-erdélyi városkába, hol egé-

szen a második világháború kitöréséig 

békességben éltek egymás mellett Er-

dély különböző nemzetei. Schlattner 

regénye szembenézés azzal a korszak-

kal, melynek köszönhetően felgyor-

sult az erdélyi szászság kitelepedése 

és Erdélyből való eltűnése. A kama-

szodó gyerek szemszögén keresztül 

látott és bemutatott világ még őrzi 

ugyan egy hajdani harmónia nyomait, 

mely megjelenik a még nem átalakult 

mindennapokban, azonban emellett 

érezhetővé válnak az ezt fenyegető 

változások is. S ezek, lassan ugyan, de 

beszivárogtak az együtt élő népek kö-

zé – főként a fasizmus őrült ideológiá-

jának köszönhetően –, és ugyanakkor 

a Hajdú Farkas-Zoltán és Hajdú Iringó 

által fordított regény megsejteti az 

1945 utáni változások – a kommunista 

diktatúra – előszelét is.

 Telepes népesség, mondja a könyv 

címe, azonban akik végigolvassák a 

szemelvényekből összeállított kötetet, 

hamar rájönnek, hogy a szászok csu-

pán 800-850 éve voltak telepesek. Az-

óta pedig – egészen a legutóbbi időkig 

– Erdély kultúrájának szerves és kike-

rülhetetlen részét alkották, és alkotják 

ma is: igaz ugyan, már meglehetősen 

kevesen élnek Romániában, azonban 

építészeti remekeik, irodalmuk, a to-

vábbélő hagyományaik örökre bele-

ivódtak Siebenbürgen, azaz Erdély 

hangulatába, levegőjébe. S végül mi 

is feltehetjük a kérdést: tényleg vé-

ge ennek az „etnológiai csodának”, 

tényleg félig-meddig gyászjelentés ez 

a kötet? Talán igen, hiszen az erdélyi 

szászok szinte teljesen visszateleped-

tek őshazájukba, Németországba, mi-

vel kénytelenek voltak elhagyni 850 

éve választott szülőföldjüket, s így 

másodszor is telepes népességgé vál-

tak. Azonban érdemes megjegyezni, 

hogy az ehhez hasonló könyveknek 

– dokumentumoknak – köszönhetően 

rajtunk múlik, meg tudjuk-e őrizni 

mindazt, ami, hajdan és most is, 

egész Európa számára példaértékű 

volt és marad.

 Telepes népesség – Erdélyi szász 

olvasókönyv (Válogatta, szerkesztette 

Hajdú Farkas-Zoltán. Pallas-Akadémia 

Könyvkiadó, Csíkszereda, 2006)

Vincze Ferenc
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Összekapaszkodott versfák
Konrad Sutarski kétnyelvű könyvének margójára

„Magyarország és Lengyelország két örökéletű tölgy,

melyek külön törzset növesztettek,

de gyökereik a föld alatt messze futnak,

összekapcsolódnak és láthatatlanul egybefonódnak.

Ezért egyiknek a léte és erőteljessége

a másik életének és egészségének feltétele.”1

Lengyelországban még sohsem jártam, ám Konrad 

Sutarski szülőhazáját és kultúráját akkor kezdtem 

közelebbről megismerni, amikor egyetemista tár-

saim között egész „polonista gárdára” leltem: Éles 

Mártára, Pálfalvy Lajosra, Galambos Csabára és ba-

rátaikra. A nyolcvanas évek elején már afféle lengyel 

aranycsapatot is össze tudtam volna állítani a XX. 

századi kortársak közül. Álljon itt néhányuk neve: 

Edward Stachura, Tadeusz Nowak, Zbigniew Herbert, 

Mrozek és Rózewicz, Witold Gombrowicz, Czeslaw 

Milosz, Kapucinski és Aleksander Nawrocki (aki verset 

írt a szülővárosom melletti Szent György-hegyen, köl-

teményét a keszthelyi Cséby Géza fordította). Karol 

Woytyláról se feledkezzünk meg! (Halálára Sutarski 

emlékezetes, szép verset írt II. János Pál pápa teme-

tése napján címmel, amely éppen e folyóirat hasábjain jelent meg.) A klasszikusok 

közül igen szeretem Juliusz Slowackit, Cyprian Norwidot és Adam Miczkiewiczet. 

Utóbbi emlékoszlopánál is álltam, és sétáltam azokon a lvovi utcákon, amerre 

Severin Goszczinski… Mégis láttam volna egy darab lengyel földet a nyolcvanas 

években a Krakkóhoz közeli Ilyvón? (Lembergben, Lvivben, azaz Lwoowban?)

 Föllapozom kedves költőm, Petőfi  azon sorait, amelyikek ahhoz a lengyel 

származású tábornokhoz szólnak, akit a nép egyszerűen csak apónak nevezett: 

„Két nemzet van egyesűlve bennünk, / S mily két nemzet! a lengyel s magyar!”

 Petőfi  Sándor verse minden szobornál elevenebb s maradandóbb emléket 

állított Bem Józsefnek, Osztrolenka véres csillagának, akit katonái tényleg úgy 

is követtek, mint a hajdani királyok ama betlehemit.

 A két állam alapítása óta a két népnek: lengyelnek s magyarnak − közös sor-

sú nemzete lett. Szomszédos két ország, két barát, egymásnak tejtestvérei. A XX. 

század kataklizmáiban még inkább testvériesültek. Üldözött lengyelek számára 

nem is annyira ideiglenes, hanem megbízható, menedéket adó paradicsom lett 

60 esztendeje országunk, közelebbről Balatonboglár, de lengyel menekült-szór-

1 Stanislaw Worcell 1849-ben írott szavait homiliájában idézte Karl Josef Rauber pápai nuncius 
Balatonbogláron 1999. augusztus 29-én.
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ványokat Tapolca és környéke is fogadott be. A Mogyorósi-domb tetején Pauer 

Gyula kályhásmester műhelyében édesanyám még találkozott a lerongyolódott 

menekültekkel, akik segédkeztek a samottok, cserepek, agyagos ládák mellett. 

A Balaton-parton élő magyarok lengyel felebarátaikat rejtették el az üldöztetések 

elől, s amire akkoriban egész Európában nem volt példa: a II. világháború éve-

iben a lengyelek hazájukon kívül tanulhattak általános iskolában és líceumban 

a déli parton. Nem kevesebb, mint 200 boglarczyc-ot oktattak. Varga Béla fi atal 

papként az általa építtetett épületben mutatott példát hitből, bátorságból, s adott 

gyakorlatias útmutatót emberi tisztességből, amit az elnyomottakért, üldözötte-

kért megtennünk minden időben kötelesség. Magyarországon 1939-től 1945-ig 

mintegy 60 000 lengyel embertársunk számíthatott az itt élő családokra. Sem az 

évezredes történelmet, sem a két emberöltőnyire visszanyúló múltat nem feled-

hette azóta egyik nép sem. 1956-ban, amikor már túl piros lett az áldozatoktól 

Pesten az aszfalt, Lengyelországban vért adtak az emberek, hogy ezzel a huma-

nitárius cselekedetükkel is a magyar forradalom segítségére siessenek. Antall 

József édesapjáról pedig a hetvenes évek végén Varsóban utcát neveztek el…

 Konrad Sutarski nevét először akkor írtam le, amikor Balatonboglárról cí-

meztem neki levelet, ugyanis egy irodalmi konferencia előkészületeiben segéd-

keztem. Sutarski e rendezvény vendége volt. Az olvasók 1976 óta saját kötetében 

is rálapozhatnak verseire. Konrad Sutarski biográfi ai adataiból a legfontosabbak, 

amelyek a kiadványokon, folyóirat-borítókon megjelentek, a következők: A költő 

Poznanban született 1934-ben. Magyarországra 1956-ban jött, s a mezőgazda-

sági gépészeti ismereteit nálunk tökéletesítette tovább, s tervező álmainak is 

jutott tér. A líra műveléséről időközben sem mondott le. 50 esztendeje ír költe-

ményeket, s magyar barátait fordítja a lengyel olvasóközönség részére. Kitünte-

tései mellett, hiszem, hogy között is, olyan elismeréseket tarthat számon, mint 

Csoóri Sándor szép és pontos szavait: „Magyarországot viszi Lengyelországba, 

de saját hazáját is a hátán cipeli el hozzánk. Különleges, igen szép sors ez.” Az 

idézet megtalálható Konrad Sutarski legújabb könyvének borítóján is.

 Konrad Sutarski 2005-ben újabb bilingvis könyvével ajándékozta meg olva-

sóit. A Bethlen-díjas költő ezt több mint egy évtizede egyszer már megtette2. Az 

új válogatás címe: Kettős hazában. Magyarázatra, értelmezésre szorul? Aligha. 

Hisz a lengyel és a magyar nép zászlóiban is közös a piros és a fehér szín… 

S fekete itt is, ott is a gyászszalag. Lehet egy könyvismertetőt egy olyan kis 

„színképelemzésre” bízni, amelyben ezek az árnyalatok vannak? Megpróbálom.

 A piros, vagyis vér szavunkból eredeztethetően a veres színmegnevezést, 

érthető, hogy kerülni szeretné a költő, hisz milyen jó volna, ha nem dőlne rá a 

tájra, nem ontódna ki a kövekre: „és naponta várod az ítéletet / az ítéletet mely-

ben nincsenek letördelt / vörös szegfűk” (Koldus), „S körül a levegő bénaságba 

fehérült / mintha alattomban a fagy dermesztené / mintha lassan kifolyna ar-

cunkból a vér” (Évek múltán). De a valóság: „mi már csak hús-a-húson egység-

front / az összekeveredő vér tócsáiban / ismerhetünk rá megalvadt eszméinkre” 

(Bőrünket letépjük magunkról).

2 Sutarski, Konrad (vál.): Z dala od najwaz.niejszych dróg = Távol a legfontosabb utaktól: Wybór 
wierszy. – Kraków; Budapest: Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Krakowie, 1993, 
141 p.
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 Sutarski költeményeiben a fehér szín található meg a legtöbbször (amennyi-

ben szín egyáltalán a fehér, hisz a koloratúra teljességét tartalmazza). Tisztaság, 

remény, béke, számtalan pozitív jelentéstartalmat és hangulatot áraszt ez a jelző. 

Igaz: kiszolgáltatottságot, bepiszkítható szűzi felületeket szintúgy. A magyar nép-

rajzban ismeretes a fehér gyász mint ruhaviselet. Sutarski megrendítő versében is 

a következő képzetet találjuk: „fehér ruhában leröppent galamb árnya állsz / fehér 

halott kereszt” (Lohengrinről hazatérőben). A főváros panorámájából is a jelleg-

zetes színű Erzsébet híd káprázata az, amelyik leginkább versébe kéretődzik: 

„Ballagok e város kövein / A szelíd már-már fehér hídon át” (Buda üdvözlése). 

Nemcsak a tájból, a szobabelsőkből is a fehérlő tárgyakat emeli ki: „A partra gyűlt 

emberek / Megmutatják neked / A szilárdan földbe ágyazott házakat / Az ételekkel 

/ És a kihűlt fehér terítőkkel teli szobákat” (Várandós asszony szenvedései). Még e 

költői portréfestészet is vértelen arcra fi gyel föl: „lélegezz mélyet falfehér / itt van 

egy pohár víz / most már nyugodtan gyűlölhetsz is” (Mészfal leszek). A gyászba 

visszahajló melankólia színét festett, szintén emberi ábrázaton, egy Harlekin-ar-

con látjuk viszont: „fehér bohócnak ajakán az ujja” (Komédiások). A lélek fehér 

galambja szelíd következetességgel vissza-visszaröppen a kötet oldalaira: „rázzuk 

a tudás fáját / fehér galambok beleolvadnak a felhők fehérjébe”.

 E verssorok után, gondolom, nem csodálkozik e könyvismertető olvasója, ha 

a zöld színt a piros és a fehér mellé Sutarski által rendelve keresem már. Meg is 

leltem. A magyar trikolórt egyik drámai versébe szőtte bele a költő [Kiemelések 

tőlem: NIP.]: „a gyerekek piros pipaccsá tudnak válni / tudják kiáltani – anyám / 

fehér galambok röppennek oda és keringenek / keringenek / letépik a pipacso-

kat és az anyák karjába / viszik // Kati / melyik asszony néz rá kinyíló ajakadra / 

a vérrel alvadó pólyára / melyik lép hozzád akinek méhe mint zúgó / fenyőliget 

/ növekvő zöld vadon” (Katalin – az 1956-os magyar tragédia emlékére).

 Sütő András Anyám könnyű álmot ígér naplóregényében, Nagy László a 

Karácsonyfás ember című prózaversében lel hasonló allegorikus színkompozí-

cióra a fi lológus vagy bárki érdeklődő. Ám Sutarski szemérmes hazaszeretetét, 

érzett és vállalt magyarságát is tetten éri itt, hiszen az Radnóti közismert versé-

re játszik rá, arra, amelyben a pipacs piros és a szöszöske szára zöld (A „Mere-

dek út” egyik példányára)…

 Végül a fekete színről… Hiszen tudjuk, nem „csak a hőség s fagy miatt lóg-

tak fekete vásznak” a két ország vajdaságaiban és vármegyéiben. Mert a fehér 

kereszt után tárt fekete karral elevenen Ő „ott volt az éj fekete keresztjeként 

kifeszítve” (Országunk történelme). Hadd ragadjam ki egy részletét annak a 

költeménynek, amit okvetlen beillesztenék egy virtuális antológiába, 100 leg-

kedvesebb opuszom közé, amúgy régimódian, ahogy Szerb Antal állított össze 

magának egy többnyelvű vers-emlékkönyvet.

 „dúdol a lány a szív lendületes kalitkájával / lassan táncol a kalitka / mint 

a hinta / melengeti kezét a lány / meleget áraszt a kandalló mint szúnyogot a 

folyó / csípik a szúnyogok a lány kezét / jó a kandalló mellett ülni // de ki súgja 

meg hogy a tücsköknek már dagadt a lábuk / a szívtépő ciripeléstől / – mit 

hallasz meg te lány / te hangoskodó tücsök valamikor / sírtál szédülő lábaid 

imájával / most csak ülsz énekelve / ábrándozva” (A lány és a tücsök)

 Tornai József fordította magyarra a fenti költeményt. Tornai ha azt hallja, 

vagy ha azt mondja, hogy a kandalló mellett jó ülni, akkor feltétlen Kisfaludy 
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Sándor jut eszébe: Ülj mellém a kandallóhoz… Emígy kérlelte a Balaton-felvi-

déken Himfy Róza asszonyt, hogy a Csobáncról egy agg regét mesélhessen. 

Ha van idill, akkor ez mindenképpen az. Sutarski versének azonban női hőse 

magányos. Azt is leírhatjuk: a legtragikusabb, fájdalmas madonna − a férje, 

férfi ja vagy fi a nélkül. Siratóasszony ő, özvegy, planctust éneklő. Gyászfekete 

viselete és siratódala a tücskökkel teszi hasonlatossá. Így írja alakját Konrad 

Sutarski metaforába. A férjeiket s fi aikat sirató asszonyok, mint tücskök, már 

a világirodalom első nagy mesterének művében, Homérosznál megjelennek. 

Babits irodalomtörténetében a következő áll: „Az Ilias végső benyomása csöp-

pet sem kedélyes. Temetéssel végződik és keserű ízt hagy: az indulatok, s a 

nyomukban leselkedő végzetek ízét. Nagy emberi sorsokat sűrít, pár heti időt, 

akár egy Dosztojevszkij-regény. Egy tízéves háború most fordul meg emberi 

gyengéken. A hősök lelke »köröskörül fekete« – így mondja a költő, különös 

jelzőinek egyikével. Az öregek a várfalakon ülnek, és sírnak, mint a tücskök 

egész nap. Mint a tücskök sírnak az erdőben »liliomszerű« hangjukon.”

 Sutarski versének magányos asszonyhőse trójai is lehetne, ám legponto-

sabban az ő Odüsszeuszára várva váró kelet-európai Penelopé. A közelmúlt 

típusa, másrészt örök emberi, sőt időtlen jelkép. A tücskök múzsai lények, 

róluk Hamvas Béla ír csodálatosan Szellem és egzisztencia című kötetében. 

Szerinte a múzsákat változtatták az istenek tücskökké3. Sutarskinál is valami 

hasonló metamorfózis történik a versben. A magára maradt szerelmes nőből 

gyászfekete tücsök lesz. Az erőszak által kioltott szerelem és annak hiánya, a 

jelen gyásza mint egymásra helyezett költői kép olyan impulzusmomentumokat 

kelt az olvasóban, amelynek „fi nom remegését” (Ady) mintha csak a kvantum-

mechanikából vett fogalmakkal írhatnánk körül. Ennek az egyszerre szerelmes 

és gyászoló asszonynak az alakja, aki tücsökként sirat, és magányában dörzsöli 

össze a lábait, olyan „diszkrét értéket” vesz fel (mind kvantummechanikai, mind 

esztétikai értelemben), ami azt az olvasót érinti meg leginkább, aki tud Ady 

szófúzióiról és Heisenberg bizonytalansági relációjáról. Sutarskihoz hasonlóan 

e poétikai szinten csak kevesek zengték katasztrofi sta térségünk közös fáj-

dalmát és melankóliáját, de szolidaritását is, és annak minden szépségét és 

humánumát. A műfordító Tornai igen pontosan, ihletetten adja vissza Sutarski 

költői hagyományokat őrző, de modern tudományos világképét is versélmény-

be hajlító szándékát. (A kötet tizenhét magyar költő-műfordító szép munkája!)

 A magyarok és lengyelek történelmi barátságáról kedves rigmus is szü-

letett: Polek-wenger: dva bratanki… Egy Pilinszky-vers utolsó sorai előttem 

(Konrad Sutarski fordításában lengyelül is): „barát / barátság mindörökre”, azaz 

„brat / braterstvo na wieki …” A magyar és a lengyel költészet úgy fonódik egy-

be Sutarski lírájában, mint ama két tölgy: ha a hazát a magasban látjuk, akkor 

lombokként, ha a mélyben, akkor gyökerekként.

 Konrad Sutarski: Kettős hazában / Na podwójnej ziemi. Magyar Napló, Bu-

dapest, 2005

Németh István Péter

3 Szellem és egzisztencia. Pannónia Kk. 1987.


