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JUNG KÁROLY

Kegyetlen férfikor
Mire kihunynak bel6lem

Testembe mart tulajdonjegyeid,

Az ido lesz újra az, mely
Tovább pusztítja testemet.

Te vagy esélye egész valómnak.

Benned bujdosva tudnék megmaradni,

ökd kútjából ki nem szabadulva,
Fonjad rá gyúrúid tagiaimra,
Medúza ajkad tapadjon számra,

Gyógyító áramként járjá! át egészen,
S bolyongva tested mezoin, bokrain,

Hajlatain hátad lankáinak,

Kebkd dombjain, lükteto
Szíved, ereid vidékein,

Engedd felszabadulni lelkemet.

Ez már a kegyetlen, komor férfzkor.
Az utolsó döntések kora.

Vagy a kegyes öncsalásé. Ki tudja.

Kezeddel szoríts magadhoz,
Búzavirág szemeddel szegezz

Az éjszak4fekete kapujára,

öled gyúrújével jegyezz el magadnak.

Fogaddal, körmödtkl véssed belém

Vmzawn~ta~n~/ajdo~gye~t.
S akkor talán én boldog leszek.
S kicsit belédhalok, mindörökre.
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Ellenpontok
A föld meleg, mint az anyaöl,

Vagy a kedves öle,

Sforró, akár a szerelmesé,
Akitáruló szeretoé,

Ha megnyílik:

Epszer és mindörökre.
Am afény kihult körülöttünk,
A csillagméretu ido
Egyre-egyre hidegebb.
A lét ránk kövesedik,

Akár e szorító ezredforduló.

A kérdésekrol
Oly távol vagy tolem, hogy az már
józan ésszelfel sem mérheto.
Hiába szöknék hozzád, nem tehetem,
Ahonnan szöknék, nem ember mértéku
Táj. Ez itt maga a téboly.
S vele pusztul az ember is,
Ki vele egybeforrt, mióta itt él.
Felködlenek, megfogalmazódnak,
Majd elenyésznek sorra a kérdések.
Nincs kinek feltenni oket. Neked sem.
S végtére is - minden kérdés árulás;
Orvul kivont kés, tervezett halál.

Marad a teremto kétség, konok csönd,
A választalanul eltávozó világ,
A magába némuló búcsúzó ember is.

Fehér liliomszál

Bekopogtat majd hozzád az angyal.
Könnyen felismerheted: kezében
Virágot fog tartani. A te hasad
Mint a gabonaasztag -fogja mondani
-/üiomokkal körülkerítve.

Az Ének szavait persze felismered,
Nem egyszerfonták be neved
Gyoztes virágkoszorúba ittasult
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Hadf,ak, de a csatatéren, hol
Fennen .lobogtak a zászlós kopják,
Alábocsátotta a setét~t az Úr,

Hozzájuk el nem küldte angyalát,
S veszni hagyta erejétfegyverüknek.

Bekopogtat majd hozzád az angyal;
Folytatni fogja: tefarodnak
Egybeszerkezése, miként a násfák -
S te tudod, kik voltak, s hányan

A hitegetók, ölednek vont arany
Gabonaasztagát kedvükre forgatni
Akarók - benne kedvüket tölteni.

Égi haragjában nem hagyta az Úr,
Fehér liliomszál, Szent Antal-virágom.
Bekopogtat majd hozzád az angyal.
Szól majd jövetelének okáról.
Zokogni fogsz: öled kínban összerándul,
Eszedbe jutnak majd az éjszakák,
Hogy méhed csodája holddal elvirágzik.
Én kedvesem mel én nem találkozom -
Mondanád -, én kedvesem nem itt lakik.
Én kedvesem énvelem nem lehet.

Az angyal a virágot öledbe teszi.
Tudja, amit tud. Másról nem beszél.
S kiterjeszti kegyelmét feletted
Az Úr. Az angyal eltávozik.
Nevednek, s ölednek liliom illata

Bódító éterben árad felém, az Ének
Szavait már én mondom tovább-,
S tudom, teremtésre rendeltettünk.
A teremtés általunk elrendeltetett.

Mert rajtad tartotta szemét az Úr,

Kegyelme megorzött nekem. Illetett
Akár érdemtelen, ezért meglakolt.

Az angyal nyomában hozzád én jövök.
A fogantatás csak evilági lehet,
Esendo emberi egyesülés, de élteti
Tovább, s tovább tisztaság ígérete.
Fehér liliomszál, orizd meg neved,

Vonj öledbe, fogadj be magadba,
Gyöngyözzön az "lrbe számtalan sikoly
Ajkadról- szerelemben ne legyen
józan mérlegelés. A világ kiégett
Hirosimai táj. Általunk benépesül.



6 tiszatáj

KONTRA FERENC

,

U gy törnek el
Bekapcsolt hátul a nevet6gép, a döccenés hozta muködésbe, nyekkent egyet a ko-

csi, és a csomagtart6ban rekedtes muanyag hangján felharsant a kacagás, még élénk volt
benne az elem, átvidtott a motorzúgáson, megnevettetett bennünket. Mint amikor a
sok nullára pillantottunk: nem Jovan Jovanovié Zmaj tehetett r6la, hogy 6 díszÍtette
az 500000000000 dinárost, megálltunk kevéssel a vasúti bukkan6 után, és vettünk raj-
ta három kiflit, addigra elcsitult a nevet6gép, csak fél percig muködött, aztán lelassult
és magát61kikapcsolt. A b6röndben túl közel került hozzá valamelyik könyv.

Rossz álmaimban azon töprengtem, hogy ha mennünk kell, és csak egyetlen
csomagot engednek magunkkal vinni, akkor mit tennék bele, mi lenne a legfontosabb
el6ször, mi másodszor és mi harmadszor, senki többet negyedszer, nem választhatna
helyettem más, nekem kellene eldöntenem, mit hagyjak itt; az, ami fontos, egyébként
is elfér egyetlen b6röndben, de nem tudhatom, hogy a következ6 pillanatban mit tar-
tok nélkülözhetetlennek, esetleg egy könyvet, amely váratlanul bekapcsolja a nevet6-
gépet, melyet éppen arra találtak ki, hogy mindent helyettesÍtsen, ami vidámságot hoz,
néha p6tszer, mint a könyv:

- Nem sz6rakoztat6 - mondtaDégé-, deazértelolvashatod.
Amikor kicsomagoltam a b6röndöt, akkor láttam, hogy ez a könyv nyom6dott

a zak6 súlyát61 a nevet6géphez. Néztem egy darabig a kissé érdes fehér borÍt6t, aztán
belelapoztam, elolvastam benne a goly6stollal megjelölt bekezdést:

.Az er6szak nagy muveit, legyen az szerelmi vagy hatalmi er6szak, egyre megy,
mindig ki kell terveini és végre kell hajtani. A gyöngédséget se kitervelni nem lehet,
se a végrehajtásán buzg6lkodni, mert az valami olyan, ami kizár6lag tervek nélkül hajtja
végre magát bennem és rajtam. Szinte még att61 is függetlenül, hogy ketten vagyunk-e
hozzá, vagy egyes-egyedülvagyok. Az er6szak nagy muveinek a kitervelés és a végre-
hajtás a története. A gyöngédségnagy muveinek nem lehet történetük..

Az ilyen történetek általában valami eredend6 gonoszsággal kezd6dnek: egy gya-
nútlan kéz esetleg virágot ültet, amihez elengedhetetlen, hogy a gyanútlanság elore fel-
vet6djön, a muvelet során végig gondolni kelljen a gyanútlanságra, tudjunk tehát vala-
mit el6re, amit a földbe markol6 kéz nem is sejthet, mert a mi tudásunk csak akkor
válik az 6 sejtésévé, amikor már kés6, addigra kiderül, hogy a föld a sátán sírjár61 szár-
mazik, amely persze jelöletlen, éppen ezért alkalmas virágföld gyujtésére. A földb61
kikel egy hosszú szárú, elegáns levélállású szobanövény mindenki kedvére, a gyanút-
lanság harsányan zöldül tovább az ablakban, hiszen a legnaposabb párkányra helyezik,
mígnem egy éjszaka elszabadulnak a növény által feltámasztott démonok, és minden-
b61 egészen más lesz, mint amire gondolni lehetett.

De a könyv egészen másr61sz6lt.
Hogyan válaszolnék a kérdésekre másnap? Mi került a könyvembe? Arra gondol-

tam, hogy nem marad semmi a válaszokb61, ha témát váltva hazaszélednek, és végig
sem olvassák. Els6 hallásra okosnak tuntek a kérdések mind, és folyt az asztaltáncolta-
tás két egyenlotlen fél között: meg kellett er6sítenem az ismeretlenbe vetheto hitet:
abban a hiszemben folyt a játék, hogy lesznek, akik azért olvassák el, mert nyitva felej-
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tettek magukban egy ajtót, mások egészen mást jegyeznek meg a találkozásból, az el-
olvasás hiányában csupán a válaszok raktározódnak el bennük, és akkor örökre ho-
mályban marad a leírás, a töredék, a vesszo, marad csupán a körülmény, amely viszi
az élményt az emlékbe, a következo hét közepébe, addigra el lehet felejteni. A leg-
nagyobb csalódást alighanem az okozza, ha a szerzo é16ben kevésbé okos és kevésbé
szellemes, akkor a hallgatóság egy emberként, egy tanárként fog gyanút: hátha csak
puskázta a könyvet. Produkáljon tehát valamit azokból a nyt1gl6désekbcSlés örömök-
bcSl- erre van kéznél a nevetogép -, melyek a nagy MUVET létrehozták. nyen körül-
ményekre kérdeztek rá elozo este a könyvbemutatón.

MircSIis beszélgethettünk volna a túlságosan hosszú hatásszünetekkel t&delt,
önképz6kört idéz6 részletfelolvasás után, mint például a borÍtó ról, amely kötodött
ugyan abelívekben elbeszéltekbez, de valójában önálló életet élt, mert a címoldal egy
fej röntgenfelvételét ábrázolta, hátul pedig a bal tüd6lebeny díszlett, aztán a kíváncsi-
ságból fellapozók a fejezetek között kulcscsontokkal és oldalbordákkal találkozhattak,
és egyáltalán nem látszottak gyanúdannak a fekete hátterek láttán, emiatt a könyvem
baljósnak ttlnhetett, mintha a sátán sírjáról szólna, hiszen a röntgenfelvételek konkrét
töréseket és daganatokat juttattak az eszükbe els6sorban, nem pedig irodalmat. Gondol-
tam, jó rávezetés lesz, ha a történetrol mondok valami elhallgatásokkal teli kedvcsiná-
lót. De nem, nem igazán a tartalomra terelcSdötta SZÓ,hanem maradtunk a kályhánál,
ahonnan nehéz elmozdulni, mert a kiindulási pont nyújtja a legnagyobb biztonságot,
és a látvány jobban fogva tart, mint a bettl. Kit ábrázolnak ezek a feketeségek? Hogy
kerültek bele?

E16bb el kellett mesélnem, hogy Dégé - aki a helybeliek tíz liter kilencvennyol-
casáért vállalta, hogy eltaxiz - asszisztens a városi kórházban, saját ödetem alapján vele
készíttettem el a fdmeket; arra gondoltam, a feltárulkozás magasiskolája lesz, ha ilyen
mértéktl csupaszodást mutatok a lapokon: lehetcSlegvetkcSzzele az író a húsát is, ne le-
gyen semmi titkolnivalója, gádások nélkül álljon a röntgengép elé mtlszak után, ami-
kor viselkedését nem min6sítik fele16tlenségnek,és nem írja el6 a szemüveges, szigorú
szakorvos, hogy milyen szögben és pózban viszonyuljon a sugárvédett kuckó e16tt a
sötét üveghez, közben eszembe sem jutott, hogy lesz, aki fejcsóválva figyeli a mtlvészet
bevonulását a diagnosztikába, mert a szabályosság volt korábban az egyeden forma.
Szórakoztató pedig a mozdulatok kitalálása, melyek elveszÍtik semlegességüket és
csontvázszeruségüket; megelevenednek, ha gesztusokat fejeznek ki: akár fenyegetést
vagy hahotát, mert az állkapocs és a fogsorok bemozdultak a nevetcSgéphallatán,
ugyanazok a csontok csaptak az írógép billentyt1ire, ugyanazok az ujjak vehetcSkki a
szennydmlapon. E16ször csak a hecc kedvéért, aztán bele a fmtorral a könyvbe: a le-
pusztulás mint háborús metafora, egy oszlásnak indult térkép, az újjászületés szent re-
ménysége, ilyenek.

A körülmények részletezése jobban lekötötte a hallgatóságot, mint a középr61 ki-
ragadott töredék, amelynek jobban éreztem éles széleit, mint megnyugtatóbb közepét;
olyan nyugtalanítóan hatott rám, mint amikor a kismutatót törik le az óráról, és bi-
zonytalanságban hagynak, hogy most fél van, de vajon melyik órának a harminc perce,
mert sohasem úgy törnek le a dolgok, ahogyan célszerubb volna, hanem szándékosan
hirdetik öntörvénytlségüket. Úgy törnek el a szobrok, hogy ne lehessen 6ket észrevét-
lenül megragasztani, az arc közepén fut át a rianás, hogy látványosan megcsúfolja
a hajdani egészet. A tárgyak titka marad. hogy miért éppen úgy törnek el, ahogyan.
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A movelodési ház vezetojének titka marad, hogy miért éppen ezt a töredéket válasz-
totta, aminek alapján magam sem gondoltam volna, hogy az történik, aminek a szöveg
szerint történnie kell.

Áttetszo valami a kispoharakban, a nagyobbakban sárga hosszú, mellettük pogá-
csák, szokásos marad6 közönséggel, ismerkedés a könyvtárosnovel, a pr6zamond6val
és a magyartanárnovel, val~ogy minden jelen ido. Az emelet egyetlen terme beszél-
geto csoportokra szakad. Erdeklodve szemléli a könyvem egy osz úr, mint aki nem
egészen az irodalom miatt tartaná ismerosnek, és nem is a könyv mivolta köti le a
figyelmét. Még csak szokatlannak sem találja a dmoldalát, hiszen naponta találkozik
hasonl6kkal, mert a beszédbe elegyedéskor kiderül r6la, hogy a helyi intézetben elme-
orvos, semmi különöset nem talál az ábrán, abban sem talál kivetnival6t, hogy illuszt-
rálni ilyesmivel, miért ne. Végre más mesél történeteket, lehet pogácsát enni.

- Folyton befektetnek valakit az osztályomra, anélkül, hogy sz6lnának; leg-
alábbis a papírjait vele küldenék, de semmi, néha val6ságos nyomozásba telik, mire ki-
derítem, hogy mik az elozmények, mert a betegtol nem mindig tudhat6 meg, hogy mi
történt vele, foleg, ha alszik, és eszében sincs felébredni, így volt ez a ma reggeli beteg-
gel is, ráadásul semmiféle elváltozást nem tapasztaltam rajta, a terembe, ahova az ön-
pusztít6kat szokták befektetni, többnyire szemmelláthat6ak a jelek, mondjuk, hogy
éppen összevarrták, mert felvágta az ereit, vagy a gyomrát takarították ki a túlszedett,
túlivott szerektol, a kimosott mérgek után is más a páciens állaga, de ez másmilyen
volt, az ápol6, aki betolta, csak annyit tudott, hogy tüdogyulladása van, sz6val magára
csukta a hotoszekrény ajtaját, és várt a szerencsétlen, amíg rá nem találtak, vagy egy
vállalat hotokamrájában akarhatott megfagyni, aztán még arra is emlékezett az ápol6,
hogy hajnalban hívták ki a mentot a szomszédok, akik az erkélyükön találtak rá, ezzel
elment az ápol6, magamra hagyott töprengésemmel, hogy ugyan miért mások erkélyén
akar valaki megfagyni, talán bosszúb61, hiszen az öngyilkosság cselekedete is lehet
bosszú, de hát azt senki sem gondolhatja komolyan, hogy egy erkélyen csak úgy meg
lehet fagyni látványosan, egy szál pizsamában, azért akkora fagyok még nem voltak,
ennek az illetonek nem lehettek igazán komolyak a szándékai, arra gondoltam, de
aztán észrevettem egy tenyérnyi zúz6dást az oldalán, és amikor felébredt, akkor el-
mesélte, hogy a tizenötödik emeleten lakik, onnan ugrott, nagyon erosen fújt a kossa-
va, öt emelettel lejjebb befújta az erkélyre, talán eszméletét vesztette, vagy csak nem
akarta felébreszteni az ott lak6kat, megvárta az erkélyen a reggelt.

A harmadik pogácsa után mondom neki, hogy lejegyzem adand6 alkalommal,
hogy ne csak szájhagyomány útján hagyományoz6djon a szokatlan eset. Jelentkezett
volna inkább önkéntesnek, toldja meg mellettünk a történetet egy no, aki kezével szé-
lesen gesztikulál, folyton megfeledkezve r6la, hogy a pohara féligvan pálinkával:

- ...ahollonek, oda menjenek az ilyenek, a goly6val biztosra mehet, a durranások
itt is fényes nappal, azelott csak éjszaka merték kipr6bálni, addig senki nem vesz fegy-
vert, amíg ki nem pr6bálja, nem igaz?, csak azt nem tudom, mi mért nem csomagol-
tunk még össze?, mondtam a lányomnak délután, hogy Pillang6, te mért maradtál,
látod, körülötted sár van meg nyomor, egyhamar itt nem lesz pillang6nak val6 évszak,
ezt írja le a következo könyvében, ez olyan szép gondolat...

...folytatta még egy darabig, és a pohár lassan kiürült közben, anélkül, hogy a szá-
jához emelte volna, csak annyit tudtam r6la, hogy valakinek a felesége. Innen a múlt
ido megint, mert közeledett felém egy púpos no. Tele voltam eloítélettel, miért is ta-
gadnám, balsejtelmem beigazol6dni látszott, amikor bemutatkozás helyett mindjárt
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arra kért, hogy négyszemközt beszélhessenvelem. A púpos nok nemcsak a testi fogya-
tékosságukban hasonHtanak egymásra, hanem abban is, hogy világoskék szemük van,
gondoltam magamban. Tekintete belém akadt, mint a horog, és nem tudtam mozdulni
tole. A horog természete szerint viselkedett, és emlékezetemból kihúzott egy töredé-
ket, az indokot, amit61tudat alatt is eIóftéletem támadt.

Valamiben feltétlenül hasonlítani kell egyik dolognak a másikra, ha váratlanul
el6bukkan, különben elfelejtettem volna. Személyes élmény kell hozzá, hogy egyálta-
lán asszociálni lehessen: a tízéves érettségi találkozónk képe szélesedett ki el6ttem, kö-
zépen púpos osztálytársn6nkkel, aki megorizte kislányos vonásait, és szemlátomást
élvezte, hogy a figyelem középpontjába kerül; elsorolta 6 is, hogyan sodródott élete fo-
nala a jogi karon keresztül az ügyvédi magánpraxisig, lett lakása meg egy kisfia - ett61
mindenki meghatódott, ugyanaz az együttérzo részvét ült ki minden elhúzódó mosoly
köré nemre és korra való tekintet nélkül, hiszen merte vállalni szembeötló testi fogya-
tékossága ellenére, kockáztatta az életét, és emberfeletti elszántsággalvégigcsinálta - ez
derült ki a kérdésekból és a válaszokból, olyan volt, mint egy író-olvasó találkozó, az
alkalmi foszereplo az osztály rokonszenvét élvezte, és ez a parancsoló közvélemény
aze16tt sem engedélyezett semmiféle kételyt; aminek részvétet kell ébresztenie, ahhoz
tessék ahhoz méltóan viszonyulni!, azt figyeltem, az eloítélet elhárítása hogyan csap át
a másik végletbe. Mert vannak az életnek megkérd6jelezhetetlenül szent dolgai, és a ta-
lálkozón a magam visszafogott csendességével és rajongásnélküliségévei úgy éreztem
magam, mint a b6nös, aki oda nem illó gondolataival felborítja a jászolt: mert a hajdani
énjét láttam benne akkor is, aki méltánytalan el6nyökhöz jut fele annyi tanulással és
tehetséggel, messzemen6en kiaknázza a kínálkozó lehet6ségeket, a maga javára fordítja
látszólagos hátrányait, közben a tanároknak el sem jut a tudatukig, hogy zsarolja oket,
el6bb csak jobb jegyért, aztán pedig a felvételihez szükséges jobb el6menetelért, és
ugyan ki merte volna kimondani, hogy 6 azok közé a testi fogyatékosok közé tartozik,
akiknek erkölcsi fogyatékosságai is vannak, mert mindenféle skatulyázás eloítéletet
szít, amit nem szabad, úgy néztek volna rám, mint egy akadékoskodó ra, aki kiteszi a
lábát a vak ember elé. Felnótt osztálytársaim talán valamennyien elfelejtették, hogy
akit csodálva hallgattak, esetleg ugyanolyan ravasz és számító maradt, érinteni se mer-
ték titkának kagylóhéját, amikor világoskék tekintetét végighordozta a hallgatóságon:
senki sem fogja megtudni, hogy ki az apja. A pillantása számomra a káröröm nyíl-
vessz6je volt, amely a gyozelem magabiztosságát szúrta belém, a hatalom örömét, és
önkéntelenül elképzeltem magamban, miféle eszközökkel bírhatta rá kiszemeltjét a

tettre és a titoktartásra, amit soha nem oszthat m~ másokkal. Ahogy egykor a tanárait
megzsarolta, miért ne zsarolhatott volna meg késobb hasonló eszközökkel egy jogilag
rászorulót. A célokért másokat sarokba szorítás tükrözodött a tekintetében, miközben
a nemek biológiai kiszámíthatóságáról cserélt véleményt egykori padtársnójével. Attól
kezdve kerültem a pillantását, nem kívántam meggyóz6dni róla, hogy az én rosszindu-
latú feltételezésem a valódi látószög, vagy pedig az, amit 6 a saját anyasága felól, a piros
biciklis kisfiú képének mutogatásával sugallt. Egyébként sem a gondolataimban vé-
gigpergetett körülmények voltak a fontosak, hanem a md sikere. Az 6 igazságafotóval
bizonyítható: bevallottan feminista, akinek jogában áll tervei szerint élni. Csak nekem
jutott eszembe, hogy az eroszak nagy mdveit, legyen az szerelmi vagy hatalmi er6szak,
egyre megy, mindig ki kell tervelni, és végre kell hajtani. Az ember ösztönösen ráérez
valamire, aztán ösztönösen vonzódik valakihez, vagy éppen ellenkezoleg, kerüli a tár-
saságát: az irodalmi est után a velem négyszemközt sZót váltó n6ben nem a torzsága
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volt számomra taszÍtó, hanem a hasonlóság. Olyan pillantása volt, mint hajdani
osztálytársncSnknek. Mire mindezt visszapergettem gondolatban, addigra CSmár benne
járt egy hosszú körmondat közepében, amely könyvem borítójából indult ki és oda
tért vissza percekkel késcSbb,bejárta közben a saját kálváriáját a klinikától a mozgás-
sérültek intézetéig.

A következcSmondata pedig arról szólt, hogy a legjobb szándékkal hívja fel a fi-
gyelmemet arra - bár CSnem orvos, de rengeteget olvasott -, ami másnak fel sem tl1nne.
Rábökött a röntgenfelvételemre, hogy ezek a csontok itt kinagyítva, a bordák meg a
gerinc, milyen szögben állnak, meg a ritkulásuk:

- Nálam is így kezdcSdött - ez volt a varázsszó, amivel tekintetét hosszan belém
akasztotta, ami szöges ellentétben állt szavainak jószándékával. Arra gondoltam, bár-
csak kihámozná tekintetembcSl,hogy arra a kézre gondolok, amely a sátán sírjáról emel
fel egy maréknyi földet, hogy a gyanútlanság szobájában kikeljen belcSlevalami. De
mondani nem mondtam semmit.

Hazafelé eszembe jutott még egyszer, azután, hogy bekapcsolt a kis nevetcSgép.
A gonoszság ellen hordom, mint valami amulettet, melyet néha bekapcsol egy könyv,
ha közel kerül hozzá, mert a könyvek tulajdonsága, hogy kinyíljanak, alkalmasak
legyenek a belelátásra, a képek a saját sorsba, betllk a betl1kbe, ahol minden sornak
vége van.

1993. december 26.

."
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SZA THMÁRI ]STV ÁN

Ennyi az egész
Megyek haza, vagy inkább csak érkezem. Bonyolult, nehéz definiálni. Nem vilá-

gos, mintha valaha is az lenne akár, akárha át lehetne látni mindezt, logikusan, nyer-
sen, érzelem, hangulat nélkül, mint valami sebész a villogó, csillogó szikével, úgy
belemártózni a tárulkozó húsba, akárha az egy tál remegeSkocsonya lenne, eSszivagy
tavaszi szagokkal?, felejt az ember, sebesen, igen, szóval visz a vonat, visz magával az
ismereSstájra, de hát ez is az, ez, itt, ami mögöttem marad; zavaros minden, ebbe szü-
lettünk, vagy ezt húzták ránk?, kinézni lehetne, akár állandóan is, mégis ülök ma-
gamba roskadtan, súlyosan, nehéz a fej, a kéz, a derék, és hát persze, ami eszembe jut,
még lekerülök a piszkos padlóra, a rázkódó üvegek közé. NeSk, férfiak lépnek a ku-
péba, kérik a zöld, sárga fIaskókat, hisz úgyse kell már, megittunk mindent, hatalmas
szatyrokkal házainak, gy&ött arcuk pirul, de nem attól, attól, hisz megszokták ezt, így
van és kész, ez a természetes, így kellene nekem is, magától értet&n, lezseren, bámulni

kifelé, vagy csak egy pontra odabenn, esetl~ cikázni, jókedvvel, kedélyesen, de hát
persze, hogy nem megy, nem sikerül, ólomboi van a világ, zakatol, ver a vonat, akár
valami visszatéreSima, körkörös révület, rohangálnak a fák, a házak, ha mégis ki-
pillantok, arra nézek, mint nehéz, súlyos YÍzbeSleleSbukkanó,látom a bama földeket,
azt a pár jószágot egészen messze, a szakadozó eget, és hogy lassan sötét lesz immár és
kigyúlnak a fények, puhán, fmoman.

A zsákban lapulnak a dolgok, azok, melyek itt vannak, és ott nincsenek, már lá-
tom, amint apám kinyitja az ajtót, fáradtan mosolyogva, és amikor pakolni kezdek,
mondja, hogy minek, és anyámat is látom, és csend l~z, hosszú, hosszú csend.

Kint esik az es6. Zörög a csatornákban a víz. Uszik a sok-sok szemét lefelé az ut-
cán, Ie-Ie a KiserdeSfelé, ahol mint gyerek, rémülten, de tele izgalommal lapultam a
$On1bokrokban, várva, áhítva a pillanatot, hogy hátha lesz már valami, látom azt, mit
soha még, csak úgy halványan tudtam elképzelni, mi is lenne az, meg hogyan is nézne
ki, tíz már elmúltam, vagy lehet, hogy tizenketteSis, fölöttem kacskaringós ágak, majd
a tölgyek koronája, na meg persze a hatalmas ég, ki gondolhatta volna akkor, hogy
mindez valamikor nem lesz/lehet az enyém, olyan logikus volt ott lenni, magaménak
tudni, feküdni az éves avaron, visszafojtott lélegzettel, hogy igen, jönnek már, és elé-
bem feküsznek, a finom, puha Mbe. De most nincs avar, bokor és M, csak szemét,
gondolom, pedig nincs így, illetve.másképp is van, de nem tehetek róla, az ideS,a világ,
a háború mindent bemocskolt, nem tudom úgy látni a dolgokat, ahogy magukban
vannak, akár valami kormozott üvegen keresztül néznék mindent, mint annak idején,

amikor bekövetkezett a napfogyatkozás, ki-kilestem ugyan a sötét mögül, de csak W
hajszálnyira, és már buktam is vissza, a megnyugtató koromba, akkor az volt, és talan
most is az? jobb {gy,jobb?, hogy csak az üledéket látom, jobb nekem? Szóval zuhog az
eseS,a kályha már meleg, a kis szobában meg továbbra is csend, dehogy akartam így, ez
nem lehet igaz, látom a fényeset is, hát persze, de nem sokáig az, nem lehet.

Mintha megvadult volna ez a vonat. Rázkódik, fetreng, tajtékzik, habzik a szája,
tán ostorral csapdossák láthatadan, sz6rös kezek, még kisiklik, gondolom rémülten,
kivágódik a sötét földekre, üszkös talpfákat hagyva maga után, és kiáltást fel az égbe.
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Gurulnak a föntmaradt üvegek, az egyik sarokból a másikba, hangosan, ricsajosan, még
majd leesik a zsák, nézek fel hirtelen, akárha viharba keveredett hajó volnánk, hatal-
mas, rojtos hullámok közepette, apámékkal utaztunk egyszer így, anyám a kishajó mé-
lyében várt, várta, hogy elmúljék mindez, mint egy álom, én fönn apámmal a fedélze-
ten, leszakad az ég, ismételgettem, elsüllyedünk, csuromvizesek voltunk, de itt mégis
jobb, habzott, kegyetlenkedett ez a máskor oly fényes, szelíd víztömeg, mi bújt belé,
mi, kérdeztem többször is, a btíneim jutottak eszembe, hátha emiatt, miattuk Istenem,
apám kiabálni kezd, ember a vízben, ember a vízben, a kapitány odajön, a hajó lassít,
majd megáll, közben már az égre buknak a hullámok, egy szürke fej ttínik fel hirtelen,
de hisz minden az, majd elttínik, majd újból fönn, akár valami labda, ide-oda hányko-
lódik. Sárga gumiöv repül a leveglSben,utána száll a kacskaringós kötél, ázott emberke
kerül közénk, arcán már a halálfélelem sem látszik.

És utána, mikor partot értünk, nagyon meleg lett. Egy kis fenyvesen haladtunk
át. A föld vörösen izzott, kabócák ciripeltek megállás nélkül, az ég kékje szinte lefolyt
a fákra, anyám egészen elöl, fürdlSruhában, én apámmal hátul, és akkor apám mondott
valamit, amitlSl anyám, mivel meghallotta, nagyon mérges lett, olyan dombfélére ér-
tünk, alattunk a most már teljesen meghunyászkodott tenger, fejünk fölött a súlyos,
citromsárga nap, én nem értettem semmit, nyár volt, nekem elégvolt ez a tudat.

Pár napra rá a tengeri kisvárosban, este a korzón felttínt az a vékonyka, vézna
ember, hadonászva mesélt a társainak, talán még mindig a fuldoklást, a küzdelmet,
a gondviselést magyarázza, mint az a valaki, akinek csak egyetlenegy élmény adatott,
legyen az élet vagy halál. Hisz a halálról is írnak, beszélnek oly sokan. Vagy mást se te-
szünk? Az a tenger nekem nagyon tetszett. Hisz mindegyik szép, de akkor az volt az
igazi, a strandon finom homok, sok napbarnÍtotta ember, az átlátszó vízben mesebeli
lények élnek, ha közel hajolok a felszínhez, láthatom, hogyan történik mindez, ha
akarom, apámmal kagylókat keresünk a mélyben, kinn a napon megnyílnak, akár...
de azt a nyílást akkor még nem ismerem, úgy igazából, és kilátszik a rózsaszín kis tes-
tük, egy idevalósi lány elkérte tlSlünk, mint valami apró nyelv, és megette jókedvvel,
csak néztük, és késlSbbmeséltünk róla. Igen, a tenger, minden tenger most nagyon hi-
ányzik, ilyen messze még sohase volt, robog a vonat a sötétben. EIlSbb-utóbb úgyis
megáll.

Az állomás kopott és kihalt. Csak elvétve világít egy-egy lámpa. Mintha nem is
ebblSla világból lenne. De nagyon is ebblSl,döbbenek meg. Odább emberek feküsznek
a padon. Szatyrok, foltos zsákok körülöttük. Istenem, milyen gyorsan változik a világ.
A városban idegen hangok, a régi, ismerlSsépületeket valami kimondhatatlan szomorú-
ság len,gikörül.

Es igen, esik az eslS.A kis szobában halljuk a csatornákban verglSdlSvizet. A háló
jut eszembe és a hal. De az sincs már. Apám hiába pecázott a nyáron. Csak néha egy
nyeszlett kácász. A társak is elttíntek, kidlSltek.Ásítozó, piszkos tó. Ez maradt. Jártam
a parton. De nem keresek semmit. Ne csináljam ezt!

Majd vissza. Vagy inkább el. !>-nagyváros kedélyesen fogad. Százarca csodás. Hát
mi bajom nekem? Meleg és fény. Es ftlmek, fIlmek egymás után. Mehetek egyedül az
utcán, és senki se lát.

De..., mondanám, hisz mondom. Ennyi az egész.
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PAP JÓZSEF

Megint a madárról
Megint a madárról,

és most csak azt,

hogy ne némuljon el,

ne hagyja abba énekét,

a fájdalmában ésjókedvében
égiekhez ésföldiekhez szólót,
amint reggelente belépek a kertbe;
hiszen miatta teszem, a gátlástalan
és szeplotelen fogantatású szózatért,
amit aztán naphosszat buzgón és némán
felmondok magamba mint evangéliumot,
hogy föloldozzam - ha egyáltalán még
föloldozhat a szó - esendo voltomat.

Ezredvégi kérdés
Míg el nem felejtem a háború szót

és teljes szókincsét a pusztításnak,
addig, békesség tekintetében,
nem bízhatom meg még önmagamban sem.
De, hiába az igyekezetem. Még mindig
egybol kivágom, ha kell, az öldöklés

ósszavait: a felnégyelést, a karóba húzást,
a kerékbe törést, az öklelést, bajvívást,
a kardélre hányást (a tuzfegyverek,
a mérges gázok, az atommaghasadásból
kifejlesztett öldöklo eszközök
és sZerekalkalmazási módozatainak

nevei közül még gyulöletes példát sem
em/{tek itt) - nos hát mindezeket elfelejthetem.e?
Íródik már a tankönyv, mely felejteni tanít?
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Itt

...Men semmijük, sem kövük,
sem fájuk nincs az e tájon
lak6 barbároknak.

Priszkosz

Most kiveTjük fejünkbo'7

a csúcs SZÓt,azt, hogy túl
és még egynémely fényuzofogalmat.
Itt nincs: "A csúcson túl... ",

és az se: ..A szirt napos oldalán ",

ahogyan odafönt mondogattuk,

a sziklás Trenta-'lJÖlgyben.

A sz'knak, bizony, nincs oldala,
s itt a síkon túl is csak sík van:

..

Látványnak nem látvány,

és még inkább nem, magára hagyatva.

Ha felülrol néznek le rá,

ha csak úgy mellékesen

vetnek rá egy pillantást,

a volán mögül, netán a vonat ablakán át,

lapozva egyet a gonduzo könyvben.

Mint egynagyásítás,olyan a síkság,

nem lehetkivárni a végét.
~intha valami halálutáni

világbavetódtem volna... Ir,

panaszolta róla grasse-i

ismerosöm, egy télvíz idején.

It

Látvánnyá általunk válik e sík táj.
Szembeötlové,a mozdulatainkban:
ahogyan az ekét nekiakasztjuk,
ahogyanmegerednekbenneaz egynyáriak.
A zsenge serkedésben a látvány,
avisszatarthatatlan szárbaszökkenésben,

amarokból marokba folyó termésben,
a boldog betakarításban, mindabban,
amit ismétlodo évadaiban
a színünk elé tár
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1. Látod, kivártuk:

már egérfülnagyságú
a fúz levele.

önpusztító állhatatossága.

A múltját-rothasztásban a látvány,

a jövojét folyton temetésben.

..

Az iránta való jóindulatunkbana látvány.
Gyámolító és gyöngéd szavainkban:
ahogy délibábba bugyoiáljuk, rónának becézzük,

ringó búzatenger - mondjuk ábrándozva,
leterített táj - sóhajtozzuk,

és agyonhajszolt - panaszoljuk,

noha a hajszában, a hajszoltságban lettünk vele egyek.

ot

Mondhatnánk így is:

Égbéklyózta táj ez.
Gyámolításra szoktatott.
Betörtfoglyainak szívébo1 virágzó.
Nélkülünk évszakok martaléka lenne:

Nap kiégetné, szelek széthordanák.
Tarack se teremne itt, még ördögszekér se!

ot

Ott flnn elnézegettük a mákfejszínú szirtet,
ahogy mosakodott, ahogy szárítkozott
nyíló-csukódó legyezójével a napsugaraknak.
Már-már összeroppantunk a közelében,
mégis áteresztett, nem lettünk fóglyai.
Itt elég megállnunk, nyújtózkodni egyet:
sötét van, nem látni, de érezni, hogy vacog a sz'kság-
vadlibák sikongnak, kukorica levele zörren,
hideglelosen (vagy viháncolva?) futkosni kezdünk,

és süppedünk, bokáig, térdig, derékig már,
boldog örömünkben észre se vesszük:

egyre mélyebben, mind mélyebben, az itthoni sárba.

Három haiku
2. Idozz el benne!

Lásd, érezd: neked borult

virágba a kert.

3. Hajolj meg, görnyed}
kétrét a haikuba

zárt pillanatért!



16 tiszatáj

"Az én virágom tiszteletet parancsoló..."
BESZÉLGETÉS PAP JÓZSEFFEL

- Pap józsef az orvosi pálya mellett - párhuzamosan - választotta a költoi hivatást.
Kiegészítj a ketto egymást? Akadályozza? Segíti?

- Erdekes tanulmányi téma volna az orvosi-ír6i viszonylat taglalása, különösen
olyan jelentos és eltéro alkot6kat választva a vizsgál6dás tárgyául, mint például Né-
meth Lászl6, Csáth Géza, Csehov. Persze, a problémakört ki is lehetne szélesÍteni. Ma
már rengeteg olyan ír6t tartunk számon, akik nem irodalmi .képesítésben" részesültek
(mérnökök, kutat6k, különféle technikumokat végzettek vagy valamiféle kényszeru-
ségbol képzettségnélküliségben megrekedtek); oket is az én kateg6riámba sorolnám be
egy ilyen vizsgálat keretében. Azt se tévesszük szem elol, hogy seregnyi irodalmi kép-
zettség.! értelmiséginek eszébe sem jut az ír6vá érés, noha feltételezhetjük, hogy olyas-
féle ambíci6val kezdte el irodalmi tanulmányait. Nyilván sokan idejében belátják,
hogy az ír6ság nem tanulmányi, hanem alkati kérdés, s alapjában véve a gének határoz-
zák meg. A többi tényezo, mint a képzettség, a hivatástudat, a társadalmi szerepválla-
lás, a sikerélmények vagy vereségek nyilván befolyásolják valamelyest az ír6 személyi-
ségének a formálását és ír6i súlyát, de nem dönto fontosságúak. Hányan osZtoztak
Szolzsenyicin sorsában, mégis csak neki adatott meg annak ír6i kifejezése. (Különben,
ha nem tévedek, o is mérnöknek tanult.) Ami lényeges az ír6vá válásban, azt örökli az
ember, s az legtöbbször még kedvezotlen, ínséges körülmények között sem sorvad el.

Nos, ami engem illet, kettos pályám vége felé közeledve, s immár visszafelé te-
kintve, elmondhatom, hogy a költoi az, amelyhez szív szerint ragaszkodom, amely
még ma is elragad és alkotásra késztet; az orvosi, habár nem mondhat6 sikertelennek,
és ragaszkodtam is hozzá, ma már teljesen hidegen hagy, mintha nem áldoztam volna
rá fiatalságom legszebb éveit (háttérbe szorÍtva magamban a költot) meg egész munka-
koromat. Igaz, az irodalmi érdeklodés volt a koraibb, még a gimnázium padjában kez-
dodött, s akár egy nagy szerelem, végig heves szenvedéllyel töltött el. Amikor ezt
vallom, nemcsak az írás áldásos pillanataira gondolok, hanem azokra a meghitt és ben-
soséges élményekre, felismerésekre, rádöbbenésekre is, amelyeket én a költészet, a köl-
toi megélésnek érzek, és a magam számára ugyanolyan értékesnek tartok, mint a meg-
írt muvet.

- Talán az orvosi hivatás tette "szófukar"költové?Hiszen költészetéta tömörségretö-
rekvésjellemzi, a gondolat lecsupaszítása,a költoi eszközöknagyon takarékoskezelése.

- Inkább szeretem megélni a verset, mint megírni. Ez kielégít. Az elobb említett
ritka, áldásos pillanatoknak a formába merevítése - a szilveszteri 6lomöntéshez hason-
16an - eredményezi költészetem tervezetlen rövid lírai sorait. Mindig is kerülni akar-
tam az öregségre jellemzo bobeszéduséget. Bár az is igaz, hogy a rövid versekkel ke-
vésbé tudtam kommunikálni, mert a közönség ezeket nem érthette meg úgy, mint
a hosszabb költeményeket. Ezért születtek olyan hosszú versek is, mint például a
Triptychon.

- A tömörség,a gondolat minél frappánsabbkifejezéseiránti rokonszenv bizonyítéka
a haiku-sorozat?

- A haiku nemcsak a tömörítés gyakorlása, hanem a megvilágosodáspillanatainak
a megformálása is. Például egy ilyen pillanat:
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Csak mosolyomvan,
Ésfeléd nyújtott kezem.
Az nincs - fegyverem.

- A két hivatás közötti választás is a "megvilágosodáspillanatának" eredménye volt?
- Nem különíteném el a kett6t egymást61. Az orvosi képzettség, annak hivatás-

szeru gyakorlása befolyásolta az ír6i alkot6munkát. Itt nem a "két mfíszak"-kal jár6
kimerÍt 6 teherre gondolok, a munkahelyhez kötöttségre, a mindennapi helytállásra,
men ezek mégiscsak technikai velejár6i a másik - nem ír6i - hivatásnak, hanem a má-
sik hivatásnak - az orvosinak tehát vagy bármi másnak - alkotás-lélektani,magatanás-
beli stb. hatására az ír6i tevékenység folyamatában. A rejtett, tudattalan összefüggések
kibogozására én nem vállalkozhatom. Ahhoz kívüláll6 személy s talán éppen lélek-
búvár szükségeltetik. Amit a b6römön éreztem, tapasztaltam kett6s pályám során, azt
röviden így összegezhetném: az orvosi hivatás hol békly6m volt, hol meg felszabadí-
t6m. Különféle esztétikák, irányzatok, áramlatok helyett az ember felé, az emberi lét
és létezés kérdései felé terelte érdekl6désemet, fegyelemre, ménéktanásra, elmélyült-
ségre, 6vatosságra intett, kétked6vé tett, olyanná, aki a jelenségek árnyékos oldalát
szemléli és fürkészi, noha eredend6en játékos, szenelen, "csik6i tfízben ficánkol6" haj-
lamai vannak.

- Vannak versek is errebizonyítékul?
- Ilyen sorokat köszönhetek orvosi hivatásomnak: Mindennapi gondom: Szemed

karikája. Továbbá: Mielótt munkába indul/Körüljárja a kertet (ahogyan én a bete-
geimet, tenném hozzá magyarázatul, de ez már sz6szátyárkodás volna). És sorolhat-
nám az A rctalan szomorúságot, a Szögletekközé horpada létet, a Házak kifordult szeme
fehérjét, és azt, hogy Szerelmünk ártatlan ujjai letöredeztek,hogy A véget nem érójáték /
Megszakadt szembogarábanJs még azt is, hogy ".a te lágyékodhínárosa lesz a hely, ahol
végül is örökreföldet érek. Es az orvosi hivatásom szorÍtott Kényszeruviszo1}yba:a virág-
gal/mert észrekellett vennem. ( Az emberrel/mert el iskellszenvednem.Es hadd idéz-
zem az Itt címfí versemb61 az Egbéklyózta [".] / Gyámolításraszoktatott / Betörtfoglyai-
nak szívébol virágzó táj látványát. De hát mi ez? Magasztalás?Kedvcsinálás az orvosi pá-
lyához? Nem. Véletlenül sem ez a célom.

- Költészetébengyakori motívum a virág, a kert, a madár. Lelki alkatából fakadó,
természetesderu ez?Hiszen a körülmények nem sugalljákezt az életfelfogást.

- Er6szakolt deru ez. Egy másik megfogalmazásomban: Surített deru. Minden-
képpen olyan, amit akaratlagosan ér el, vív ki az ember. A virág, a ken, a deru, a ma-
dár gyakran szinte programszeruen bukkan fel költészetemben (és még hány költ6ében
a világ minden táján), mint egy általános érvényfí szimb6lum, metafora, amelynek el-
kötelezett je vagyok. De nem ám a "széplélek" betegesen érzékeny vagy hamisan pom-
páz6 virága az enyém, hanem a máb61, a mi világunkb61 sarjadt virág, amilyenr61 már
Ady is vallott ("Mais virág éskard isa virág"J. Szükségünk van erre a virág-kardra, men
a nem-virágkard minden korszeru változatában csak tetézné az er6szakot, a borzalma-
kat, az elállatiasodást. Az én virágom tisztel~tet parancsol6, eltiporhatatlan erkölcsi
er6, ám anélkül, hogy maga er6szakos lenne. Es ragaszkodunk a kenhez, még ha nem
is privát tulajdonunk: Nem a mi kertünk; / mi csak gondozzuk. No meg / élvezzük,
persze.- vallja egyik haikum.

- Utolsó kötete 1987-ben jelent meg; a Jegy. Azóta tragikus mélységekbe süllyedt a köl-
tót körülvevo világ. Születtek, születhettek-eazóta újabbköltemények?
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- Erre is verssel válaszolnék, amelyet 1992 decemberében írtam, és Vitezslav
N ezval vendégszövegét is segítségülkértem.

Kaptam - adom
Fuldokolva

a reménytelenségben
a cseh Nezval
- utolsóként a múlt
biztos emlékeibe

fogódzott, mondván:

"Angyal-lajtorja az
út a gyönyörhöz

remény lépdel föl rajta"

S nekem a verse most

- hogy, hogy nem, de éppen most-

az övéhez mérheto elveszettségünkben,
a kezembe került.

Jótékony üzenet

Sietve továbbadom.

- "Hatvanévesen" címu versében írja: "A bölcsekbizonytalanok, / és nemcsak ide.
jük, / merszük sincs már / kobe vésni észle/ésüket. " Egy költoi pálya summázata ez a borús
eszmefuttatás?

- Mindig valami jobbat remélek. Semmit sem gondolok egészen végig. Elég el-
jutni ahhoz, hogy megsejtsem a végkifejletet. Akkor abbahagyom, mert ijeszt a vég-
kifejlet. A megsejtettnek a küszöbén még meggondolhatom magam: jobbra vagy balra
fordulhatok, belevethetem magam a kusza bizonytalanba - vagy reményked6bben
mondva, a költészet széles folyamába -, s onnét egy verssel bukkanok fel vagy nélküle,
de mindenképpen tisztábban látva és megkönnyebbülve.

Újvidék, 1993. december 2.

(g~~' g;~~ -./Y~/ !7odn
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ZALABAI ZSIGMOND

Asztalfiók -irodalom
1.

GONDOLA TOK KÉT HÍRVERS NYOMÁN

Az ut6bbi egy-két évben örvendetesen n6tt azoknak az adat- és tényfeltár6 ta-
nulmányoknak, problémafelvet6 értekezéseknek, részkutatások eredményeit összegz6
kiadványoknak a sora, melyek történelmünk és közelmúltunk eleddig föltáratlan terü-
leteivel, tabuként kezelt kérdéseivel, politikai "muszáj" festette fehér foltjaival foglal-
koznak. E szlovenszk6i-szlovákiai magyar sorsproblémák fölvetése és újragondolása
azonban - sajnos, de tény és val6 - nem a hazai magyar irodalomtörténeti ml1helyek
érzékenységének és eruc:Uci6jánakköszönhet6; a munka oroszlánrészét az "elszárma-
zott" (Budapesten él6) szlovákiai magyar értelmiségiek maroknyi, de annál nagyobb
buzgalommal tevékenyked6 csoportja, a Regio címl1foly6irat és a RegioAlapítvány kö-
rül tömörü16 "Regi6-kör" - név szerint G. KovácsLászló, Szarka László és Molnár Imre
történész, valamint a kör "szellemi mindenese", a költ6, mMorc:Ut6,közír6 és tényfel-
tár6 irodalomtörténész, Tóth László - vállalta magára. "Szlovákiai magyar" szerz6 szá-
momra mindahány (mint ahogy magyar költ6 volt mondjuk Kassák Lajos az emigrá-
ci6ban élve); önmagunkat szegényítenénk, ha nem kapcsolnánk be 6ket irodalmi és
tudományos életünk vérkeringésébe, különösen most, amikor a határok "légiesülnek",
s megteremt6dhet végre az illyési hazakép: a Haza a magasban,a Szellem magasában...

A Regio-kör alkot6i közül T6th Lász16 1990-ben két kiadvánnyal gazdagította a
csehszlovákiai magyar irodalmat. Szélén az országútnak címmel impozáns "versfolya-
mot" adott ki a csehszlovákiai magyar líra 1918-1988 közötti terméséb6l, j6l megkom-
ponált ml1egészt,amely egy fiktív "kollektÍv én" (kisebbségünk) s a szlovákiai magyar
"mi "-tudat szempontjáb6l is olvashat6 "líraregény". Molnár Imrével közösen pedig;
Mint fészkébol kizavart madár... címmel állított össze szépirodalmi alkotásokb61, do-
kumentumokból, levelekb6l egy olyan - ezúttal nem közhelyszeru az obligát jelz6! -
hézagpótló kötetet, amelyalcímévei: A hontalanságéveinek irodalma Csehszlovákiában
1945-1949 a szlovákiai magyar történelem és irodalomtörténet egy mindeddig m6dsze-
resen nem kutatott területére vet fényt.

Nem célom ezúttal, hogy a két említett kötetnek az egészérolmondjak véle-
ményt. A sok-sok kínálkoz6 értékelési szempont, közelítésm6d, értelmezési lehet6ség,
végig- (és újra-)gondoland6 gondolat közül lényegében csupán két aspektusraszorítko-
zom. Az egyikkel - T6th Lász16t6l közölt hírvers (Deportálás)kapcsán - s az általam
gy11jtötthason16 témájú szövegvariánssal azt szeretném illusztrálni, amit aMint fészké-
bol kizavart madár... ut6szavának szerz6i így fogalmaztak meg, irodalomtörténeti ba-
bonákat foszlatva semmivé, tudniillik; "...ha egy népet el is lehet (ideig-6ráig) hallgat-
tatni, s meg is lehet fosztani nyelvét61, újságjait61,könyveit61, azaz: anyanyelvi kultú-
ráját61, az emberi lélek küls6 kényszer hatására sem némul el, hanem a kifejezés sajátos
formáit megkeresve szól továbbra is önmagár6l és a világr61"(i. m.B8.).

A másik aspektus tulajdonképpen az els6 gondolat szerves folytatása: arra irá-
nyul, hogy ha létezett (márpedig létezett!) egy sajátos magyar irodalomtudat az 1945-
1948 közötti évek Csehszlovákiájában, jogos-e irodalomtörténetünk hetven évét úgy
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"harmadolni", ahogy azt (minden különböz6ségeik ellenére is) Fábry Zoltán, majd
pedig Koncsol László, Fónod Zoltán és - a Szélén az országútnak címo antológiában -
Tóth László is egyöntetoen teszik.

Azt, hogy a .némaság esztendei., ellentétben a Fábry-féle felfogással, irodalmi
szempontból nem voltak teljesen .némák. az irodalmi intézményrendszer Qapok, ki-
adó) vitán felül álló hiánya ellenére sem, Koncsol László kezdeti adatfeltárásai után
Tóth László tisztázta kell6 és alighanem perdönt6 érvekkel. Említett köteteiben szám-
talan múköltészeti szöveg er6síti meg ezt a tényt. De az irodalmi élet és moköd6 iro-
dalomtudatjelekéntkell értékelnünkQ. a magyarirodalomtörténetKazinczy-koriálla-
potát!) az emelkedettebb stílusú missziliszeket, leveleket is.

S létezett emellett egy ,profán. és népi, alulról fakadó, folk1orizálódott irodalom-
tudat is, amely vagy az új stílusú népdalok, vagy pedig, ritmikáját tekintve, a magyar
nóták stiláris eszköztárát használta föl nahontalanságkora. magyarnyomorító megaláz-
tatásainak, szenvedéseinek a kifejezésére. nyen tÍpusú szöveg Tóth Lászlóék összeállítá-
sában például a Gúta nagyközségközepén születtem, illet6leg a Csehországikis faluban
szomorú az élet címo" versdokumentum". S a folk1ór - mégpedig az ún. hírom - kate-
góriájába tartozik a Felsoszeliekbúcsúja is, amelynek végén ez a tömörségében is meg-
rázó, három továbbgondolandó ponttal súlyosbított adat jelöli ki (fedi el?) a népkölté-
szet anonimitásához hasonlóan a hírmondó kilétét: .Szerzoje:Magyar..."

Abban a korban, amikor számunkra, magyarok számára, a szülöttem földön
egymást követték a kegyetlennél kegyetlenebb sorscsapások, büntetések, megaláztatá-
sok, a puszta létezésünkb61 való kisemmizések, jellemz6 módon újjáéledt a lirikoepikus
középkori mufaj, a históriásének, s annak is egy sajátos válfaja, az ún. veszedelemének.
Jócsik Lajos, a két háború közötti Sarlós-mozgalom ismert tagja, A gútori veszedelem
címmel hagyott ránk egy tizenöt énekb61 s fohászkodásból és utóhangból álló "kis-
eposzt" . Eszövegtípus múköltoi eredeto ugyan, de élt az epikolirikus költemény a nép
körében, naiv formában is. Ezt a mofaji változatot hírvers néven tartja számon a folk-
lorisztika.

Mir61 szól a hírvers? Tragédiákról, elborzasztó dolgokról, verekedésr61-késelés-
r61, gyilkosságról, árvízr61, tozesetr61 és - deportálásról, kitelepítésr6l. A hírvers igaz,
megtörtént eseményeket rögzít krónikás modorban. Közösségi jellego mofaj, eredend6
célja az, hogy fontos közlést továbbítson befogadójának, legyen az hallgató vagy éppen
olvasó. A mofajnak erre a funkciójára 1945--1948között tájainkon ugyancsak szükség
volt; magyar nyelvo sajtó nem létezett; mi több, a magyaroknak - a magyar kormány-
tól és a világtól való elszigeteltségüket növelend6 - még telepes rádióikat is be kellett
szolgáltatniuk...

nyen körülmények között támadt fel tehát az 1945--1948közötti évek Szlovákiá-
jában a hírvers mofaja, amelyr61 a folk1orisztika megjegyzi, hogy virágkorát a század
elején élte. Számon tartja a néprajz a legkiválóbb hírverskölt6ket is; név szerint meg-
említve például Nagy Kovács Istvánt. Hogy a szlovákiai magyar deportálási hírversek
szerz6je ki lehetett, ma már (még?)nem tudjuk. "Szerzoje:Magyar." Több szerencsénk
van az adatközl6kkel. A fels6szeli változatot Renczés Pálné jegyezte le, az alábbi meg-
jegyzéssel toldva meg a szöveget: "Az 1947-esév L hó 22-én történt. Felsoszelibeneldepor-
tálták a népet eroszakkal - 238 családot Csehországba, a Szudéta földre. " A hírvers közzé-
tev6je, Tóth László megjegyzi, birtokában van egy tardoskeddi változatnak is. Ezt nem
közli, besorolta viszont mind a két könyvébe a Deportáláscímet visel6 szöveget.
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A krónikás szöveg megértéséhez, f61eg az ifjabbaknak, akik számára történel-
münknek ez a pontja (is) tabuként kezelt fehér folt, legalább annyi háttérismeret szük-
ségeltetik, hogy az 1945-1948-as jogfosztottság éveiben elnöki rendelet alapján, az
elnemzetlenítés szándékaitól vezérelten, a magyarokat eroszakkal kényszermunkára te-
lepítették át Csehországba. Több mint 44000 magyart téptek ki szüloföldje élteto tala-
jából. Ingatlanjuk, földjük, állatállományuk elkobzásra, illetve - Samuel Camp bel sze-
rint - "megbízható szlovák gondnok kezébe került". cranics Kálmán: A hontalanság évei.
München 1980., 226. lap.)

A deportálási tragédia 1946. november 19-én hajnalban, katonai erok bevetése
mellett kezdodött a Fe1só-Csallóközben. Ezt követoen végigsöpört a Csallóközön,
a Mátyusföldön, a Garam és az Ipoly mentén, Nógrádon, el egészen Tornaljáig. A ki-
lencvenkilenc napig tartó ember- és családelhurcolás, amely csupán a "reszlovák ".okra
(magukat szlovák nemzetiségdnek vallókra) és a ,fehérlaposok ".ra vagy "telepítolaposok".
ra (tehát a Magyarországra áttelepítendókre) nem terjedt ki, 1947. február 25-én ért
véget.

Egyik szövegvariánsunkban hangsúlyozottan szerepel, miszerint "Az indulásnak
hogy eljött az ideje, / Akkor érkezett meg az Isten hidege". Hogy a futetlen marhavago-
nokba zsuppolt magyar családok - tehetetlen aggok, nok, kisgyermekek és csecsemók
- számára "az Isten hidege" valójában mit is jelentett, arra nézve lásd Janics Kálmán idé-
zett könyvének megállapítását: "Kiterjedt fagyhullám Európa fölött. Ceské Budejovice-
26fok, Tábor - 25fok, Pardubice - 24, Praha - 21. "

E mMaji és társadalmi-történeti kérdések után pedig lássuk végre a szlovákiai ma-
gyar népi irodalomtudat, a folkJorizálódott iroda/omtudat egyik megnyilvánulását, a de-
portálási hírvers Tóth László által közzétett taksonyfalvi változatát:

Rejtelmes gépbúgás hallatszik távolból,

Hurcolják a népet TaksonyfalváTÓL
Hangos zokszó tör fel, búcsúzik a nép,
Elviszik a magyart, mindenkit, aki ép.
Nincs mentség számára, nincs más menekvés,
csak a fehér lap és súlyos betegség.

Kevés bútorkáját autóra rakják,
Otthagyják a többit: földet, házat, marhát.
Amit szorgos kézzel összekuporgatott,
Ellenérték nélkül prédának otthagyott.
Nem tehettek másképp, nem volt irgalom,
Mert elfojtott mindent eros karhatalom.

Taksonyfalva népe körül volt kerítve
Suru csatár/áncca/, s nem volt menekvése.

Úton. útfélen portyázó járórök,
Fegyveres katonák, csendórök, rendorök.
Az igazoltatásnak nem volt határa:
Gyanús volt az ember a maga falujában.

Hurcolják a népet messzi idegenbe;
Hallatszik a sóhaj: Istenem, ne hagyj el!
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Szabadságra vágyott Taksonyfalva népe,
Mégis szolgaság lett szorgalmának bére:

Ahogy megérkeztek a szolgavásárra,
Megtudták, hová jöttek, melyik majorságba.

Olcsólett az ember ésprédaa nemzet,
Sajnos,nekik kellett elszenvednimindezt.
Bár csaka jó Isten könyörülne rajtunk,
Hallgatná meg imánk, amit rebegajkunk.
Ne sanyargatnánakártatlan népeket,
Köztük a miénket - a magyarnemzetet.

Látnák meg egymásbanIsten teremtményét,
S követnék Istennek eme törvényét:
"Szeresdfelebarátodat,mint tenmagadat."
Ez volna a Földöna legszebbparancsolat.
Ha erreaz alapraépítenénka békét,
Megérnénka világ újjászületését!

A száraz tényközlésekb6l, zoksz6b6l, panaszb6l, magyarságsiratásb6l, könyör-
gésb61 és fohászb61 egybesz6tt hírverset a DebreceniDéri Múzeum Sarló Gyujteménye
6rizte meg az ut6kor számára. Másol6ja - akárcsak a középkori k6dexeink másol6i -
megérdemli, hogy megemlítsük a nevét: Németh Zoltán. Nem mulasztotta el, híven a
kor kr6nikás szelleméhez, hogy kommentárt Mzzön a szöveghez: Jsmeretlen szerzo-
tol - a szlovákiai magyarok Cseh-és Morvaországbavaló deportálásakorTaksonyfalváról:
1947.január hónapban".

Taksonyfalva, Felsoszeli, Tardoskedd... - a helynevek és a szövegváltozatok alapján
T6th Lászl6 joggal állítja, hogy a szöveget nem egy,hanem több faluban ismerték. Száj-
r61 szájra, községr61 községre járt, irkalapr61 irkalapra vándorolt. Lel6helye azonban
semmiképpen sem korlátozhat6 csupán a Mátyusföldre. Amikor a Deportálás cím{í
hírversre, a Szélén az országútnakcím{íantol6giában el6ször rálapoztam, belém hasított
a fölismerés:

De hiszen ezt a (kiadatlan) szöveget én ismerem!
Ismerem, de vajon honnan?
Honnan?

Nem a Mátyusföldr61, hanem az Ipoly mentéroi. A nyolcvanas évek elején-dere-
kán, amikor a Mindenekroi számot adok és a Hazahíva harangszócím{íkönyveim anya-
gát gy{íjtöttem, az ipolypászt6i öregeken kívül többször megfordultam Ipolyszakálla-
son, a falu mindentud6 öregjénél, Dobrovolni Antal bácsinál. "Diploma nélküli értel-
miségi" - így jellemezhetném tömören 6t, s viszonyát a világhoz, az élet dolgaihoz.
Isonz6t61 kezdve a kitelepítésen át a hetvenes-nyolcvanas évek konszolidáci6jáig sok
mindent megélt, látott és hallott. Hát persze! Az általa példaszeruen, történeti és nép-
rajzi szempontb61 is megbízhat6an vezetett ipolyszakállasi kr6nikáb61 másoltam ki
magamnak annak idején a Deportáláscím{í vers Ipoly menti változatát! Hogy ennek
Antal bácsi - Isten nyugosztalja szegényt! - hogyan és mikor került a birtokába, akkor
föl sem vet6dött bennem, s mára meg sem mondhat6...
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Annyi viszont tény, hogy a kitelepítés az Als6-Ipoly mente egynéhány faluját
el6bb érte el, mint akár Taksonyfalvát, akár pedig Fels6szelit. A reájuk vonatkozó,
194Z évi januári dátumokkal szemben Ipolyp&sztó népe már 1946.december ll-én föl-
panaszoihatta az Istennek, hogy .csendesfalunk népe körül volt kerítve / Suru csatár-
lánccal, s nem volt menedéke". - Azaz, az események id6rendjét tekintve, indulhatott
volna útjára ez a vers kelet-nyugati irányban, Hontból a Mátyusföld felé is. Mivel
azonban a deportál&s a Fels6-Csallóközre zúdult rá e16ször, arra gyanakszom mégis,
hogy az "osszÖ'Veg"ezen a területen keletkezhetett. Err61 a területr61 datálja A gútori ve~
szedelem címd "kiseposzát" Jócsik Lajos is. Tóth Lászlóval szemben, aki jegyzetappará-
tusában óvatosan annyit közöl, hogy "a mu megírásának idejére[u.] nincsenek egyelore
közelebbi adataink ", én megkockáztatnám azt a (nem filológiai tényt, hanem) föltevést,
hogy a Jócsik-poéma X. énekének élén álló dátum (1946. november 24J a megírás
napját (napjait?) jelzi; mindenesetre kísértetiesen közel van a fels6-csallóközi kitelepítés
kezdetéhez, 1946. november 19-hez.

Annak alapján tehát, hogy az els6 olyan lirikoepikus alkot&s,melynek témája a
kitelepítés, éppen a Fels6-Csallóközhöz, Gútorhoz köthet6, valószíndnek tartom,
hogy a hírversek "osszövege" is itt, a kitelepítési hullám kezdozónájában fogant meg.
Erre vall az a tény is, hogy mátyusföldi hírveréseink közeli variánsai egymásnak. E vál-
tozatcsalád egyik tagja a Dobrovolni Antaltól gydjtött variáns is; azzal a nem elhanya-
golható különbséggel, hogy az ipolyszakállosi hírvers - az én megítélésem szerint -
érettebb, jelent6sen "megjobbított. változatot képvisel.

Hogy miben mutatkozik meg ez a jobbító szándék? Mindenekelott a vers szerke-
zetében, amely egy A, B, A képlettel írható le, miközben a B szerkezeti egység sajátos
kontrasztív viszonyban áll az A tételekkel. Konkrétan: az els6 huszonnégy sor a tény-
szerd leírás, a "kemény realizmus" szövegmezeje (A); a (Ej szövegmez6 a foh&sz,a vá-
gyott, az óhajtott, az elképzelt, a sóvárgott ember-, nemzet- és hazakép; az utols6 négy
zár6s?r (A) pedig megint csak a rideg valóság, az említett "kemény realizmus" szöveg-
mezeje.

Lássuk ezek után a deportálási hírvers ipolyszakállasi változatát!

Hangos motorzúgáshallatszik messzirol,
EgypincébehúzÓlitammegkegyetlenül.
Hangossírásközött búcsúzkodika nép,
Elvisznek most minden magyart,aki csakép.
Idehaza más nemigen maradhatott,
mint reszlovákésa telepító-lapos.
Az indulásnakhogyeljöttaz ideje,
Akkor érkezett megaz Isten hidege.
Néhány bútorkát az autóra raktak,
Házat, jOldet,marhát, mást mindent itt hagytak.
Amit sok szorgoskéz összekuporgatott,
Az itthon maradván mind prédárajutott.
Azon célbólrakták oket vagonokba,
hogyne kerüljenekvisszaotthonukba.
Nem tehettünk másként, mert nem volt irgalom,
Mindent elfojtottaz eroskarhatalom.
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Csendesfalunk népe körül volt kerítve
Suru csatárlánccal s nem volt menedéke.

Az igazolásnak se szeri, se száma,
Gyanús volt az ember sajátfalujába.
Szabadságra vágyott Szakállosnak népe,
Mégis rabszolgaság lett a vágya bére.
Olcsó lett az ember éspréda a nemzet,

Sajnos nekünk köllött elszenvedni eztet.
Ne sanyargatnának ártatlan népeket,
De inkább szeretnék egymást az emberek.
Tanulnák meg egymást tisztölni, böcsülni,

Még ha nem is tudnak egy nyelven beszélni.
Látnák meg egymásban Isten teremtményét,
Be tudnák tartani az Isten törvényét.
Felebarátodat szeresd, mint magadat,

Ez volna aföldön legfobb parancsolat.
Ha ezen alapra építnék a békét,
Meglátnák a világ újjászületését.
Könnyes szemmel intünk búcsút mindenkinek,
Szomszédunknak és többi kedvesünknek.

Költözzön közétek békesség,szeretet,

Drága kicsi falunk, a jó Isten veled!

A két hírvers, továbbá a Szélén az országútnak dm{í Tóth-antológia nyolc költe-
ménye (mindmegannyi 1945 és 1947 között fogant), valamint a "hontalanságévei"-nek
irodalmi termését bemutató kötet, a Mint fészkébol kizavart madár... azt bizonyÍtja,
hogy (olyan-amilyen) irodalom és (olyan-amilyen) irodalomtudat a Fábry posztulálta
"némaságesztendei"-ben is létezett a szlovákiai magyarság körében. Vitatkozást elkerü-
lendó, ez tény és való. A kérdés számomra ezek után csupáncsak az, hogy e korszak
1935-1955 közötti irodalmát alkorszaknak, fokorszaknak tekintsük-e. Más szavakkal:
hogy elismerjük-e a mondott korszak önállóságát,amely abból fakad, hogy mind tár-
sadalmi-politikai, mind pedig kulturális-irodalmi vonatkozásban élesen elüt ez a kor
mind az elotte levo, mind pedig az utána következo korszak meghatározó tényezóitól?
Avagy pedig - ragaszkodva a "harmadolás"-hoz - az "elsovirágzás", a "másodvirágzás",
a "harmadvirágzás" fogalmakhoz - csapjuk hozzá e korszakot az elotte levóhöz (mint
tette azt Fábry az 1938-1948 közötti évtizednek egyetlen, homogén korszakká avatásá-
val)? Vagy pedig könyveljük el a "hontalanságévei"-nek irodalmát a "harmadvirágzás"
kezdeteként - mint tette azt eddig Koncsol László, Fónod Zoltán, s antológiája perio-
dizációjában Tóth László is?

Irodalomtörténeti korszakolásunknak meg kellene végre szabadulnia a sémáktól,
a beidegzodött közhelyektól; újra kellene gondolnia a Fábry-féle "harmadvirágzás"fo-
galmat, s vele együtt irodalmunk "szentháromságtan-koncepcióját", e mindenáron har-
madolásra (hármas fókorszakokra) való törekvést.

Hiszen éppen ennek a "harmadolásnak" a b{ívöletében "degradálódik le" az
1945-1948 közötti évek irodalma alkorszakká, holott semmi mással össze nem vethetó
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sajátos korszakról, fó korszakról van bizony ez esetben szó. Tóth László anyagközlései
meger6sítenek: intézményesített magyar irodalmi élet 1945-1948 között tájainkon
ugyan nem létezett irodalomtudat és (az ötvenes évek eleji irodalmunk színvonalánál
nem alacsonyabb!) irodalom viszont, ha korlátozott mennyiségben is) ha sajátos mo-
fajokban is (hírvers,folklorisztikus irodalom, episztola),igenis létezett. Eppen ezért sajá-
tos életérzést, sajátos világérzékelést, sajátos üzenetet fejezett ki.

A csehszlovákiai magyar irodalom hét évtizede megítélésem szerint nem három,
hanem legalábbis öt, mégpedig egymástól jól eltagolható, más-más történelmi-politikai
meghatározottságú f6korszakra osztható:

a) 1918'--1938,az "Els6 Republika" kora
b) 1939-1944, a Szlovák Állam kora
c) 1945-1948. december 15. (a hontalanság éveinek irodalma; december 15. a ki-

telepítés befejezése)
d) 1948. december 15-t61 (az Új Szó megjelenését61)1989. november 17-ig (ter-

mészetszen1en több alkorszakkal)
e) 1989. november 17-t61napjainkig.
A "harmadvirágzás"-féle fogalmakat pedig utaljuk oda, ahová valók - ne a tudo-

mány, hanem az esszéisztikus metaforák világába.

---"

ff-

-
.~..
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MÓZSI FERENC

'
1

'
1

'a ve t va tozas
a vélt változás

az idegek csökönyös beavatkozásai
állapotmeghatározók

mint ahogy a sebességtol megszédült bogár koppan
az ablaküvegen úgy szunik a nagyságrendbe nem sorolható
ésfoleg nem kiutalható lét

innen pár kilométernyire lelkes orvlövészek
a világ még mindig tétlen
ez a nemzetiségi térképhivatal hatáskörébe tartozik
határvonalak eltolhatósága
(ami nem tollvonással történik)

a légy még mindig ugyanúgy piszkít
Ferencjóska óta a nemzeti büszkeség
bekeretezheto és nagyító alatt a légypiszok is kiemelheto

de ez már nem a jegyzetkészítore vonatkozik...

bagoly bagolynak...
meg sem született ártatlan bárányok
keresztvetést bogozó Isten
lila liliomok a kivilágítatlanságban
éjjeli orként foszforeszkál a kéj
sohafel nem ébredésre harangoznak

bagoly bagolynak még lehet szövetségese

a közöny vermeiben unalom

hová rejtettétek a reményt?
ki gyújt be az utolsó fohásszal?
ki csapja be afelhasított templomajtót?
hová csaphat még a ménko?
és mikor találat a találat?

repedezett Mária-üvegek árnyékában
hány nyelven vágja el nyelvét az ima?
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süllyedo hajó
fuldokló kilátás ful!adó érzékek
a látóhatár felett kiengesztelhetetlen fény
fagyott mosolyában még ott vicsorog a tél
megkerülhetetlen problémáival vacog az ember
és melegebb látszatot remél

az esély ki sem húzható agyarai

mustrál gat ják a jelent

aggodalommal bélelt kabátok

sem rejtik el a félelmet

az átlátszó remegés begombolhatatlan

mi a kikiáltási ára a szabadságnak?
avagy alkudozzunk-e még?

irigység káröröm
sárga barna színtelenedés...

dióhéj nyi...
dióhéjnyi koponyán belül bolyong az értelem
képtelen a kijelölt rekeszek bármelyikét is elfoglalni
ideiglenesen beköltözik valamelyik megoldhatatlan képletbe
és érzelmesen tovább bonyolódik

vajon melyikünkhöz rövidebb az út?
Hozzád vagy hozzám?

szuk területre vagyunk behatárolva
hagyományosan kérkedünk nemlétezo erótartalékainkkal
ha nem ezt a nyelvet beszélnénk akkor is ezt
választottuk volna mert

nehezen hozzáférheto

mint kiszáradt kaptár kiolvaszthatatlan méze
úgy csorog át képzeletünkön a lét édes mérge
és megkeseredettségünkben törékeny titkok
hurkát feszegetjük mégmindig...
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vihar Florida felett

a béke szinte teljes
hasonlatok háborgása
visszapergetett fJm kockái

apám túri a meleget
fénylo arcán csodálkozás
"tiszta Amerika" - mondom

csak bólint és már rutinosan kapcsolja be

a bérelt autó biztonsági övét

a zivatar nem enged illetve
gyakran ismétlodik
gyors látogatások Marriott Hotel
totalitáliánók esküvóje
megérkeztünk a holdról
egymásra talált eltévedtek

Crna Serbia

a világ változatlanul
szégyel/heti magát

nagyokos politika
csendesen imádkozzunk

aszerénységért...
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KABDEBÓ TAMÁS

S, k l I
ar anyeregetes

Zreebrüggei sárkányok serkenjetek!

Patyolat fi!!hókkel versengjetek.

Meztéllábos itten minden gyerek.

Langyos a homok, a világ kerek.

S azért, hogy el ne reppenhessetek,

erosen tartják köteliteket.

Föl,fOl, fOl! Sárkányok serkenjetek,

libegés, lebegés, csalafinta

légbukfenc, aztán hinta-palinta,

kígyózó libbenés, lobbanás
testeteken színaranya minta.

Sárkányeregeto kisgyerekek

nézik a levegoeget, mintha
mindenik az Ó szemébe nézne,

s Ó, a mennybol vidáman kacsintna.

Repülo sárkány az öröm jele

(csak ha rettegsz, a gonosz vegyjele).

Hétfeju sárkány? Repülo gyík az,
növényevo, szárnyas, égi csikasz.

(Minden mese igaz és nem igaz.)

Zeebrüggei sárkányok serkenjetek,

voltam sárkányeregeto gyerek
és is;álltam a vöröshídon,

ötven? ötvenegy éve? Nem tudom.

Az enyém is röpködött, odafOnt
a dunai sirályoknak köszönt.

S ezek itt? Fennhéjáznak kevélyen,

a labdázókat lenézik mélyen,

hah! Csigalassú lent a treszina,

s a kispap, ki jagylaltját eszi ma.
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Orrotok fennhordó sárkánygyíkok!

Mit nektek e bársony belga homok,

hol eltunnek csakúgy alábnyomok

mint a vízre írt üzenet, avagy

éppenséggel ezek a verssorok.

Fehér hajó jó, fehér habokon.

Á rgyélusok, ne vegyétek zokon,

hogy majd beszállok, s indulok tova,

láthatjátok fentrOL, honnan s hova.

.--
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KALÁSZ MÁRTON

Capricciók

Conznak, 821

kívánd ru!kik a szenvedést

ru!köhécseljajtók elott
mielott elvonnák az óvadékot

amelybo"'l1u!m elmeboTÚ

a világ kedveztethet1U! nagy sebeket
ru!szánj meg, figyelmeztetésül
lehetru! minden annál csúfabb
kiede1U!bb,sebbel aludni

gyógyszer inkább, s csak lassú
méregömleny, legjobb, ha fOlnyitom

a levelet, nyílt játék: miután
a névhez átgyúrt képzet kérdo azonosulás

szép, azonnali kikérkedés, nem tétovázó
rém-látás egy téltuzte írásvégre

Napsütés

visznek a napsütésre
mondtuk, kétszer havonta

engedélyezve a létláthatásom
még savanyú hétvége van

fOlnyomom orrom az üveghez
gyermek, mint kiért rásajog
fájó szép lelkünk az alkati fényre

bár kamránkra szárnyatlan árnyék
suhog megintcsak valahonnan

vagy ablak elol, a folyó felol
leszorul az ép gally ingadozása

part alá, míg a napsütésre
megengedve épp a létláthatásom

engedve, ha ma nem, holnap gyere
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BAKA ISTVÁN

Rike

Amikor 1967-benSzegedre kerültem, még itt újságír6skodott a késobb szédületes
karriert befut6 Veress Mikl6s, fel-felbukkant Szepesi Attila, de a város költoje - leg-
alábbis a fiatalok számára - o volt: Rike, azaz Petri Csathó Ferenc, akit a futball-
pályákon éppúgy számon tartottak, mint a lánykollégiumokban. O szervezte az Éva
pressz6beli költoi esteket, melyekért honorárium nem járt (egyszer még a kávémat is
csak úgy tudtam kifizetni, hogy elszaladtam kölcsönért a közeli kollégiumba), de so-
kunk számára az elso szereplési lehetoséget - szinte a költové avatást - jelentették.

Rike ekkoriban tele volt életerovel, az én visszahúz6d6 félszegségemmelszemben
o volt a megtestesült magabiztosság; nem is vártunk mást, mint hogy a nemzedékünk-
bol eloször az o kötete fog megjelenni. Az a könyv az6ta is késik, miközben a vele egy-
ívásúak, sot, a nála tíz-tizenöt évvel fiatalabbak is tucatnyi könyvvel jelentkeztek -
nem mintha sokkal többet írtak volna (és tegyük hozzá: nem mintha jobbat írtak, ír-
tunk volna). Csak éppen volt valami Petri Feri harsog6 j6kedve mögött, amirol nem
tudtunk, vagy nem tulajdonítottunk neki jelentoséget, s amit egyetlen sz6val lehet
megnevezni: Ebes.

Ide, a hortobágyi Ebesre telepítették ki a Petri családot 1952-ben, Feri hat-hét
éves korában itt élte át a Rákosi-korszak minden iszonyát és nyomorúságát, innen tért
vissza X-es - azaz osztályidegen származású - gyerekként; még középiskolába se vették
volna fel, bár kit{íno tanul6 volt, ha nem nyer meg egy országos úttörobajnokságot -
fut6ként. Egyébként abetonpályán foly6 fut6edzések és a kegyetlen súlyz6zások miatt
ment tönkre a gerince harmincéves korára.

Ebes, más sz6val: a félelem. Hogy bármikor leinthetik, visszaküldhetik az utols6
padba, hogy bármikor kétségbe vonhatják nemcsak a tehetségét, hanem a megsz6lalás-
hoz, a létezéshez val6 jogát is.

Ebes miatt nem mert az elso visszautasítás után új kötetet beadni (pedig hány
ilyet megértünk mi is, szerencsésebb vagy csak kitart6bb pályatársai!); Ebes miatt vál-
lalt munkát a két szegedi napilap közül is a sztálinistább szellem{ínél, s írta a vezér-
cikkeket maga is április negyedikére, november hetedikére.

A kitörési kísérlet - a szolnoki rádi6nál töltött évek - után már a másikhoz tért

meg rovatvezetonek, s úgy tetszett, beilleszkedett, költoi ambíci6ir61lemondva, de a
versírást (és milyen remek versek írását!) nem hagyva abba, élte az elvtársakkal komáz6
vezeto újságír6k életét, egészen addig, míg egyszer - igaz, két nagyfröccs után - j61 be
nem olvasott Gyori elvtársnak, aki akkor már nem volt olyan nagyon nagy elvtárs, de
ahhoz még elég nagy, hogy Rike repüljön...

Ez már a nyolcvanas évek közepén történt, a nagy szélcsend és a szenilitásba ful-
lad6 nyitási kísérletek idején, amikor egy versért még foly6iratot lehetett betiltani, de
ettol már senki sem ijedt meg, legfeljebb a betilt6k maguk. A barátai ekkoriban ismét
megkeresték Rikét: állítsa már össze azt a nyavalyás kötetet, vagy legalább adja oda ne-
kik a kéziratokat, ok majd összerakják, talpalnak vele. Rike nem mondott nemet, sot,
hálás volt a segítségért, megígérte, hogy egy hét múlva hozza a kéziratot.
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De Ebes nem engedte, ismét nem engedte, nem hozott semmit, és hetekig-hóna-
pokig nem is találták; ~ég a Gulyás testvérek által rögzitett torokszoritó vallomás sem
kerülhetett a filmbe. Es újra a betegségek, a gerincmdtétek, magánéleti válságok,
a munkahelyek közti hányódás, végül a rokkantnyugclíj nyomorúságos menedéke.
A ..másik" Petri, aki miatt az anyai Csathó nevet fel kellett vennie, közben diadalma-
san tért vissza bels6 emÍgrációjából, Rikénél meg maradt az évi négy-öt vers a Tiszatáj-
ban, olykor a Kortársban; legteljesebb ve~gydjteménye ma is az 1979-esszegediantoló-
giában, a Gazdátlan hajókban olvasható. El tovább a "vidék vidékén", írja végletekig
lecsupaszított nyelvd, atommag-tömörségd verseit, és most már - a sajátja helyett - id6-
közben feln6tt fia, Petri Vereb Gábor pályafutását egyengeti. Tanúja voltam egy közös
fellépésüknek - torokszorító volt az is.

Mit kívánhatnék Petri Csathó Ferenc sok vihart kiállt hajójának, összegydjtésre,
kiadásra ,:~ró életmuvének? Egy csendes öblöt, termékeny, nyugodt éveket, és a köte-
tet - a KOTET-et -, de most már igazán, mindannyiunk örömére, vigaszul az elvesz-
tett-elvett évekért.

~ .~.
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PETRI CSATHÓ FERENC

Archív kockák

1.

vörös mezoben zöld kabátok

a kocsmapulton piros rumból
tízmillió feles

összeszorított szájszélünk viszont
fehér és képletes

II.

védjük a hont
(újságokban virágzik
bár a toke pang)
rugalmasak vagyunk
akár a gumipitypang
amely pótolja most
a délibábot kinn a Hortobágyon

III.

magyar anya a szülóágyon
jövonk bábája Ratkó Anna
vigyáz most anyák rátok
vörös mezoben zöld kabátok

és hull az égi manna

Verkli

Hétfó következik Utána kedd és szerda jó
csütörtök péntek szombat fénytelen vasárnap és
mind krumplinap szalonnanap kocsisbor

Hétfo következik Nyirkos pelenkazászlók
lengenek Remélsz-e még? Föiadtad?

Elmálló arcodon kino a gomba, törtfehér
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Freud szobái

A legelsoszobában: hintaszék

- az anyaöl emléke máris a
sírás elotti múlt idobe leng át

A második szobában

az Androgün lakik: az ablakban

dereng egy phallikus harangtorony -
nyakán a Hold ezüstkalárisa

A harmadik szobában: háború -
a vérzo mennyezet félelméboí

zuhanni vágynak a gerendák

A negyedik szobában a fehér

bohóc haldoklik egy kerek porondon

Az ötödik szobában három létige
ül egy boka törött
skizoid sámlin és

fél. hogy nevét kimondom

Poszt

Eklektikus a no. ki tegnap elrabolt;

a szája élveteg. bizantinus. az álla

félkerek román. az orra ógörög, szeme

kubista mandula. a homloka huvös

és gótikus. a lelke posztmodern.

a teste posztrubensi mellesincs

A no fennkölt és szuzgartÍzsszagú. a kor

halandzsa gyermeke. folyton a posztlétról

dumál. absztrakt mezokben újlatin
múszóvirágok nyílanak. unom. rózsát

veszek neki. lefektetem, de közben is

beszél mint mély tudat. forog, forog
mély sírjában a pszichoanalízis
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Veszélyes no, biztos, hogy önveszélyes és

lehet, hogy közveszélyes is, kis melle

szúr, ahogy mered; lát minket és röhög
az Úr. A kis no már hörög, poszt és modern

minden szava, körülöttünk posztposzt

installáció: döglött kígyó az ágy
melletti széken: kékharisnyanadrág

Klió tetszhalála

A történeti múzeum portásai

halálos ágyukon szokták elmondani:
Kliónak bárcaengedélye van.
Minden korokban újólag kitöltik,
és így már nem eroszak az, ami
látszólag államérdek.

~
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BöJTI GÁBOR

Holofernész könyve
RÉSZLETEK

Örökség
és mert benne élsz te

minden félrecsúszott nya/ekendómben
kerülöm is rendesen

(mint elhagyott szeretO

a hutlen kedvest)

ezt a torokszoTÍtó ünnepeinkre
emlékezteto ruhadarabot

az arcképed mind élesebb
a szívemben mégsem megyek utánad
az élet egyre mélyebb erdejében
abol élsz és uralkodol

a mindennapjaimon (a magamfajtának
az Atyák Kenje való) talán
mert reszketek a tekintetedre

Kiuzetés

a gyümölcsök amelyekhez kezed
ért elrohadtak (afejemre
nyomott barack éppúgy mint a tarkómra
csúszó tenyered fészekmelege az ezüstöt
termo) talán már az építótábort is le-
bontotta egy másik anyag-csere -
vajon rájöhettem volna-e idoben

hogy miként lehetett volna szebb vagy
mindennek így kellett lennie mert az egész
eleve eldöntetett már azon a dánszentmiklósi

átvert augusztus tizenharmadikán -
ezek érdekelnek és nem az hogy most kivel
tervezed: mi ketten menedék leszünk

ahol majd meghúzódhatunk
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Utazol

egyszer azt mondtad
félre ne érts

de úgy szeretném ha
beteg lennél: ápolnálak
majd egynagy utazásrólbeszéltél
hogymegmutatod nekem
Iskariótiát ésmegcsókoltál

aztán ágynak estem
(Betulia alatt hiába kereste

elvesztett fejét egy megalázott sereg)
és te sehol sem voltál

csupán dr. Múlt és Magány novérke
virrasztott az ágy4lmnál
téged pedig elnyelt a messzeség

Kifosztott hajó

gerendáim hiába hamvadnak
karnyújtásnyira vagy de mégsem

érhetlek el (tiltott gyümölcs) évekig

hittem hogy tudom a csókod mikor
mit árul el s hogy mert bódít nincs

semmi baj míg zátonyra nem futtattál
hol sziklába vésve áll:

...ÉSA SZERETET
ARCODBA CSAPÓDÓ
ECETES LEHELET

sokáigvártalak s hogymeglásd
az írástfát gyújtöttem de ma már
mást akarok nem meggyozni
kívánlak
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Tigrisvadászat

egy gép kellene valami olyan szerleezet
amellyelleírhatnálak (múltadóalap) ha már
kiírni nem tudom az emléked magamból most
is itt dorombol belém harap és addig dörgöli

hozzám magát amíg a vérem egyre vadabb ütemet
nem ver akár a lázas írógépkattogás -
bárányok bárányok mindenütt

kibol evett már tigris az mindig tigris-

fogakra vágyik birkanyájból villogó
smaragdszemekre - árnyéklapulást idéz a rímkényszer.

képzet: a múzsa akkor igazán múzsa
ha elkenódött a rúzsa mint orrbavágás

után a szájba szivárgó vér
gépelódöm

68.
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BENCZE BALÁZS

A mártír I.
Júdás harminc aranyat kapott, Kajafásvisszanyerte hatalmát lezüllesztett népe fö-

lött. Pilátus lelkiismeretének piszkát a réztálból kiöntötte egy rabszolga. A tanítvá-
nyok pedig ezúttal központi szerepet nyertek, ha csak egy éjszakára is.

. Jézuskint járkált a Getsemáne-kertcédrusfáialatt, és a jöv6regondolt.
- A vértanúk szava, f6ként a beléfojtott, halálhörgéssei elegy ige messzebbre jut,

mint a lóháton nyargaló hfrnök kidobolt igazsága.Az é16 beszé16t elfelejtik, a halott
koponyájába borzadva keresik a fogakat, amelyeken át kiszdr6dött a vérbefojtani való
világosság. A veszt6helyen relikviák maradnak, a pulpituson esetleg a szónok lába-
nyoma, amelyet az els6 es6 elmos.

- Halj meg, hogy meghallgassanakl- mondta maga elé.
A kereszt arányait a görögökt61 vették át - illetve, az aurea sectio mértani töké-

lyét er6ltették rá. A kereszt szára és gerendája között ugyanis általában megvolt ez a
harmónia.

- Végül is a forma ellen nem lehet kifogásom. Egyszer majd talán jelkép is lesz -
hiszen olyan mesteri arány - gondolta.

Azel6tt a názáreti csak egy volt a sok "próféta" közül, s mivel békét prédikált,
a hangosabbak és a többségben lév6 elégedetlenek nem foglalkoztak vele. Afféle "fdo-
zófus" volt, a nép pedig vért, cirkuszt és lázas, mellbevágó, kevés megértéssel is felfog-
ható nagy szavakat keres.

- Ha Lázárt nem fázom fel a tetszhalálból, fele ennyien nem hallgattak volna. Ha
azt mondom, megtanultam, hogyan kell meggyógyítani a betegeket, csalónak tartanak,
és kinevetnek... A kivégzésre viszont eljönnek! Az már igazi látnivaló lesz! Szavak he-
lyett hörgéStüdéS, ige helyett vér, a szeretet helyett látványos haláltusa. Hiába van
olyan magasan a megfeszített, éSkvannak felül, és ez jólesik a tömegnek.

- Az Atya engem büntet. Lám, Jónás nem vállalta a jobb útra térítést - a Te-
remtéSbeérte a meggyaláztatásával. Én magamra vettem a lehetetlent - tehát meg kell
halnom. Csakhogy félek, ez ide már kevés.

- Uram! Lásd be, ha az özönvíz nem volt elég, egy ember vére nem fog lemosni
semmit.

De mégis... a mártír kiáltása a kereszten felkiáltójel, talán pirossal is aláhúzza sza-
vait a vércsík a testén. Talán a borzongató szánalom megérteti a szavak fontosságát
azokkal, akik gondolkodnak. Hiszen éppen én nem nézhetem le embertársaimat
annyira, hogy ezt nem tételezném fel róluk. Van minden kivégzésben, amelyet a Hata-
lom rendel el, egyfajta lázadásra való felbujtás, és a megalázó halál magasztossá lesz,
a legfelháborítóbb 6rültség is kihajthat és gyümölcsöt hozhat, ha elhullajtója meg tud
halni érte; ha kijelent6jének egy Hatalom szavaz halált. Márpedig én - úgy érzem -
komolyan beszéltem.

Igy gondolkodott a Megváltó, miközben maga sem tudta még, mennyire fáj, ha
az embernek szeget kalapálnak bele a kezébe, és kiröhögik a vergodését hat láb magas-
ságban.



t 994. május 41

- Mutass meg, Uram, engem harmadnap, de engedj élni egy kicsit akkor is, ami-
kor a halott testén kihajtott magonc gyümölcsöt érleli - fohászkodott.- Add Uram a
feltámadást nekem kétezer év után! Avagy nincsen jogom látni a Te világodat és az Én
áldozatom eredményét?

És lon.
És akkor a szakállas csavargó feltúnt a városban, bámulta az emberek arcát, és

motyogta maga elé, egyfolytában, hogy nem emSl volt szó, aztán, amikor a ballon-
kabátos szivar megjegyzéseket tett rá, egyszerre a képére mászott, hogy a mentok vit-
ték el. És akkor jött a meseautó, meg minden, aztán sittre vágták a palit, hogy minek
csinálja a balhét. De meg minek is ugrál, úgy kell neki, miért nem bírt nyugton lenni?
Kész röhej...

Különben meg Júdás harminc aranyát utcakölykök szedték fel.
Kajafás uralkodását eltemette az ido, Pilátusból szappanmárka lett - a tanítvá-

nyok pedig szétszéledtek...

Mártír II.
Vala pedig egy ember, ki hirdete új eszméket, melyek valának igazak, s az világ-

nak dolgait érto elméknek bizonyosságát nékünk hozá vala. És vala emez ember fiatal,
ki mégis az vén bölcsekhez méltó szavakkal hirdeté amaz új eszméket. És valának az ré-
gi rendnek nagy sok papjai, kik tudomást vevének ez tanoknak igazságiról, s azon erost
elborzadván szólanak vala egymás között.

- Ezen tanok bizonnyal veszélyesek az mi templomink számára, s mégoly veszé-
lyesek az mi hatalmas és eros voltunkra, nemkülönben pedig az mi tanításinkra.

Ekképpen beszéltenek az régi papok és bölcsek, kik valának hatalmasok azon né-
peken, melyek alájok rendeltettenek.

És feltevék magokban, hogy ez ifjú prophetát bizonyelveszejtik.
És ezenközben az propheta vala nagy munkálkodásinak közepette, mely által

kinyilváníttathatik mindaz új tan és annak égi igazsági,miket o hirdete vala.
És akkoron összetanakodának mind az o elveszejtéséreszerzodött papok és az ha-

talmas Róma, mely vala ura ezen összetanakodóknak.
És eme férfiú, ki vala hordozója ezen új religiónak, nem vala pedig egyszeru em-

ber, hanem vala egy küldötte az világok Teremtojének és az mozgók Mozgatójának, ki
látván látá azon dolgokat, miket az alábbvaló emberi faj önnön szürkesége okán meg
nem láthat soha, lévén az o szemeken éppen hasonlatos szürkeség, és amiképp az hen-
gergozo földbéli féreg nem láthat önnön magánál tökéletesebbet, mivel azt már érteni
képtelen, úgy az emberi faj sem veheti elméjébe az felette állót, míg ahhoz mért értel-
met nem szerez.

És beszélle vala ezen propheta az világok sokaságinak különbözoségiben való
nyilván egyazonságról, és talála vala egyéb igaz törvényeket, melyek az embert böl-
csebb~ teszik, ha az eladdig való rossz törvényt immáron követni nem akarják.

Es mondák akkoron az papok és bölcsek, szövetséget tartván az hatalmas Ró-
mával:
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- Immáron elérkezett az ideje ezen bujtogató lázadó megölettetésének, ki Isten
dolgait magyarázni magát méltónak tartja, holott ezzel az mi törvényeinket és ha-
talmasságunkat teszi kétessé.

És elfogják eSt,és vádolják eSt,kinozni, hogy joguk találtassék, kit azután vértanú-
ságra szánnak.

És megölék vala nagy sokaság szeme láttára az Úrnak 1600. évében azon tanhóját
az emberi fajnak, kinek neve vala Giordano Bruno.
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MAGYARI BARNA

Az erdélyi magyarok elso levele
Gróf Széchenyi Istvánhoz

Kdt: Erdélyben, 1989 oszén

immár törvények határozzák meg

hogy naponta hány percig lehetünk magyar
ám még szabadon választhatunk tachtikát
mellyel vasárnap délelottönként átejtjük
a templomajtóig követo "szekust H

a melegvíz letiltva az áram is

a paptól kapott gyertya fölött melegítünk egy teát

kijárási tilalom nincs
álmunkban akár 200 méterre is

megközelíthetjük a Himnuszt

hallgatásunkat cenzúrázzák
mellesleg leveleinket is

aki nem tudta bizonyítani román származását

azt a történelemkönyvekbo'1 mind kihajtották
az oszi betakarításra

de azért a tanórákon egy-egy óvatlan gyerek
olykor még tökéletesen kiejti neved

Az erdélyi magyarok második levele
Gróf Széchenyi Istvánhoz

Kdt: Erdélyben, 1990 januárjában

ma okmánybélyegekre gyujtünk

hogy Iancu de Hunedoara-t
visszamagyarosíttathassuk Hunyadi Jánosra
Gheorghe Doja-t Dózsa Györgyre

a Ion-okatJánosokra
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a Stefan-okat Istvánokra
az Ecaterina-kat Kataiinokra

és igy tovább és igy tovább

barátunknak már a zsúfolt villamoson is

magyarul meséljük mit fozött tegnap az asszony

nem /élünk hogy ledobnak

Az erdélyi magyarok harmadik levele
Gróf Széchenyi Ist'lJánhoz

Kelt: Erdélyben, 1990múciusában

ismét a pincékbe megyünk le

megsúgni egymásnak azt

ami sehogyan sem jut eszünkbe románul

s anélkül hogy elmozdulnának a bútorok

a PetOfi utcából a Stro Balcescu-ba visszaköltözünk
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Ü gyvivováltás Bécsben
Szépfalusi István (az átadó)

Övezze Bécsben Süto Andrást ma is nagyrabecsülés, tisztelet és szeretet!

"Fogjunk össze, barátaim, vessünk véget minden gydlölködésnek, hogy jobb éle-
tünk legyen Erdélyben" - írta 1945-benKolozsvárottaz az V. osztályos,nagyenyedi
református kollégista egy román diáktársának, akinek késobb szemet kellett áldoznia
szóért. Kizárólag azért, mert - az egyetemeshumánumjegyébenés nevében- fellépett
a "szemet szemért" ellen.

Amikor ma Süt6 Andrást újabb bécsi magyar szerz6i estjén köszöntöm, lehetet-
len nem foglalkoznom néhány ausztriai magyar közösségi gondunkkal.

Drága András!
Nézd el ezt nekem, igaz, nem eloször történik meg velünk. Két évvel ezelott,

a Nemzetközi P. E. N. Club 56., Bécsben megrendezett világkongresszusa alkalmából
tartott magyar gálaesten, éppen ezen a helyen kaptam megbízást a jelen lévo magyar
íróktól és a nagyközönségt6l, hogy forduljak Hozzád nynt levéllel. Kerestem a témát,
végül is a budapesti Nemzeti Színház 1993. januári, a M~ar Kultúra Napja alkal-
mából Bécsben, a Collegium Hungaricumban megtartott .Ádvent a Hargitán. kamara-
színházi változatának eloadása szolgáltatta az alkalmat. De akkor is inkább az ausztriai
idegenellenességgelés a magyarországi szélsóségekkel kellett foglalkoznom, ellenükben
kellett szót emelnem. S ma sincs ez másként: Téged köszöntve, ismét csupán magunk-
kal foglalkozom, de a mai rendezvényünkkel megválok a Bornemisza Péter Társaság
ügyvivoi munkakörét61, s van néhány útravaló szavam.

Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim!
Engedjék meg tehát, hogy ezzel kapcsolatban csupán három megállapítást tegyek.
1. (BornemiszaPéter Társaságésaz ausztriai magyar népcsoporttanács.)Osztrák kor-

mányunk tavaly nyáron az ausztriai magyar népcsoporttanácsot kiterjesztette Bécsre.
Következésképpen movelodési intézményünk, a Bornemisza Péter Társaság munkájá-
nak elismeréseként remélhetoleg a megígért ígéretek megvalósulnak. Ez számunkra azt
jelenti, hogy Ausztriában magyar népcsoportmunkát lehet a kultúra legmagasabb
szintjén is végezni. Mi a magunk számára ezt így pontosít juk: csak így lehet, nekünk
csak így szabad!

2. (Bornemisza Péter Társaságés az ausztriai magyar közösségek)Meggyozodésem,
hogy a különbözo árnyalatú ausztriai magyar közösségi csoportosulásoknak - elsosor-
ban a múltban, de a jelenben is - megvolt és meg is van a maguk létjogosultsága és sze-
repe. Amikor mi úgy látjuk, hogy pluralista társadalmunkban minden, nem szélsoséges
csoportosulás a jogszerdségen túlmenoen szükséges, a magunk számára az egyetemes
magyarság szolgálatát - és továbbra sem annak képviseletét! - nem tudjuk, ahogyan a
múltban sem tudtuk, egyletekben, avagy egyesületközi munkaközösségekben elkép-
zelni. A magunk számára ezt így fogalmaztuk meg egy esztendovel ezelott: keresnünk
kell azt, ami nemzeti, nem csak azt, ami egyleti, építenünk kell azt, ami közös, nem
csak azt, ami önös, látnunk kell azt, ami országos, nem csak azt, ami tartományi vagy
helyi. A Bornemisza Péter Társaság ezért nem "klub", nálunk nincsen lehetoség
"belépésre", de korlátlan lehet6ség van a segít6készség felajánlására, a javaslattételre, az
együttmuködésre!
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2. 1. ?4 Bornemisza Péter Társaságausztriai magyar irodalmi kör.) A Bornemisza
Péter Társaság ügyviv6i munkakörét átadva megállapítom: egyetlen ausztriai magyar
csoportosulással nincsenek rendezetlen ügyeink, sot - meggyozodésem szerint - nem is
lehetnek. Ausztriai magyar pluralizmusunk következtében - Ulyés Gyula majdnem
napra harminc évvel ezelotti biztatását61 vezéreltetve - a Bornemisza Péter Társaság
ausztriai magyar irodalmi kör. Mégpedig az irodalmi élet mindenkori teljes spektru-
mában. Nem jelenti ez természetesen azt, hogy az ausztriai magyar nemzetiség- vagy
népcsoport-politikán "kívül" állunk, de ennek a feladatnak az ellátása primér m6don -
meggyoz6désünk szerint - nem a mi feladatunk. Ezért, ellentétek nemcsak hogy nin-
csenek, de munkánkkal kapcsolatban nem is lehetnek.

Drága András!
Látod, már megint ügybe temetkeztem, de ha már jelen vagy, ha már a Nemzeti

Színházb61 itt vagytok - ti, az er6sek, akiknek szavát mi csak reszponzoriumként is-
mételhetjük, avagy felerosíthetjük, j6 volt ezt elmondani, hogy Toled, Toletek ismét
biztat6 sz6t, segítséget kaphassunk. Ezt az üzenetet szeretnénk viszont a jöv6ben hat-
hat6san továbbadni, amikor a Bornemisza Péter Társaság tevékenységét ismét ki-
terjesztjük országunk tartományi székhelyeire és a nagyobb számban magyarok lakta
településekre. E gondolatok jegyében, a sz6 szoros értelmében harmadszázados mun-
kás korszak után, kérem mtlvel6dési intézményünk albizottságát, hogy a Bornemisza
Péter Társaság kulturális munkájának, tevékenységének további biztosítására az ügy-
vivoi munkakört, a stafétabotot tolem ezen az esten vegye át.

A mtlsorismerteton közölték a jövo évi eload6k névsorát - idorendben: Tornai
J6zsef (Budapest), Horváth Andor (Kolozsvár), Csiki Lászl6, A hely szelleme c. szín-
mtlvének osbemutat6ja a Nemzeti Színház eloadásában, Jozé Hradil (Muraszombat)
mtlfordít6, Balla D. Károly (Ungvár), Molnár J6zsef (München), Konrád György
(Budapest), Grendel Lajos (pozsony), Mészöly Mikl6s (Budapest). A 35 éves jubileum
alkalmáb61, 1995 tavaszán a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Magyar Társulata Bécs-
ben elso ízben bemutatja Bornemisza Péter Magyar Elektráját.

Kászoni Zoltán (az átvevo)

Drága Süto András! Kedves budapesti vendégeink! Hölgyeim és Uraim!
A hála szavával kell kezdenem. Köszönet Süto Andrásnak azért, hogy 1993 ád-

ventjén eljött közénk, hogy megajándékozzon ezzel a két felejthetetlen estte!.
Olyan élmény volt ez, melynek emléke eltörölhetetlenül megmarad bennünk,

B6di Máriákban, kiket a sors szüloföldünkt61 ily messzire vetett, s itt neveljük szüle-
ink unokáit.

A sors keze? Vajon nem inkább a létfenntartás ösztöne volt az, amely idekerge-
tett az alantas ösztönöket mtlködtet6 gépezetbol? Vagy tényleg az tlzött volna el ben-
nünket ide, hogy túl gyávák voltunk az otthonmaradáshoz, s eléggé bátrak ahhoz,
hogy az emigráci6 kalandját válasszuk? Ki tudja erre az igazválaszt?

Ha visszatekintünk történelmünkre, láthatjuk, valahányszor ösztönszeru önös
érdekek ütköztek bennünk etikai elvekkel, mi, magyarok, mindig az ut6bbiak javára
döntöttünk. De vajon val6ban erkölcsösebb-e az erkölcsösség mellett törni lándzsát
akkor, amikor a tét sajátmagunk s gyermekeink puszta léte, jöv6je? S vajon igazság té-
tetik-e annak, akit erkölcsi tartása önnön léte feladásárabír?
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Mondják, több igazságvan. Isten tudja az igazat, a valót. Mi csak kutathatjuk azt,
de kutatnunk - foképp a muvészet eszközeivel - nemcsak szabad, hanem szükséges is.
Amiért ezt tette s teszi ma is, köszönet érte Süto Andrásnak.

A Bornemisza Péter Társaságnak, mint az Ausztriai Magyar Lelkigondozó Szol-
gálat muvelodési intézményének, az a dolga, hogy szellemi muhelyként segítse az
ausztriai magyar közösséget, bennünket, mindannyiunkat, akik közül sokan kisebbségi
sorsot újabb kisebbségi sorsra váltottunk, hogy megorizzük azt, amit megorizni ide
menekültünk. Egyedüli célunk s létjogosultságunk lévén jelmondatunk nem lehet más,
mint az, hogy közösen a közösségért, közösen a közös célért. Jelszavunk nem lehet
más, mint ez: együttmuködés. Együtt másokért, együtt mindannyiunkért.

Az utóbbi két est során szerzett felejthetetlen élményeink, s a Bornemisza Péter
Társaság immár több mint három évtizedes múltjában sorakozó többi rendezvény át-
üto sikere azt bizonyítja, hogy a társaság eleddig nagyszeruen végezte munkáját, szol-
gálta a célt. Ezt pedig mindenekelott létrehozójának, szellemi mentorának, irányadójá-
nak, úgy is mondhatnók, a társaság lelkének, Szépfalusi Istvánnak köszönhetjük.

Most, amikor o a stafétabot átadásáról beszél, s munkacsoportokat alakít a felada-
tok jövobeni ellátása végett, egyre égetobben merül föl bennünk a kérdés: vajon
ugyanolyan sikerrel tudjuk-e majd ellátni ezt a nagy és fontos feladatot, mint o? Vála-
szom erre: bizonyára sikerülni fog, ha ugyanolyan odaadással, valódi célunkat soha
szem elol tévesztve munkálkodunk közös ügyünkért.

István; nekünk, az albizottságoknak nyújtottad a stafétabotot, s mi fogjuk azt. De
azért - Süto Andrással egyetemben - kérünk: még ne ereszd ell

..,'..
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KÖNTÖS-SZABÓ ZOLTÁN

K. tiszteletes diáriuma
FEJEZET A TRIANON GYERMEKEI c. (csALÁDI) KRÓNIKA

II. KÖTETÉBOL

1923. év március 3. napján írja naplójába:"Mártogatós tollam vétlen abban, hogy
perceg6sen formált betuk és kuszán rendetlenked6 sorok rontják az oldal külalakját,
mire oly sokat adok (teológus korom óta). Istenem, hányszor tréfálkoztam Salamon-
nal: atyámfia, mind mellé csorog a császárkörte liktárium, vegyen erot keze nyárfáso-
dásán. Nü, hásze hogyne remegne a kezem, mid6n látva tapasztalom, hogy Bcitianu
liberális kormánya nem tud, vagy talán nem is akar véget vetni az antiszemita diákok
vadultságának. Mire én (kislányunk behemót keresztapjától eltanult felületességgel):
áh, luliu Maniu majd szétcsap közöttük, ha kormányra kerül, a parasztpártiak köze-
lebb állnak a néptömegekhez, s a földmívesnek, iparosnak nincs érkezése a zsid6ellenes
buzgalmakra [.u] S lám, lám, az én kezem is mer6 rezg,és,bárha nem a félelem, hanem-
ha a felháborodás okán. A kolozsvári napilap (Keleti Ujság)mai száma a Timest idézte,
még az örökké fegyelmezett Pálfi presbiter is kitérült higgadt sodrából: arcátlan képmu-
tatás, így 6kelme surun teremburázva, s még ok nevezik magukat a legtekintélyesebb
európai napilapnak!" [u.] A szentseri lelkész hosszan kommentálja naplójában a Times
..ájtatosmanós szemforgatását".Az angol lap "keresettenkeseru irállyal" számol be a gé-
nuai kisebbségikonferenciáról, "mely mindent megtett, az idegen fennhatóság alá került
etnikumok reményeinek szertefoszlatására, hagyján. Am nem átallja hozzáfuzni dema-
góg rosszallását, miszerint az átgondolatlan trianoni szerz6dés, befejezett tény, sorry, és
bizony, bizony az utódállamok a vae victis alapján kezelik a minoritásokat. A lap sür-
geti Európa odafigyelését (nahiszen), kérik, mi több, követelik az európai demokrácia
erélyes és hathatós közbeavatkozását" [u.]

JI.

Ebben az esztendoben a tavasz vonakodik tiszteletét tenni Aranyosszéken, kény-
telenek voltunk befdtni hivatali irodám cserépkályhájába: elkel a meleg. Némi rekcum-
ban részesített n6m: ne a tüze16veltakarékoskodjon, többe fog kerülni a patika, üdvös
volna, ha nem percegtetné éjfélig a tollat, mi értelme annyi id6t pazarolni diáriumára,
ha egyszer titkos, jaj, ne produkáljon oly megbántott képet, szép ember, ma elvárom
eleven jelenlétét amadárszemes jávorágyban, na nézzünk oda, elpirul meglett férfi
létére?!

Március 15-e, péntek. Megemlékezés istentisztelet keretében, miként múlt esz-
tend6ben, idén sem emelt tiltást a vármegye prefektusa, feltéve: falak között történik,
s román állampolgárhoz méltó visszafogottsággal.

30 ifjút tartóztattak le Kolozsváron, hozta a hírt Káli, így biza, János, meresztette
fogkefeszemöldökét harangozónkra. Mire Holló: s eztet mért nekem mondja, toppan-
tott szlavóniai tölgyb61. faragott pótlábával, válaszoljon, postamester úr! Barnabás
atyámfia nem ijedt meg Jankó teljes mellszélességétól,azt válaszolta: kommunista han-
gulatkeltés okán fogták le 6ket, hát kinek mondjam, ha nem a 3x8 órás követelés ro-
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konszenvewjének. Egyházfmk veranda iránt irányította cibikkel6 járását, az ajt6-
keretb61 visszaszólt: és a botránkoztató, zsidókat hajkurászó diákokat miért nem tud-
ják bevágni áristomba, a hétszentségit, tisztesség ne essék.

Turi ezt, tiszteletes úr, adta az elképed6t Káli, mióta van létalapja a szentségeIés-
nek ezen a parókián? Ha rajtam múlna, példálózott, azonnal visszaWvnám, egyrészt

dr " " ~1r' de , "1 al,. '1 ' ,Iren e utasltanam, masreszt m"j;Aer mem to e: ugyanv ost DUa ve emenye arro ,
hogy baloldali cimborái Budapesten botrányba fullasztották a március lS-ét? Kis pap-
ném csöndesen kérdezte a Pfaf{varrógép fedezékéból: s aztán maga honnan veszi, hogy
baloldaliak voltak? Hát ez az, adta meg magát Káli úgy n6m szigorának, mint szemé-
lyes bizonytalanságának.

*

Biza: nincs érkezése a tavasznak, nemcsak az aranyosszéki medencét kerüli el, ha-
nem egész Erdélyt. Tegnap éjfélig hajoltam diáriumom fölé, keveset aludtam, kusza ál-
mokból riadtam, verejtékezve. S bárha tör6dötten kászálódtam ki a madárszemes háló-
á.gyból, testmozgató sétát szabtam ki magamra, mire kiértem a bágyoni határba, az
Erchegység és a Gyalui-havasok hósipkás csúcsain pirkadt az új nap. Visszajövet az in-
dóház felé kerültem, Csernáczki a ropogós békasóval tedtett kicsi térségen várta Torda
irányából a vicinálist. Kurta beszélgetésünk még kurtább foglalata: újabb 6 hónapot
kaptak a vasutasok a román nyelv sufident, elégségeselsajátítására, miközben azok is
útilaput kaptak, kik kitun6n hadarják az állam nyelvét. Els6rendu szempont a román
nyelvtudás, duma, csapott állomásfónökünk a helyiérdeku kisvonat mögött terül6 kó-
szénfüstbe, közben többségi felebarátainkat is el-~Italáljavajegy kósza seggbe rugás, bo-
csánat, kapott észbe Cs. Csak nyugodtan, atyámfia, mondottam, nem a cinteremben
vagyunk, s nem papi min6ségemben tartózkodom a peronon [u.]

*

Bizony: szerfölött helyénvaló volt kis papném flrtatása, mid6n kiszólt a varrógép
mögül. Ellentmondó Week kóvályognak a lapokban, úgy románban, mint -magyarban,
nem lehet pontosan tudni, kik, miért s hol botrányoztak Budapesten. A román lapok
szerint: ébredók rendeztek harababura.t, rumlit, a magyar újságok baloldali ifjakat sej-
tenek a botránkoztatás mögött, Istenem, ezek az örökké manipulált hiTek!

"Forrpontra"jut az alkotmányvita; a szenátusbanlorga veti Briitianu szemére, hogy
jóllehet nem egypártkormány, hanem csak a király írta alá az Alba-Iulia-i határozatokat,
mégis illene betartaniazokat. Nem méltó veszni hagynia ~zerfOlöttmagasztos"gyulafehér-
vári gondolatokat. Az ellenzéki politikusok elutasítják a tervezett alkotmány szellemét,
"mely nem tükrözi az új ido7eke1párhuzamos gondolkodást". 1918decemberétól- hangoz-
tatja az ellenzék - Románia nemzetiségi állam lett, ebbo'7következik, hogy a minoritások-
nak határozott, alkotmányszeTUjogokat kell juttatni. " Vaida-Voevod módfelett kemé-
nyen szólott: a liberálisok úgy bánnak az emberekkel, ahogy civilizált helyeken a bar-
mokkal sem bánnak. Lett erre haddelhadd: a parlament elnöke degeneráltnak nevezte
az ellenzéket, idegen befolyás alá került alakoknak, akik a budapesti kormány véle-
ményét szajkózzák. Az ellenzék replikája sem vala lágyabb: urnatolvajok gyülekezete
(mármint a kormánypárt)."

Jön! Vine! Jön! Vine! Jönlll Sajnos, nem a megváltás, csak Bonkáló Dávid jön,
plakátok vidtanak a_Piactér épületein, a Templom térre ném porták kedtésein: Szen-
vedély! Sorscsapás!Orület! Iubirea innebunitor (Szerelmi téboly).
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Forrpontra jutott, Írtam nemrég az alkotmányvitáról, most már alighanem: zu-
bog. Hajszálon múlt a hajbakapás a parlamentben, olvastuk az Ellenzékben, kormány-
párti kórus, banditák, takarodjatok Budapestre! Vaida: amit Bratianu tesz, arra még
Tisza és Andrássy sem vetemedett! Zúdulnak a rágalmak a kisebbségi képvisel6kre is:
államot akarnak az államban, nem érik be egyenl6 jogú állampolgársággal, plusz jo-
gokra fáj a foguk, fittyet hánynak a román állam védelmére, nemzetközi védelmet kö-
vetelnek!

Végre! fivérem leveléb61megtudhattuk: a március 15-i rendzavarást a Pozsonyból
áttelepedett magyar egyetem hallgatói vitték végbe, kinek botránkoztatás, kinek "hara-
babud" , nekem például keserves kiállás, hiszen a repatriált ifjak otthonmaradt testvé-
reikért tüntettek, még azt se? Ejnye, tiszteletes úr, talántán inkább az isteni igazság-
tételre kéne hagyatkozni, a mindenkori jámbortt'ír6 magatartásra [...]

ot-

Tordán, L6rinczi esperes hívására (húsvét el6tti közgy(ílés, mindvalahány ara-
nyosszéki unit. lelkész részvételével), du.: beadtam a könyvköt6mesterhez Emerson
Muvészetét. Lipót atyámfia ugyanazt a témát feszegette, mint szentseri hitsorsosa: szin-
te hihetetlen, hogy Romániában hosszú hónapok óta háborítanak és félemIítenek az
egyetemi botrányok, s a diákok fütyülnek úgy Bratianura, mint Anghelescura, mi
több, felkent királyukra is [u.]

ot-

Kezdek beletanuIni a képmutatásba(?), a mai társaslét folyamán se bt'ít, se bát nem
mondtam behemót kurátorunk kifakadására: a magyar emigránsok ugyancsak kiviselik
magukat, hagyján, de amit egynémely székesMvárosibulvárlapok mt'ívelnek, valósággal
lovat adnak a román zsurnalisztáknak alá, kik nagy gyakorlattal habozzák fel az infor-
mációkat, kutyafüle! Ferenc csak mondta a magáét egyre ablakrezegtet6bb baritonnal:
az emigráció hangadói nagy és st'ír(íport vertek fel Bécsben és Moszkvában az egyetemi
kveszturában történtek miatt, ugyanakkor! Ugyanakkor egy árva szavuk nincs a Nagy-
Romániában zajló s módszeres (éstettleges!) antiszemitizmusról, a teremtésit! Krókusz-
kék öltönye belzsebéb61román újságokat vett elé, a damasztabroszra csapta 6ket: meg-
áll az ész, és hanyatt veti magát, nézzétek a kolumnás cikkeket, s a rém-címeket, s Mleg
a mesterien színlelt rettegésük világ elé tárását: meddig tt'íri Európa, hogy Budapesten
ártatlan embereket rémisszenek a trezitorik, ébred6k [u.]

ot-

A muszka trapperek vontatta "Kinematograf Staggione" nagy ováció közepette
fékezett le a Piac téren, a vásottabb kölykök felkúsztak a rügyez6 platánfákra. Két ve-
tÍtést produkált a zseniális ripacs (öltözéke leírására nem pazarolom anilintentámat:
fest6 ecsetjére való). Sokan jöttek ki Szentserre a tordai Silica-negyedb61,Szindr61, Ke-
resztesr61, jól felcsigázták az érdekl6dést a falragaszok.

Ez kell a népnek, zsörtö16dött Ferenc, tör6dnek is, hogy micsoda alkotmányt
fognak ránkl6csölni.

Miért, vetette oda a harangozó, a tekintetes úr szerint, mit kéne csináljanak?
ot-
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Zubog a parlamenti vita. a víz kilöttyen a parázsra: átvitt értelemben. Román-
román vita, köztiszteletben álló történészek» írók, jogászok utasítják el az alkotmányt
[Iorga, Agarbiceanu, Maniu]. A Magyar Párt részércSISándor József fogalmazott a leg-
horzsolósabban: a tervezet nem az általános béke és kézfogás jegyében, hanem szurony
és véres kard árnyékában vajúdik.

A transszylván románok tiltakozó tömeggylílést ígérnek Gyulafehérvárra: nem
kérnek az Ókirályságból er6ltetett alkotmányból, az erdélyi fejedelmek székvárosában
ország-világ tudtára adják, miként vélekednek a regátiakról. Az ókirályságiak sem fo-
galmaznak kíméletesen, torz véleményük kifejtésére nem fáradnak Gyulafehérvárig: az
erdélyi román szeparatisták, a magyar irredenta politika szállásmesterei, nemcsak a
regionalizmust szolgálják, hanem Budapestet is, lévén ügynökök.

...

A M. P. kolozsvári nagygyúlésén 12 pontban foglalják össze a kisebbségi sérelmeket;
az egybegyultek helyesl~ hogy a magyar képviselok nem vonultak ki az alkotmányvitáról,
de figyelmeztettek a kisemmizés, a mellozés, a ,Jogokból való kitagadásW következményeire.
A képviselok kamarájában mindössze három magyar rendelkezik mandátummal. "Ber-
nády György betegsége miánt nem vehet részt a vitában, így behemót jogtudorunk, ez
a numerusbeli csekélység ország-világ eMtt kiáltó bizonyíték: az alkotmányozás ilyetén
munkája nem jogsértés, hanem: jogrombolás.. A szentseri parókián találgatják, milyen
állásfoglalásra szánja el magát a szász és sváb polgárság. Képviseletük eros, a kisebbségi takti-
kában wszakavatottabbak, mint a magyarok w,a fóhatalomváltozás után számos tanújelét
adták beilleszkedési szándékaiknak. Határok választják el oket anyaországuktól, s ha mégis
az alkotmány tervezet ellen voksolnak. kínos helyzetbe hozzák a többségi nemzetet a világ
közvéleménye elott. .Káli postamester példálózott a világ közvéleményével, kis papném
nem volt jelen, így aztán Demeter szokott indolenciáját magára öltve jelölte meg azt
a helyet, ahova fel61e elmehet a világ közvéleménye [...]"

...

Véglegesbezárással fenyegeti Constantia Anghelescu a kolozsvári Marianum tan-
intézetét, 6kelme indoka egy szöveges számtanpélda, mely így kezd6dik: ha egy ma-
gyar katona lépése 75 centiméter... Nyilvánvaló: az Iskolák Ura a Marianum létére tör,
minekutána megszüntette falai között a magyar tanító képzést [...]

...

Örökké Krisztus sebeire hagyatkozó pénztárosunk hozta a hírt: Németországban
kommunista világkongresszust tartottak. Bogdán dr. kifakadt: Rezs6, szépen kérem,
nekem ne jöjjön megint a 3x8 órával, mert mondok egyet. Eddig vagyok minden
izmussal, emelte tenyerét feje fölé.

Rápolti nem hagyta megfélemliteni magát, hagyján. Rám irányította mulatságo-
san bandzsa tekinetét, mondván: a tiszteletes úr igen jól tudja, hogy ez a világmozga-
lom alapja Krisztus sebeire... akarom mondani» Krisztus elveire épül.

Jankó kímélt meg a hozzászólástól (színvallástól?), kisajádtva kommunizmusról
vall 1: IE' akk' adV, 1, dálk '
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sÍtani, földi haland6kkal? Hatásos szünetet tartott, majd: mer6 talánya jöv6, nézett
dacos elszántsággal a hüledero kebeltársaságra, és ekként fejezte be szinesztéziázva:
hallám, mire viszik Szovjet-Oroszországban [...]

Hajnali gyaloglás Szentmihályig, visszatér6ben pihentem meg egy gombaförma
kerékvet6n, és - rágyújtottam egy Adah Kalehra. B{íntudatos gondolatok gyötörtek:
amennyit nyerek az egészséges testmozgással, annyit veszítek lebírhatatlan nikotin-
éhségem okán. A vaspálya mentén kerültem meg községünket, a Kalahári malom mö-
gül bukkantam ki a Piac térre, a borbélym{íhely fölé még nem volt kiakasztva a réz-
tányér. Salamonhoz éppen bemasÍrozott Fene~an és két alantosa, hála a Teremt6nek:
legalább nem tetéztem b{íntudatomat az 6aranyszÍn{í plébánossal. Inkább a Postára
néztem be, s hiába szabadkoztam: Marika asszony megreggeliztetett. Egyúttal magam-
hoz vettem a napi sajt6t: Münchenbe készülnek a nemzetiszocialisták rohamcsapatai,
Adolf Hitler fenyeget6zik, hogy leszámol a nemzetközi zsid6 terrorral. Tegnap mégis
rájárt a rúd a kolozsvári studentekre, noha az ellenzéki újságok el6re jelezték, hogy tö-
megtámadásra készülnek az egyetemisták, a rendfenntart6k megkésve érkeztek a hely-
színre, addigra végbement a kávéházak letarolása. A pályaudvar felé vonul6 tömeget
közrefogta a katonaság, vagy hét zúz6-tör6 championt j61 megdumáztak, s kéttucat-
nyit áristomba raktak, haladás ez is.

Pöttöm gy6gyászunk le se ült j6formán, máris beteghez sz6lította kötelessége.
Annyit mindenesetre el tudott mondani, hogy Bagdad víz alatt van. Nem mondom,
sajnálatos esemény, miként az is, hogy nálunk egy egész nemzetet készülnek víz alá
nyomni, s akkor Bagdad!

Ferenc sem fogalmazott vigaszosabban: emlékezzetek, amit mondok, elvérzünk,
anélkül, hogy megl6ttek volna. Hosszadalmas és körülményes jogi el6adásának kurta
foglalata: nem érünk semmit a gyülekezési szabadságés a szervezkedés jogával, ezen al-
kotmányos engedmények (egy nagy nullát rajzolt hurkás mutat6ujjával). Tudomásul
kell venni, hogy nem lesz elösmerve kisebbségi val6ságunk, fellebbezésnek azonban
mindig van helye (a mennyezetre bökött). A tervezet szerint ebben az országban min-
denki román, faji, nyelvi és vallási különbség nélkül egyenl6 a törvény el6tt, lásd 8-ik
szakasz. Igen ám, de hová esik a hangsúly, bizony erre a definÍci6ra: román. Mindenkit
besoroltak egy rafináltan kiötölt kateg6riába, kigyomláltak bennünket a kisebbségek
közösségéb61 és beplántáltak a majoritás ke1l6s közepébe, mit mond, villantotta orr-
csÍptet6jét a kántortanÍt6ra.

Soltész valami olyasmit motyogott, hogy a tekintetes f6jegyz6 úr kifelejtette a
tanszabadságot. Erre a behem6t azt mondta: vegye úgy, hogy kapott egy szekundát,
ugyanis, mit mond ki az 5-ik szakasz? Kinyilvánítja a tan- és lelkiösmereti szabadságot,
de milyen balj6s paragrafusokkal kömyülbástyázva! Végezetül megkérte Soltészt: ne
tekintetesurazza, sz6lítsa per Francinak, ha már alkotmány jogilag amúgy is ellett ro-
mánosÍtva (Francisc Dumitru), de azt is mondhatja, hogy Pali, mert az, mert rest volt
felszállni Konstancán egy Amerikába tart6 6ceánjár6ra.

Kis papném gyöngyöz6 kacagássalhonorálta Ferenc idétlenkedését: léhuljon csak
f6kurátor úr, ne tör6djön a fanyari ábrázatokkal, léhuljon, minthogy fejét verje a fal-
ba, egy életünk van, juj, mekkora közhely, ma öste kikapok az uramt61.

Március 26. nap- és eseményfoglalatából: "Megjött a vörösbegy és a füzike, a Berek-
ben virágzik a kecskef{íz, kis papném virágkertjében porhany6sra omlott a föld. Re-
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méljük: nem csak beköszöntött, itt is marad a tavasz, megújulással kecsegtet, kár, hogy
a liszthiány Js vele érkezett. Jankó idétlen écával állott elé: adjunk túl búzánkon - nagy
haszonnal. Es mib61 sütünk kenyeret? Hásze addigra meggyün az import búza. Máso-
dik kérdésem, nyomatékosítva: melyik búzára gondol, a parókia hambárában tároló-
dóra, vagy amelyik a Forrás utca 11. szám alatt aludta át a telet? Hászen mind a kett6-
re, válaszolta, s ha nem teszi hozzá allkeresztapát", talán nem is veszem észre, hogy
tegnap a pohár fenekére nézett.

Deák életét olvasom: "A törvénysértés, a törvények teljesítésének elmulasztása,
a törvényes szabadság önkényes korlátozása rendre nem vezethet - írja körlevelében
(1846) a Haza Bölcse -: s6t inkább a rendnek fönntartását veszélyezteti. Törvényt sér-
teni annak, ki anyagi er6vel bír, nem nehéz: de szellemi er6nek hiányára mutat min-
denkor."

Postára adtam testvérbátyámnak írt válaszlevelemet, Marika asszony hiába er6lte-
tett: nem fogadtam el semmiféle kínálgatást, szégyelltem megmondani, hogy rá se tu-
dok nézni a körözöttre. Betérés Salamonhoz, kóválygó gyomrom helyrehozása végett,
Teremt6m, hány esztendeje potyázom Alex atyámfia óaranyszím1 liktáriumából?
Bukarestben véres verekedéssé fajultak a diáktüntetések, tudósított a korcsmáros, jó
helyre mentem bens6m gyomornyugtatására. Rend6rjár6rök teremtettek rendet a
csend6rség hathatós támogatásával. A diákcsapatok a legforgalmasabb helyeken igazoI-
tatták a gyanútlan járókel6ket: válogatás nélkül bántalmaztak n6ket, asszonyokat [...]
Lehet, hogy Briítianu megzabolázza a hajthatatlan diákokat, így Alex, de mi lesz a Re-
gátban, ahol nacionalizálni akarják a zsidó boltokat, italméréseket, s máris bevonták a
dohányárulási engedélyt. Adtam a meggy6z6döttet, Ferenc modorában: áh, mondtam
már, Maniu pártja majd rendet vág ebben a dzsungelben. Félek, így Salamon, a paraszt-
párti kormányzás alatt sem lesz nyugtunk, nü, tessék nézni, megint nyárfásodik a ke-
zem, s6t, tette hozzá férfias 6szinteséggel, s6t, mi több, a lábszáraim is rezgel6dnek,
tetszik érteni.

A román parlament 262 szavazattal fogadja el az alkotmányreformot, nyolcvanan
szavaznak ellene. Bratianu köszönetet mond a kamarának, utána forga emelkedik szólás.
ra:amennyiben a király szentesítiaz új alkotmányt, o kész elismerni annak törvényességét.
Az ellenzékiek értekezletet tartanak; semmisnek és érvénytelennek tekintik az alkotmányt:
bejelentik, hogy tiltakozó népgyuléstszerveznek. "Majláth püspök Bukarestben instanciá-
zott, tudtára adta Anghelescunak: megintésben részesítette a matematikatanárt, továb-
bá egy másik tanárt is, aki engedélyezte a Bocskai-sapkaviselését. A katolikusok püspö-
ke beleegyezett, hogy államilag képesített görögkatolikus tanár neveztessen ki a líceum
és a kereskedelmi iskola tanári karába, ezen elvi jelent6ségu újítás, remélhet6leg, bi-
zonyságul szolgál minden irredenta váddal szemben.

Az iskolák parancsolója, tudom Soltésztól, elfogadta a püspöki garanciákat, ígére-
tet tett: kíméletes, méltányos elintézést foganatosít, mivel a vizsgálat nem mutatott ki
szándékosságot, s a jöv6ben tüzetesebben ellen6rzi az információkat, nem ad hitelt a
gytílölköd6 rágalmaknak.

Márc. 30. Nagypéntek. Hatodik húsvéti beszédemet fogalmaztam meg Szent-
seren [..,]

..
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L Ferdinand nemzeti ünnepnek nyilvánítja az alkotmány elfogadását; meggyozodését
hangoztatja, hogy nagy körültekintéssel megalkotott konstrukció hamarosan kiterjeszti áldá-
sát az egész országra. Köszönetet mond a román és szász fopapoknak, kisebbségi szenáto-
roknak, akik voksukkal adták jelét, hogy az állam számíthat rájuk a legnehezebb pillana-
tokban is. K. tiszteletes csüggedten elmélkedik a megdicsért egyházi személyek magatartása
fölött: "Miként járulhattak hozzá olyan alkotmányhoz, amelyik különbséget tesz a fe-
lekezetek között? A görögkeleti, onodox és görög katolikus egyházak román egyhá-
zak, és a magyar születésu göri?g katolikusok, a szerb születésuek? Nemzeti besorolás
felekezetek szerint, hallatlan. Es felháborító, hogy a görögkeleti egyház felsobbséget
élvez a többi felekezet felett. Szász felebarátainkról is megvan a véleményem. Kis pap-
ném kenjében bomlik és hevesen illatozik az ibolya, mégis bodzaszagot érzek: miként
a nyitva hagyott szorosok idején. Nagy-Romániában durván félrelökték az olyannyira
honos erdélyi toleranciát, az ellenzék csak jánatta a száját: népgyulés összehivása, csu-
dát. És erre az alkotmányra mondja Ofelsége, hogy kiterjeszti áldását az egész országra,
úgy az ma élokre, mint az utódokra, s e nap áldottan kerül be az annalesekbe. Ferenc
egészen felélénkült, látván háborgásornat, s azt mondotta: Senatores bone viri, sanatus
autem mala bestia."

Jankó nem lévén józan állapotban, magam szállitottam be a harangownét (s egy-
úttal saját nélkülözheto ponékánkat) a tordai hetivásárba. Újfent lesz mit terjesszenek
a templomkerül6k: na, esmént beállt fuvarosnak, ez is egy pap [...]Ráférne némi feltöl-
tés a gidres-gödrös jegenyésútra. Ahatán hálózó mezsgyéken serkent a torzsm, kedv-
telve szemléltem hiveim s jószágaik nekifeszülését a barázdáknak: panaszosan recsegtek
az ekék.

Lepakoltam Biriborbálát, Füssy könyvesbolt ja zárva vala. HirschfeldnéI mintegy
másfél órát töltöttem, hajlott hátú atyámfia földhözragadt tájékozatlanságot színlelve
kérdezte: tiszteletes úr, Bécs hol található, Európában? Majd komolyra fordÍtva a szót:
a bécsi egyetemen is bevezették a numerus clausust, ott sincs hiány zsidóellenes botrá-
nyokban, tettlegességig elmenon. Bátyám levelére hagyatkozva tudattam Lipóttal,
hogy a pesti tüntetéseknek nem volt antiszemita jellege, mindvalahány tudósítás - ko-
holmány. A harsányan elmarasztalt diákok nem voltak se jobb-, se baloldaliak, tisztes
polgárok is csatlakoztak hozzájuk, s az elszakított területeket jelképezo szobrokhoz
vonultak, s szerfölött visszafogott gyászgyúlést tanottak. F6ként délvidéki, felvidéki és
erdélyi repatriáltak serkentették a magyar kormányzatot: tegyen valami hathatós ki-
jelentést az elanyátlanodottak érdekében. Egyébként: Pesten jánamkor fivérem és ba-
rátja társaságában megtekintettem a szobrokat, s biza nem tagadom - jött hogy sirjak.
Ajve, igy Lipót atyámfia az elszakitottságban, helyettem is ejthetett volna vajegy köny-
nyet. Meglepodtem: ugyanvalóst mibol sejti, hogy nem csak jött, magával is ragadott
az ellágyulás, igaz, lefekvés után, fivérem vendégszobájának jótékony sötétjében.

Hirschfeld borbe kötötte Emerson esszéit, vászonboritót kénem, annyi baj le-
gyen, aki többnyire hitelbe köttet, legyen belátással[...]

II-

Tegnapi hír: Anghelescu avval vádolta a Marianumot, hogy falai között irredenta
egyetem múködik, az ész hanyatt vágódása! S mikor mondja ezt az Iskolák Ura? Nem
sokkal a Majláth püspökkel folytatott szivélyes megbeszélés után. Ki vagyunk álHtva
félreénést tisztázó, barátságos kézfogásokkal nyomatékosított tárgyalásokkal, csakúgy
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(világ)hfrekkel: Kemal ragaszkodik a Marica határhoz, bukott be parókiánkra sebbel-
lobbal filigrán gyógyászunk. Érdektelen hallgatásom nem vala ínyére, személyeskedlS
(de legalább suttogóra fogott) megjegyzést tett: ha már határról van szó, minek izzasz-
tod magad hajnalonta, ha utána letelepedsz egy kerékvetlSre a szentmihályi határban,
s fújod a füstöt, akárha egy Adah Kaleh-i török, nem félsz, hogy megmondalak kedves
nejednek?

Rejtély: teremtett lelket nem láttam a határban, kivéve a merev szárnnyal keringlS
barna kányát a gyöngyházszínben pirkadó égboltozaton.

*

Múlt hó kezdetén nagyban szomorkodott sorsunk felett a Times, most újfent ve-
lünk foglalkozik, és minlScsalafintasággal!Európának címez súlyosan bíráló, s ugyan-
akkor figyelmeztetlSsorokat: aggodalmak tapasztalhatók az utódállamokban, azon ok-
ból kifolyólag, hogy Magyarországon egyre terjedelmesebb tért nyer az irredentizmus.
Behemótunk erlSltetett kacagásokat hallatott, ezúttal nem a hanyatt vágódó, hanemha
a kecskebukázó észre hagyatkozott: áh, kutyafüle, maholnap megérjük, hogy össze-
tévesztik Bukarestet Budapesttel, utóbbit vádolva a tettleges antiszemitizmussal, s a
magyar országgydlésnek tulajdonítja a szépunokáinkat is kisemmiz6 alkotmányt.
Abbahagyom napfoglalatomat, nyárfásodó kézírásommal megint elrontom diáriumom
külalakját. Zaklatottságomat nem csak az angol lap cikke okozta, pártfogásomba vet-
tem Rápoltit és Jankót filigrán gyógyászunkkal szemben: Flórián amice, és biza nem
tagadom, hogy képtelen vagyok erlStvenni nikotinéhségemen, miként azt sem rejtem
véka alá, hogy vonzódom a krisztusi elvekhez, részint azért, mert szegénységblSl
vétettem, részint azért, mert pap vagyok, hát osztán persze hogy rokonszenvem a
gyengék ~ kisemmizettek táborába sodor [...]
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CÖMÖRI CYÖRGY

EdgarAllan Poe és Dsida jeno
Szerenád Ilonkának c. verse

Az elséSszerelem, amelynek tragédia, halál a vége, a romantika kedvelt toposza.
Még az olyan heves alkatú, eleve közéleti szerepre készüléSdéSköltéSt is megérintette,
mint amilyen a fiatal PetéSfiSándor volt. Huszonkét évesen ezekkel a sorokkal siratta
el a nagyon ifjan elhunyt Csap6 Etelkét (akit mellesleg alig ismert): "Hová levél? te
szebb reményeimnek / Korán kiégett hajnalcsillaga?" (PetéSfi1954, 318) Az EtelkéréSI
írt verseket nem a költéSszenvedélye vagy kifejezésm6djának különlegessége teszi érde-
kessé, hanem maga a kontextus - a költéSenyhén morbid vágyakozása a már halott, de
még holtában is imádott leány után, akit a poézis hatalmával szeretne feltámasztani:
"Fölébredendsz-e ekkor álmaidb61 / és elhagyod mély, huvös nyoszolyád? / Hogy
szellemed majd égéScs6kjaimt61 / S keblem tüzétéSlmelegüljön át" (PetéSfi1954, uo.)
Ami azonban PetéSfinélcsak szerep, vagy legalábbis egy rövid életszakasz múl6 hangu-
lata volt, más költéSkm{íveibenigen fontos, már-már központi helyet kap.

Uyen költéSvolt Edgar Allan Poe. A halott kedves idézése nála (szinte a mítosz
erejével) több versben is felt{ínik, s legszuggesztívebb m6don talán éppen az Annabel
Lee c. költeményben fogalmaz6dik meg. Ez a hat versszakra osztott, szakaszonként
hat, illetve két ízben nyolcsoros vers egy olyan szerelem emlékét idézi, amely túléli a
halált, pontosabban magát az éléS,a túléléSpartnert is a halotthoz békly6zza. Ez a szere-
lem még az ifjúkor eléStti:a költéSés Annabel Lee szinte gyerekként szeretnek egymás-
ba ~egalábbis kettéSjükközül a leány biztosan még gyereklány); ez a szerelem a "szere-
lemnél többnek" (more than love) t{ínik, s meglehet, ez az egyik oka, miért kell a ked-
vesnek olyan korán meghalnia. Annabel Lee nagyon megfázott egy "h{ívösszél"-tol és
így alighanem tüdogyulladásban halt meg, de ezt a szelet Poe szerint az angyalok küld-
ték le a földre, mivelhogy: "The angels, not half so happy in heaven / Went enjoying
her and me" (Az angyalok, közel sem olyan boldogok, mint mi, fönn a mennyben /
irigyelték ot meg engem), vagy ahogy Babits Mihály fordította: "Irigyeltek az égi an-
gyalok / hogy boldogabb éSmeg én" (Babits 1961, 56). Annabel tehát az égi irigység
áldozata lett. De a kedves halála mit sem változtat a költo érzelmein: lélekben továbbra
is ot szereti, a holdr61 az éSarca, a csillagokr61Annabel Lee szeme jut eszébe, s ezért éj-
jelente (ha nem is val6ságban, de legalábbis lélekben) lefekszik a holt lány mellé, "élete
és jegyese" mellé - a tengerparti sírba.

Babits ezt a verset, amely egy amerikai kritikus szerint "a hangok és érzékek
összehangolt ismétléséb61 következo hipnotikus hatást kelt" (Stovall 1969, 225), már
aránylag korán, még 1911elott lefordította. Ezt onnan tudjuk, hogy egy 1911-esrecen-
zi6ban, ahol Elek Artúr Poe-tanulmányát ajánlja az angolul nem tud6 magyar 01vas6-
nak, azt mondja, olvassák inkább ezt, "mint [a Poe] fordításokat, amelyek nagyon
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rosszak, beleértve c:~osorban a magaméit, talán az egy Lee Annácska kivételével"
(Babits 1977,278). Onkritikus megjegyzését nem kell szó szerint vennünk, hiszen hat
Babits által fordított Poe-vers között találunk formailag bravúros megoldásokat, s egy-
általán nem biztos, hogy közülük valóban a Babits által "Lee Annácskának" magya&
tott Annabel Lee a legjobb. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy Dsida olvashatta ezt a
verset magyar fordításban, sot nagyon valószíno, hogy ha érdeklodött az újabbkori an-
gol-amerikai líra iránt, közvetítoül (a Nyugat más költoi mellett) elsosorban Babitsot
választotta.

Dsida ugyanis - bár egy idoben tanult - nem tudott jól angolul. Bár jó nyelv-
érzéke volt és számos latin, francia, német és román költot fordított magyarra, az a két
angolból készített mMordítása, ami életében megjelent, jelentéktelen költok "alkalmi"
átültetésének látszik.. 1931-ben írt Szerenád Ilonkának c. verse elé mégis angol mottót
választott - Edgar Allan Poe Annabel Leejének második versszakát, ami eredetiben így
hangzik:

1 was a child and she was a child.

In this kingdom by the sea:
But we loved with a love that was more than love -
1 and my ANNABEL LEE

Babits fordításában:
(poe 1979, 88)

Gyermek volt s gyermek voltam én,
Lee Annácska meg én,
de szerelmünk több volt mint szerelem

tengerpart bús mezején

(Babits 1961,55)

Már magában véve amottóválasztás megindokolná, hogy megnézzük: van-e, s ha
van, milyen mérv11a hasonlóság Poe és Dsida Jeno rokon témájú versei között, lehet-e
szó költoi "áthallásról" az erdélyi költo esetében. Hadd utaljunk itt a közismert élet-
rajzi tényre, Dsida szervi betegségére. A SzerenádIlonkának költoje egy teljes életen át
barátkozott és bújócskázott a halállal; mivel súlyos szívrendellenességgel született,
sohasem feledhette saját gyöngeségét, esendoségét. Dsida törékeny testalkatú, könnyen
kimelegedó ember volt, akinek sok verse keletkezett természeti élményekból, illetve
futó impressziókból. Ugyanakkor különleges hallása volt, s elképzelheto, hogy ameny-
nyiben Poe-t angolul (de inkább Babits segítségévelmagyarul) olvasta, az o verseiben is
elsosorban a hangzatok fogták meg. Poe-ról Babits a következoket írja Az európai iro-
dalom története'ben: "Poe felfedezte, hogy a vers tiszta zene is lehet, ahol az értelem tel-
jesen mellékes szerepet játszik" (Babits 1934/35, 563).A hasonló tematika mellett tehát
az amerikai költo lírájának zeneisége lehetett az, amivel felhívta magára Dsida fi-
gyelmét.

A Szerenád /lonkának jóval hosszabb, mint a Dsida által mottóul választott Poe-
vers: tizenöt versszakból áll, és mindegyik versszakot nyolc ABABCDCD rímeléso
anapesztikus sor alkot. Mint az Annabel Leeben, itt is különös szerepe van a rímismét-
lésnek, illetve a holt kedves nevének, amely pontosan hétszer fordul elo mindkét vers-
ben, igaz, más-más szöveghelyzetben. "Ilonka" természetesen az "Ilona" kicsinyített,
becézett formája, s az "Ilona" névnek Kosztolányi virtuóz verse óta a magyarban már
némileg mágikus-költoi aurája van. De ez Dsida esetében nem Kosztolányi-hatás:



58 tiszatáj

gyerekkori játsz6pajtását, akivel e16szörszerelmet "játszottak", val6ban nonkának hív-
ták. Érdekes itt a megfelelés nem anyira az "Annabel Lee" névvel (ahol a vezeték-
névnek legalább olyan funkci6ja, sajátos hangértéke van, mint a keresztnévnek), mint
Edgar Allan Poe más költeményeivel - az amerikai költ6 kedvenc keresztneve ugyanis
"Helen", ami az "nona" név angol változata, egy másik Poe-vers pedig egy "Annie" ne-
w leányhoz van írva, aki a jelek szerint nem azonos "Annabel Lee"-vel. (poe-nak per-
sze vannak fantázianevei is, pl. "Ulalume", ahol megint csak a név dallamossága köti le
figyelmünket, hiszen magár61Ulalumér61 csak annyit árul el a költ6, hogy az halott,
és egy kriptában nyugszik.) Ami közös Poe lírai n6alakjaiban, az éppen a testetlensé-
gük, éteriségük: vagy már holtak, vagy emlékük kísért. Versei zengzetes képzelgések,
szuggesztív nyelvi aberráci6k.

De visszatérve Dsida nonkájára, ez a lányalak kés6bb visszatér az epikus hang-
véteh'í, önéletrajzinak szánt versben, a Tükör elottben. A val6ságos nonkát a kis Jen6
egy körtefa alatt egy 6vatlan pillanatban szájon cs6kolta (amib61nagy ijedtség lett, de
aztán a kislányt sikerült megnyugtatni, hogy ettol még nem lesz gyereke), majd kés6bb
egy sérült g61yát kergettek és ejtettek foglyul a réten. A g61yávalfolytatott küzdelem-
ben Dsida sérülést szenved, s a hüvelykujjáb61 patakz6 vért61 nonka úgy megijed,
hogy elájul. Ezután következik az a versszak, ahol a költ6 leírja játsz6pajtása korai
halálát:

Nem tudtam akkor s nem tudtad te sem,

kis pajtásom, hogy pár év mulva formás
ajkad közül szivárog csöndesen
a vér...

...s az orvos jötte immár kései.

(Dsida 1957,204)

Ami nonka emlékét illeti, az elég halvány a költ6 tudatában; a következ6 sorok-
ban úgy utal rá, mint "nyájas kísértetre", amely úgy kísérgeti 6t, mint "néma pusztán
hold a vonatot" (Dsida 1957, uo.). A Tükör elottben tehát az els6, még alig-testi szere-
lem reális inkarnáci6jaként látjuk nonkát, aki néhány évvel korábban még, a Szerenád-
ban mint stilizált alak, mint vágykép jelenik meg, a beteg költ6 halálvágyának kifeje-
zéseként.

Poe Annabel Leeje meghatározatlan helyen "történik". A helyszín jellemzése
mindössze annyi, hogy a "tenger melletti tartomány" (thekingdom by the sea).A tenge-
ren kívül a versben olyan természeti, illetve kozmikus jelenségek és tárgyak tonnek fel,
mint a felh6k, a szél, a hold, a csillagok, az éjszaka, s végül a dagály. Ezek többnyire
romantikus rekvizitumok, amelyek a balladai homályt (is) fokozzák, mint ahogy a
"kopors6", illetve a "sír" emlegetése is formálja a vers balj6s hangulatát. A Szerenád
Ilonkának ugyancsak víz mellett, de - és.ez mintegy "enyhít6 körülmény" hangulati
szempontb61 - patakparton kezd6dik, méghozzá Ofélia halálát idéz6 fözfával, szo-
morúfozzel. Míg a Poe-vers befejez6 versszaka összekapcsolja az éjjeli égbolt látványait
az elvesztett kedves emlékével ("Mert ha kel a hold, nekem álmokat hord, / Annácska
küldi felém: / s csillag, ha ragyog, már véle vagyok. / Annácska szemét lesem én") (Ba-
bits 1961, 56), Dsidánál maga a vers éjszakai képpel indul, a vízcsobogás zenéjét hold-
fényes tájban halljuk: "a hold egyedül csavarogva / oly holthalavány odafent" (Dsida
1957, 41), de az indítás fekete-fehér képsorait már a harmadik versszakban fölváltják
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a színek, llonka "aranybafutó" fürtjeivel a vers kiszínesedik. Mivel Dsida a valódi
llonkát kés6bb (a Tükör elóttben), mint "kis indi~ arát" írja le, annak hajszíne fekete
vagy sötétbarna lehetett, semmi esetre sem sz6ke. Amde mivel (mint azt már jeleztük)
itt stilizált emlékképr61 van szó, ennyi költ6i szabadságot nyugodtan megengedhetünk
a máskülönben még képzeletcsapongásában is meglep6en szenzuális, érzékletes kép-
világú költ6nek.

Az Annabel Lee és a Szerenád Ilonkának között lényeges különbségnek látom az
utóbbi organikus természeti hátterét, illetve az llonka-emlékkép természeti képekbe
ágyazását. A Dsida-vers harmadiktól ötödik szakasza ezt bontja ki a legtöbb érzékszerv
lírai mozgósításával: a kedves hajának színe és tömege, csókjainak min6sége ("jópuha
hópihe-csókról") éppúgy "közhírré tétetik", mint a színes tavaszi rét illataival és kis
zajaival, ahol llonka lefeküdt a fube, és játszótársa fejét a kislány mellére téve aludt el.
Az 5. versszak vagy az akkori álom visszaidézése,vagy retrospektÍv stilizálása, ami a
vers szempontjából fontos, hiszen fájdalommentesnek ábrázolja llonka halálát: az
besüpped a sírba, anélkül, hogy érzékelné (átélné) a halál drámáját. llonkáról persze
már korábban is tudtuk, hogy már nem él, de ez a békés átmenet a létb61 a nemlétbe
el6segíti a vers további hangulatépítését, ahol a konkrét patakpart, Uízfa és rét mellé
oda lehet varázsolni a "kis égi llonka" elevennek ható álomképét.

A Szerenád hatodik versszaka tartalmi szempontból voltaképpen fölösleges;
hangulatilag viszont ellenpontozza a fájdalommentes testi halál motÍvumát. A patak vi-
ze, amelyik korábban és kés6bben is csak "csacsog",illetve "suhan" itt, és csakis itt "zo-
kog" és "morajlik", vagyis "a hab zokogása morajlik / morajlik a szívdobogás". A föl-
döntúli valóságra nyitott Dsida itt egy percre visszazökken abba a szomorúságba, amit
a földi valóságban egy szeretett lény korai halála szokott kelteni. Azt, hogy itt egyfajta
kitér6vel van dolgunk, a költ6 két gondolatjellel érzékelteti, amivel az elején és a végén
befogja ezt a versszakot.

Mindeddig nemigen beszélhettünk Poe-hatásról, viszont a hetedik versszakban ez
a nyelvhasználat szintjén jelentkezik, egy jelzés szerkezetben. "A szeráf-nevetés puha
szádból" sor jelz6s f6neve nyilvánvalóan a poe-i "seraphic" (szeráfi) megfele16je,annak
hatására került be Dsida versébe, mint ahogyan kés6bb, a 10.versszakban az "éteri" szó
is Poe "ethereal" jelz6jének a magyar változata. Maga a kép megint nagyon érzékletes,
enyhén morbid - a fu llonka "szamócapiros puha szájából" fakad, s a következ6, nyol-
cadik versszakban a versben el6ször maga a költ6 is megjelenik, konkrét léthelyzetben:
"Lásd fekszem a parton a ft'íben / ölébe ölelget a part..." Itt a már korábbról ismert
zsibongó-zümmög6 bogarak képe kapcsolja össze llonka hajdani testi emlékét és testi
bomlásának tudatát a költo aktuális tudatállapotával.

llonka alakja természetesen idealizált - ez minden eddiginél világosabb a kilence-
dik versszakban. Ugyanakkor viszont Dsida nem kívánja ezt a szerelmet kizárólagos-
nak feltüntetni -legalábbis, ami a múltat illeti. Míg Poe az Annabel Leeben azt szugge-
rálja, hogy a korán elhalt kedves halála óta alig tud másra gondolni, hogy csakis ennek
a "földöntúli szerelemnek" a mágneses er6terében él, Dsida viszonyítással emeli ma-
gasabbra az llonka-szerelem emlékét: ..Azóta kapott csudacsókok íze ma oly kesere /
hdtelen és csunya csókok / emléke is oly kesere" (Dsida 1957, 43). (Az én kiemelésem.
G. Gy.) Más szóval az els6, gyerekkori szerelem emléke tisztább és szebb minden
késobbi, "felnott" szerelmi kapcsolat emlékénél. Ez a vallomás a romantikus stilizációs
igényen túl egyrészt az elvesztett ártatlanság iránti nosztalgiát, másrészt (mivel llonka
már halott) rejtett halálvágyat fejez ki, aminek megerosítésére nem is kell sokáig vár-
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nunk, hiszen már a következo, tizedik versszakban egyfajta metafizikai kapcsolat léte-
sül a holt kis llonka és a múltbaInemlétbe vágy6 költo között. llonka a költot "szo-
morú" nevén sz6lítja (közbevetoleg: a "Jeno" nem különösebben szomorú név, ha csak
nem tekintjük világirodalmi konnotáci6it: ez ugyanis - "Jevgenyij" Anyégin kereszt-
neve...), a költo válaszol és retorikus kérdést tesz fel: amaz élmény, az elso szerelem
emléke olyan eros, hogy ezek után hogyan lenne kedve élni az embernek? Dsidának
nincs is: az éjszakai emlékidézés anny}ra hatalmába kerítette, hogy legszívesebben
átadná magát az elmúlásnak. Idézzük: "Orökre itt maradok már / hanyagul heverészve
hanyatt / míg enged a rög ragad6 sár / s gödör lesz testem alatt" (Dsida 1957, 44). Ez
nem olyan balladásan drámai, mint Poe versének befejezése, de lényegét tekintve ha-
son16. Igaz, ez a halál egész kellemes - csak elalszik az ember a "puha parton", és többé
nem ébred föl. Ráadásul a halál sem igazi halál, mert föltámad a lélek, és egyesül a ha-
lott kedves lelkével. De nézzük, hogyan fejezi ki Dsida ezt a lágy halálképzetet: "és ér-
zem aludni fogok már / akár te a mély temeton / tudom hogy aludni fogok már / bol-
dogan és nevetón" .

Boldogan és nevetonl Kötve hiszem, hogy a rímekben olyannyira gazdag magyar
költészetben bárhol másutt eloforduina ez a "temeton - nevetón" rímpár. És ez a szíve-
sen várt halál a Dsida-verset már nem annyira a komor Annabel Leevel, mint egy másik
Poe-verssel rokonítja. A címe ForAnnie (Anninak), Babits ezt is lefordította, Anni cí-
men. Ez ut6bbi vers témájában és ritmusában is legalább olyan közel áll a Szerenádhoz,
mint a mott6ul választott LeeAnnácska. Bizonyos egyezések már a SzerenádIlonkának
negyedik versszakában láthat6k:

Egyszerlefeküdt ibolyák közt
harmatosfube feküdt...
...zümmögo zöld bogarakközt
szunnyadtam el én kebelén

(Dsida 1957,42)

Poe ForAnnie c. versében nincsenek ibolyák. Más virággal boven telihinti sorait,
r6zsákon és mirtuszon kívül beszél még az árvácskák (pansies)illatár61, rutár6l (me) és
rozmaringr6l (rosemary).Az ibolya a fordít6 Babits leleménye, vagy fordít6i hozzá-
adása, ahogy vesszük. Nála a költo (poe) lelke megtelik ibolya illatával. Ha tehát Dsida
ennek a versnek csak a meglévo magyar fordítását olvasta, nem is tudhatta, hogy más
virágokr6l van sz6 az eredetiben. De Babitsnál az Anni 12. versszakában ez áll: "Anni-
ca cs6kolt / simogatott / szivem a szivén / elnyugodott". Szép, de nem egészen pon-
tos; itt Dsida föntebb idézett sora közelebb áll Vehet, hogy véletlenül) Poe eredeti-
jéhez:

She tenderly kissedme,
Shefondly caressed,

A nd then 1fell gently
To sleep on her breast

(poe 1979,85)

amit sz6 szerint, de azért rímelni is pr6bálva így adnánk vissza: "Gyöngéden megcs6-
kolt / Cir6gatott szeretvén / És akkor én lágyan / Elszunnyadtam a keblén". De az
Anni mintha másutt is hatott volna a Szerenád Ilonkának hangulatára. Ebben a Poe-
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versben ugyanis korábban egy föld alatti forrásr61 van sz6 (Babits fordításában: "ittam
a forrást / melynek szava csittit: / nem mélyen a földben / folyik ez, itt, itt") (Babits
1961, 66), aminek zenéje és vize mintegy elaltatja, megnyugtatja a lelket. Ez a forrás
csak a Léthe lehet, a feledés vize. Ami a lélek "fölérzése" után Dsidánál is felbukkan,
a tizennegyedik versszakban:

belefürdik a Léthe vizébe
a víz körülötte csacsog

(Dsida 1957,44)

Miután elszakadt a földi kötelékekt61, s megfürdött a Léthe vizében, a lélek kész
a föltámadásra. Ami egyszersmind unio mysticá-t, lélekben val6 egyesülést jelent
nonkával. Ez a feltámadás harsona- és trombitazúgás közepette, holdfényb61 hajnali
napfénybe val6 átúszással történik. Ugyanis bármennyire is ragyogjon a hold, a színe-
ket még a leger6sebb holdfényben is alig érzékeljük. A Szerenád utols6 versszakában
viszont a leveg6 egyértelmuen kék. Így tehát a szerelmespár feltámadását csak a dia-
dalmas napkeltével párhuzamosan tudjuk elképzelni. Ez már teljesen Dsida saját ze-
nei/fest6i képe; Poe mind az Annabel Leeben, mind az Annie-ban megmarad kedvelt
napszakánál, az éjjelnél, hiszen úgymond: "but my heart it is brighter / Then alI of the
many / Stars in the sky / For it sparkles with Annie" (poe 1979, 85). Ezt Babits va-
16ságosnyelvi tuzijátékkal fordítja:

De csilloga lelkem
mint mind a megannyi
csillag az égen

mert csillaga Anni

(Babits 1961,67)

Ennél már csak Dsida befejez6 versszaka nagyszerubb, ahol a vers szinte fokozha-
tatlan eksztázisba ível fel, ahol összeér a feltámadás és a teljes megsemmisülés:

ébresztget a szád muzsikája
ébredj valahára szegény
és zeng a szived muzsikája
és hömpölyög izzik afény
úszunk tova kék levegoben
mint két pihe lengetegen
ésfulladozunk öleloben
fény teli fellegeken

(Dsida 1957,45)

Edgar Allan Poe tehát els6sorban Babits Mihályon keresztül hatott - amennyit
hatott - Dsida Jen6re. S míg Poe mindkét idézett verse egy lánynak állított emléken át
a nemlét primátusát hangsúlyozza a lét fölött, Dsida költeménye a lét és nemlét vi-
szonylagosságát sugallja és az égi-földi létezésformák változásait dics6iti. Az én olvasa-
tomban a SzerenádIlonkának az örök metamorf6zis verse.
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DSIDA JEN6

Szerenád Ilonkának
1'W4S. child .nJ she 'W4S. child,

In this kingdom by the Seli:
But we loved wim. love that 'W4Smore than love -

l.nJ my Annabel Lee.

1 A fuzfa behajlik a vkbe
a viz körülötte csacsog

locsogva körülsimogatják

piciny buborék-pamacsok
a hold egyedül csavarogva

oly holthalavány odafent
kémleli elcsavarogva

egy holt kicsi lány hova ment?

2 Holt kis Ilonka fehéren
fekszik a s{rban alant

szelleme, ringva fehéren
fürdik a vizben alant

lelkemre libegve lehajlik

mint a vizbe afuz fiatal

ágai - habzene zajlik
csobog körülötte a dal

Allan Edgar Poe

4 Egyszer lefeküdt ibolyák közt
harmatos fube feküdt

ny{/adozó ibolyák közt

még soha oly gyönyörut

parányi piros bogarak közt

dolt mosolyogva elém
zümmögo zöld bogarak közt

szunnyadtam el én kebelén

5 süllyedt vele lassan a pázsit

süppedt vele halkan a hant
s már láttam a mély gödör ásit

so fekszik a s{rban alant-

a csöndbe furán belezengtek

afákon a vig madarak
és csöndben a mélybe lementek

a piros a zöld bogarak

3 dal pihekönnyü magáról

zizge aranybafutó
fürtjei zuhatagáról

s minden eszembejutó

esteli vágy teli csókról

lágy öleléseiról
jópuha hópihe-csókról

lágy öleléseirol.

6 - A fuzgaly a vkre lehajlik
zsolozsma a v{zcsobogás

a hab zokogása morajlik

morajlik a sz{vdobogás
borúsra borul be az ének

bús nász-ima sz{nkeverés

zörögve dorombol az ének

a gyászlilacsipkeverés-
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11 Mihez foghasson ezentúl

k~fogta fehér kezedet
és hova nézhet ezentúl

ki nézte sötét szemedet?
Örökre itt maradok már

hanyagul heverészve hanyatt

míg enged a rög ragadó sár

s gödör lesz testem alatt

Útamban az éjben a parton

lengo lila láng vezetett
most ft!zfa tövén puha parton

érzem kicsi lánykezedet

és érzem aludni fogok már

akár te a mély temeton
tudom hogy aludni fogok már

boldogan és neveton

7 Ilonka kis égi Ilonka

a kép olyan ép eleven

a képed a régi Ilonka

kék lepke sziromlevelen

szamócapiros puha szádból

fakadnak a lenge füvek -
szeráfnevetés puha szádból

ha zsongnak a zsenge füvek

8 Lásd fekszem a parton afuben

ölébe ölelget a part
a dús keseruszagu fuben

ezernyi bogár idetart

nyüzsögve nyirokteli mélyrol

ezer pici hangszeren át

zümmög az ajkad izérol
végnélküli víg szerenád

9 Azóta kapott csudacsókok

íze ma oly keseru
hutelen és csunya csókok

emléke is oly keseru

oly messzibe csöndesedének

éveim árnya alatt

angyali vég-csemegének

holt ajkaid íze marad

10 Ilonka kis édes Ilonka

a kép olyan ép eleven

halványpuha hangod Ilonka
szólít szomorú nevemen

válaszom át a sötéten

étheri fényutat ás

borzad a sásfut a réten
elsuhogó zokogás

15 ébresztget a szád muzsikája

ébredj valahára szegény

és zeng a szived muzsikája

és hömpölyög izzik a fény
úszunk tova kék levegoben

mint két pihe lengetegen

ésfulladozunk öleloben
fény teli fellegeken.

12

13 Már bomlik az élet az omló

víz suhogó zaja közt
mint százados erdei holló

váza fenyo galya közt
már oszlik a test alig élek

foszlik valamennyi tagom
rezegve fölérez a lélek

és imbolyog álmatagon

14 belefürdik a Léthe vizébe
a víz körülötte csacsog

locsogva körülsimogatják

fehér buborék-pamacsok
a hold ragyogó sugarában
távoli trombita búg

mind vakitóbb sugarában

hajnali harsonazúg
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SZIGETI LAJOS SÁNDOR.

,

Es mégis Marsyas?
KORFORMÁLÓMITOLÓGIA

Fiatal költok elóadóestje- olvashatjuk a plakátokon, s a Nyugat hírrovatában.
1928. december 14-ét hunk, a zsúfolásig telt Zeneakadémia nagytermének pódiumán
megjelenik az ötletadó-szervezo, a kor Vörösmartyja: Babits Mihály, s az irodalomban
érzékelheto szükségszeru ízlésváltozásról, nemzedékváltásról beszél.

A rövid bevezeto érzékelhetové teszi, hogy Babits még nem békélt meg az
avantgarde költészet gondolkodásával: "Az ének akadozik ma, a Vers prózává lesz", sa-
ját nemzedékének költojérol szólva pedig azt vallja: "volt ido, ... hogy kacér magányos-
ságot affektált". A szerinte új nemzedékrol szóló szavaiban ugyanakkor egyértelmuen
viszontláthatjuk ma mindazt, amit Babits "eltanult" és elfogadott Julien Bendától, il-
letve, amit példázatként a mitológiából kiemel. "Thamyris és Marsyas kelnek versenyre
a szent Múzsákkal, s Apolló vaksággalés zavarral sújtja a vakmeroket; az Író, a Szellem
embere nem eszménye többé a Századnak, helyébe a harc és a sport hosei, a Testi Élet
bajnokai lépnek. "1

Babits saját korára vonatkozó kegyetlen kritikájának és egyúttal aggódásának ad
hangot azzal, hogy Thamürisz alakját föleleveníti és egybemossa Marszüász figurájával.
Az eredeti mitológiai történet szerint van ugyan hasonlóság köztük, mindketten lehet-
nek a költészet osmintái, azonban jelentos a különbség is. Thamürisz thrák dalnok,
Philamón zenész és Argiopé nimfa fia. Orpheusz mellett ot tartották az epikus költé-
szet atyjának. Thamürisz kitunt rendkívüli szépségévelés mesteri lantjátékával. Számos
díjat nyert el a püthói játékokon. A mítosz egyik változata szerint Thamürisz bele-
szeretett a gyönyöru, ifjú Hüakinthoszba, ezzel megvetette az egynemuek közti vonza-
lom alapját. Amire Babits utal, az talán a legismertebb történet Thamüriszre vonatko-
zóan. Vakmero cselekedetre szánta el magát: versenyre hívta ki magukat a múzsákat.
Kikötötte, hogy ha o gyoz, valamennyiüket kedvesévé teszi, ha viszont alulmarad, el-
vehetik tole, amit csak akarnak. A versenyben a múzsák gyoztek, s merészségéért vak-
sággal, egyben hangjának és zenei tehetségének elvesztésével büntették Thamüriszt.
A másik történet Marszüászé, aki Oliagrosz fia, Phrügia szülötte, szatír vagy szilén,
Kübelé körébe tartozó osi istenség, akit Apolló kiszorított. A monda szerint o találta
meg azt a fuvolát, amelyet Athéné eldobott (azért dobta el, mert úgy találta, hogy fu-
volajáték közben csúnyán felfúvódik az arca). A klasszikus történet szerint Marszüász
mesterien megtanult fuvolázni, és elbizakodottságában magát Apollót hívta ki vetélke-
dore. A vakmero versengés, mert ez is az volt, azzal végzodött, hogy a lantjátékos
Apolló nemcsak legyozte Marszüászt, aki csupa vad, eksztatikus dallamot csalt elo
hangszerébol (a Kübelé- és Dionüszosz-orgiákat fuvolák, csörgodobok, kereplok zene-
bonája kíséri), hanem még elevenen meg is nyúzta a szerencsétlent. A hiedelem szerint
Marszüász lenyúzott bore a phrügiai Kelanaiban, a Maiandrosz folyó forrásánál egy
fenyofán függ, fuvolaszóra a bor mozogni kezd, de meg sem mozdul, ha himnuszt éne-
kelnek Apolló tiszteletére. Marszüászt megsiratták a nimfák, szatírok és más erdei ro-
konai. Az o vérébol keletkezett a nevét viselo folyó, fuvoláját a sebes ár a Maiandrosz-
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ba sodorta, Szikóniában partra vetette a víz, és Apolló kapta meg ajándékba. Az Apolló
és Marszüász versengésérol szóló mítosz tulajdonképpen a két ellentétes istenség,
Apolló és Dionüszosz harcának kezdetét tükrözte. Ezt a történetet, a görög mitológiá-
nak az egyik talán legkegyetlenebb, legbrutálisabb történetét Apollodórosz Bibliothéké-
jében a következoképpen olvashatjuk: "Olümposz fiát, Marszüászt is megölte Apollón.
Marszüász ugyanis zenei versenyre kélt Apollónnal, miután megtalálta azt a sípot, ame-
lyet Athéne dobott el, mivel eltorzult tole az ábrázata. Megállapodtak, hogy a gyoztes
kénye-kedve szerint bánhat a vesztesseI.Amint megkezdodött a verseny, Apollón meg-
fordította kitheráját, és felszólította Marszüászt, hogy o is cselekedjen hasonlóképp.
Mivel Marszüász nem tudott így játszani, Apollón lett a gyoztes: felakasztotta Marszü-
ászt egy magas fenyofára, majd lenyúzta borét és így végzett vele." Marszüász alakja és
története gyakran ihlette meg már az ókori mt'ivészeket is. Vázafestmények, gemmák,
dombormt'ivek népszert'i témája volt az, ahogy Marszüász felveszi Athéné eldobott fu-
voláját, illetve gyakran szerepelt mt'ivészitémaként Apolló és Marszüász versenye, vala-
mint Marszüász büntetése is. A versengés témáját megfestette késobb Perugino és Tin-
toretto, Marszüász büntetését pedig Baldassare Peruzzi, Raffaello, Agnolo Bronzino,
Giorgio Vasari, Annibale Carracci, Veronese, Guido Reni, Guercino, Tiepolo, Jacob
Jordaens.2

Látva a két mitológiai alak - Thamürisz és Marszüász - egyénisége, személyisége
és története közti különbséget, ismételten fölmerülhet bennünk a kérdés, vajon vélet-
lenül mosta-e össze figurájukat Babits, vagy valamiféle szándék vezérelhette? A hihetet-
lenül mt'ivelt, a klasszika-filológiában, a mitológiában rendkívül jártas Babitsról nem
feltételezzük, hogy ne ismerte volna jól a két történetet, s még ha csak egy szóban el-
hangzott utalásróllenne szó, akkor sem hisszük ezt, de itt egy megjelent, mégpedig az
általa szerkesztett Nyugatban közölt írást idéztünk. De akkor mi oka lehetett Babits-
nak e csúsztatásra? Feltehetoen az, hogy felelosséget érzett a fiatal költok s a költészet,
a mt'ivészetjövojéért, amelyet veszélyeztetve látott, úgy gondolhatta, hogy a mt'ivészek,
a költok helyébe a sport "hosei" lépnek. Aggályait részben, sajnos, igazolta a történe-
lem a maga totalitárius rendszereinek mt'ivészeteszményével(gondoljunk csak a sztálini-
hitleri idok hivatalosan propagált szovjet-orosz vagy német mt'ivészetére, kisportolt fi-
gurákat ábrázoló gigantikus szobraira, melyek a jövo "egészséges"emberének jelképeit
voltak hivatottak megformálni, vagy gondoljunk az utóbbi évek egyik nagy sikert'i
filmjének, Szabó István Oscar-díjasMephistójánakidemutató, egy fordított világot bíráló
képsoraira!). Hogy az aggályokra történt utalásunk rendelkezhet némi alappal, s nem
vulgarizálás csupán, azt akaratlanul is igazolhatja, hogy 1947-ben Gellért Oszkár is rá-
talál a mitológiai történetre, s így formálja meg Marsyascímt'iversében:

És mégiscsakazt kérdem, újra csakazt,
Rongyoskis pásztorok isteneén:
Mostazért büntetnél engemApolló,
Mert a lant a tiéd,
De afurulya az enyém?

Hogy nincs, mint teneked,babérkoszornm?
Furulyám:hatalom!
S most azért büntetnél, lantpengetóte,
Mert kedvesebbtán

A pásztorokfülének furulya-dalom?
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Költó vagyok én is:versenghete/e,
Ha csak Marsyas is a nevem.
De mert lantodért nem adom afurulyámat
- csak az isten farkasa az isten?-
Most meg akarsz nyúzni elevenen?

Múzsák vezetoje, Napfény, tüzeló.
Nyilazó sugarad
Leperzseli az asszonyi köntöst.

Kíváncsi kéjenc, fúlásig betelhetsz..
Minden bór meztelen a köntös alatt.

Minden bór meztelen a köntös alatt,
S a bór alatt? Minden hús meztelen -
Hát nyúzz meg, dögvészes, de mert
Farkasom voltál,

Üvöltve kisérjen örökké:
csak egy isten lehet ily becstelen!

Mint értelmezési lehetcSség- de csak mint egy a sok közül -, természetesen adott
az is, hogy a versben a hihetetlenül kegyetlenül mlíködcSfasizmus formá16dik meg,
szimbolikusan, mintegy megjelenftve, hiszen több idemutat6 vers között jelent meg a
mlí (Uj, mennyei étlap, Cyklopsz és Hitler), azt azonban mégsem gondoljuk, hogy Mar-
szüászban a passzfv polgári humanizmus cscSdjétszimbolizál6 alakot3 kell látnunk, az
még mindig inkább elfogadhat6, hogy a figura a meglclnzott emberiség képviselcSjeként,
vádl6ként jelenik meg a mlíben4, mint az idcSbenugyanekkor született Sarkadi-mlíben,
A szatír bórecímlí kitlíncSelbeszélésben. Sarkadi Imre és Gellért Oszkár gondolkodását
minden kétséget kizár6an befolyásolhatta a nekik még közelmúlt Holocaust jának "per-
verzitása" s mlíveik val6ban nem nélkülözik az idemutat6 utalásrendszert. Ezt bizo-
nyitják azok a Sarkadi-elbeszélések,melyeknek témája látsz6lag a mitol6gia, csakhogy
a fasizmus hazug világával úgy szegül szembe a szerzcS,hogy..a hazug mftoszokkal
perel, azokat gúnyolja ki, meztelenhi le mintegy, sz6ljon bár Odipuszr6l, Hektorr61
vagy Apoll6r61. Hogy val6ban a fasizmus bfrálatár61 is lehet sz6 ezekben az írásokban,
azt bizonyfthatja az is, hogy a velük egy idcSbenszületett elbeszélések között nem egy
van olyan, amely közvetlenül, direkt m6don is utal a második világháború kegyetlen-
ségeire, köztük a legercSteljesebba Pokolraszállásés A szökevény. Mindegyik emlitett
elbeszélésnek közös modvuma a halál, valamint az is, hogy Sarkadi - függetlenül a köz-
vetlen témát61 és tárgyt61 - a szabadság és elkötelezettség kapcsolatát vizsgálja. A tragi-
kus csábhja leginkább, szemlélete a groteszk felé hajlik. A PokolraszállásZsigmondjára
tökéletesen, szinte sz6 szerint érvényes, amit Sarkadi Joyce-tanulmányában az Ulysses
Bloomjár61 álHt: "...a hangulata határozza meg... csak az van, ami pillanatonként benne
kialakul; az ember él, és ennek legtöbbször semmi értelme".5Sarkadi abszurd helyzete.
ket teremt, melyekben h6sei tehetetlenek az agresszi6valszemben, de Joyce múvér61 ír-
ja a következ6ket is: nA huszadik század embere nyilván abban különbözik leglényege-
sebben az osöktol, hogy rájött már: saját magát saját maga határozza meg... Bloomot
saját maga határozza meg... élt és semmi egyéb." J61látható, hogy Sarkadit megérin-
tette az egzisztencialista filozófia, hiszen az öntörvényu, az önmagát meghatározó, for-
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máló ember, aki saját döntései révén válik jellemmé,azazemberré, éppúgy a sartre-i
filozófiai gondolkodás sarkalatos tétele, mint a lét értelmetlenségének tana.6 Így szüle-
tik meg, igen korán, a majd a hatvanas, hetvenes évek magyar irodalmát oly jellemzo
önsorsrontó figurája (a költok között tipikus példája lesz majd Sárándi József, aki ilyen
címmel verset is ír: Egy önsorsrontó monológja), mint Pomogáts Béla megfogalmazta:
"Zsigmond hadnagy alakjában jelent meg eloször az a jellegzetes kései Sarkadi-figura,
amely a gonosz világ ellen úgy tiltakozik, hogy önmagát, saját sorsát rontja el, s az em-
bertelen környezetbol emigrálva a pokolra száll."7

Megfellebbezhetetlen szituációkat teremt Sarkadi, s mind e szituációk, mind az
írói módszer, mely szerint "h6sei" csak elszenvedik a velük történteket, anélkül, hogy
megváltoztatásukra bármit is tennének, egész életmuvében végigkísérik. Érvényes ez a
mitológiai, örökérvényúnek ható helyzetek újraírására is. Honnan az ötlet, s miért
fontos a választás? Tudjuk, hogy az Iliász gyerekkorátóllegkedvesebb olvasmánya volt,
s lehetséges az is, hogy a francia irodalomban a második világháború idején különös-
képpen divatossá vált szokás hatott rá, s azt formálta igazán egyénivé8, mindenesetre
ezekben az elbeszélésekben a megformálás mikéntje a lényeges, hiszen az olvasó azt
eleve tudja, hogy Hektort legyozi Achilles Trója alatt, hogy Oidipusz önmagára mért
büntetés gyanánt kivájja a szemét, hogy Marszüász versenyre kel Apollóval, aki le-
gyozi. A Sarkadi megformálta fanyar iróniájú, filozofikus, a parabola felé közelíto tör-
ténetekben is ott a "hóhér", de Hektor utálja, unja a rákényszerÍtett hosszerepet, míg
Achilles a hit és a cselekvés magabiztosságával végzi mészárosi munkáját. B. Nagy
László szerint Hektor nemtörodöm fölényessége egy bomló életforma élvezoinek jel-
legzetes magatartása: szabadságuk egyenlo a halál szabadságával,haláluk is deheroizáló.
Zsigmond és Achilles egyforma szenvtelenséggelvégeznek a kiszemelt "ellenféllel", Zsig-
mond pillanatnyi ötlettol indíttatva, hogy bebizonyítsa önmagának is: ura érzékeinek,
ösztöneinek; Achilles pedig a környezet (illetve a mitológia) elvárásainak óhajt meg-
felelni, jóllehet, o maga sem hisz igazán abban, hogy jól cselekszik. "Bosszút állok.
A bosszú igazság." - mondja Achilles, szinte önmagát is meggyozendo, hiszen gyozel-
mének sem örült igazán: "Nem is örült olyan nagyon a gyozelemnek, inkább hara-
gudott Hektorra, hogy ilyen könnyen hagyta magát legyurni." A muvelt Hektor, s
a feltöro/. nyers eroszakot képviselo Achilles párbaja hasonló problémát vet fel, mint
késobb Orkény egypercese, az In memoriam Dr. K. H. G.: "Hölderlin ist ihnen un-
bekannt? - kérdezte Dr. K. H. G., miközben a lódögnek a gödröt ásta. - Ki volt az? -
kérdezte a német or. - Aki a Hyperiont írta - magyarázta Dr. K. H. G. Nagyon sze-
retett magyarázni. - A német romantika legnagyobb alakja. Es például Heine? - Kik
ezek? - kérdezte az or. - Költok - mondta Dr. K. H. G. - Schiller nevét sem ismeri? -
De ismerem - mondta a n~~et or, és paprikavörös lett, és lelotte Dr. K. H. G.-t." A ke-
gyetlen irónia köti össze Orkényt és Sarkadit, gondoljunk csak Achilles bárgyúságára,
Hektor nem~~rodömségére, lustaságára, illetve apró bosszúságaira a sorsdönto pillana-
tokban. Az Orkény-egyperces, mint Sarkadi mitológiai parabolái is, ugyanazt példáz-
zák: a hatalom, a nyers eroszak és a kultúra, a muveltség ellentétét, kibékíthetetlensé-
gét. Ez az irónia és gúnya legpregnánsabban Sarkadi elso alkotói korszakának
legkiforrottabb, az idemutató gondolatok szintézisét adó, sajátos vibrálású remekében,
A szatír borében jelenik meg, melyben Apolló hatalmaskodása, kegyetlensége és Mar-
szüász kiszolgáltatott, groteszk lénye áll szemben egymással.

"A groteszket létrehozó muvészi alkat egyik lényeges vonása a racionális szemlé-
let, mely nemcsak emocionálisan, hanem a ráció bonckésével nyúl a problémákhoz,
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s analitikusan képes felfogni a valóságot. Mi több: képes egyszerre reálisan és torzult
formában fölmérni, s a kett6t egymással összefüggésben ábrázolni, tehát rendkívül
koncentráltan." - olvashatjuk Somlay Szabó József tanulmányában.9 Ilyen koncentrált
figura Marszüász alakja: "becsületes csúnya", aki becsületes tárgyilagosságra törekszik,
hiszen 6 is tisztában van vele, hogy ez az egyetlen alternatívája, ha meg akar szabadulni
a rossztól, márpedig ez a célja: csak az el6ítélet csinált bel6le szatírt - "s bár ha valakit
hosszú id6n keresztül szatírnak tartanak, akkor végül is azzá válik" -, mégis ezt akarja
megcáfolni: nem a szatírság ellen emel szót, hanem az id6k folyamán ráaggatott jelz6k
ellen: "Menteni a becsületet, ahol lehet, ha ez a becsület nem is igazán becsület, csak a
kollektív értékelés alól való önz6 szabadulni akarás is." Bármit is tesz ugyanis a hata-
lomnak - adott esetben az emberformában megjelen6 isteni hatalomnak - kiszolgálta-
tott szatír, fölötte az el6regyártott el6Ítéletek, a prekoncepciók jegyében, a ráaggatott -
állítólag jellemz6 - címke alapján bíráskodnak, Ítélnek. A rásütött bélyeg, mely szerint
meglesi a szeretkez6ket, tetteit61 függetlenül kiszolgáltatottá teszi, s ha az isteni hata-
lomnak, Apollónak valami nem sikerül - kudarcot vall a szeretkezés során -, csak b{ín-
bakot kell találnia, má.q>ediga szatírok a hozzájuk tapadt el6ítéletek miatt mindig al-
kalmasak e szerepre. (Érdemes figyelnünk Kónya Judit megjegyzésére, mely szerint
Max Frisch például sokkal kés6bb fogalmazza meg ugyanezt a tételt Andorrájában,
amely még akkor is szenzációt keltett.)l° Sarkadi történetének három szerepl6je van:
Apolló, a nimfa és a szatír, a szerz6 egyértelm{íenMarszüász oldalán áll, a másik két fi-
gurát küls6 szemlél6ként, az olvasóval cinkosan összekacsintva ábrázolja: például a
nimfa "fürdeni kezdett, térde locsolgatását, úgy látszik, nem találta elég korh{ínek,
sorra került a válla, csíp6je, s6t melle is", Apolló pedig, a férfiasságmegtestesÍt6je, épp
a szerelmi játékban vall kudarcot, kés6bb "megfelel6 hierarchikus hangsúllyal, stíl-
szemen" beszél.

Apolló számára Marszüász "vétke" csak ürügy arra, hogy kiélje hatalmából (is)
fakadó szadista hajlamait. Marszüász el6bb két lábon járva szemléli a világot: kiszolgál-
tatottnak érzi magát, nem talál megértésre, bár bizonyítási kísérletei logikusak, a kör-
nyezete elfogultan ostoba, csökönyösen rosszindulatú, 6 maga pedig gyanútlanul ~~em-
lél6dik, meditál. Apolló látszólag magasabb rend{í öntudattal és akarattal, az "Uber-
mensch" fölényével intézi el a dolgot. "A küzdelem rövid volt és dics~len. Apolló
torkon ragadta Marszüászt, a földre teperte (milyen keveset jelentett most animfákkal
szemben félelmetes szatír-er6), bokáját hirtelenében vékony kenderkötéllel kötötte
össze. Hozzá a kezét is, kisebb távolságra. ...könnyedén a fához vonszolta... a k?tél
végét egy lehajló ágon vetette keresztül, aztán lábánál fogva felhúzta a szatírt. Ugy
csüngött most a fa ágán, mint egy denevér - kellemetlen volt, mert fejébe szállt a vér,
s bokáját, csuklóját nagyon vágta a..vékony kötéL" Sarkadi Marszüásza olyan módon
látja tehát a világot, ahogy kés6bb Orkény tanácsolja majd az Arról, hogy mi a groteszk
cÍm{í novellájában: "Szíveskedjék terpeszállásba állni, mélyen el6rehajolni, s ebben a
pozitúrában maradva, a két lá~a közt hátratekinteni. Köszönöm. Most nézzünk körül,
'adjunk számot a látottakról. Ime, a világ fejtet6re állt. Férfilábak kalimpálnak a leve-
g6ben, visszacsúsznak a nadrágszárak, s a lányok, ó, ezek a lányok, hogy kapkodnak a
szoknyájuk után! Ott az autó, négy kereke a leveg6ben, mintha egy kutya a hasát
akarná megvakartatni. Egy krizantém: keljfeljancsi, vékony szára az égbe mered, ahogy
a fején egyensúlyozza magát. Egy gyorsvonat, amint füstcsóváján tovarobog." Marszü-
ász, ha lehet, még gyöngébbé, még kiszolgáltatottabbá válik új helyzetében: lefelé
csüngve fordítva, látja a világot. A dolog pikantériája az, hogy ez a világképe sokban
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megegyezik azzal, amit már két lábon állva is látott, a különbség annyiban mutatkozik
meg, hogy most világosabban látja azt, amit Apolló negativ logikának nevez: "Ronda
isten vagy, Apolló - mondta a szatfr. - Most, hogy a fejem így fordítva néz rád, most,
hogy fejjel lefelé látom a világot, látom azt is, hogy gonosz vagy, piszok vagy, komisz
és irgalmatlan vagy... - Ostoba - mondta Apolló. - Mindenki tudja, hogy szebb va-
gyok, mint Narcisszusz. - Csak mondják, hogy hízelegjenek neked. S te ostoba vagy,
mert elhiszed. Most, hogy {gyfejjel lefelé lógok, s nincs beSröm,amin keresztül az érzé-
keim hassanak rám, most már csak fejem van, amivel ítéletet tudok a dolgok fölött
mondani, most megmondom, hogy csúnya vagy, ostoba és eltaposni való féreg." S való-
ban: Zsigmondhoz és Achilleshez hasonlóan, Apolló is hóhérrá torzul, Marszüász szin-
te már mintegy szépnek mondható megnyúzása visszaadja az önbizaImát, csak a telje-
sítmény ingere vezérli, szakszero tÍmár-mozdulatokkal végzi mestermunkáját. .Cselek-
vése egyre inkább el is szigetel6dik mindenféle erkölcsi tudattól, még a negatÍv erkölcsi
indítékoktól is, szinte elidegenedik a cselekveSteSI,a rossz, a gépies közöny arcát veszi
fel."l1 A Pokolraszállásbanmég az erkölcs romlásának, itt már az erkölcsi tudat teljes
hiányának lehetünk tanúi. Apolló átéli a gyeSzelemízét is - az elbeszélésben a szó szo-
ros, szinte perverz értelmében -, amikor lenyúzza (még mindig hihetetlen szakszero-
séggel) a szatÍr fejéreSIis a beSrt,s a fán himbálódzó tetem alatt, visszanyert önbizaImá-
nak megfele16en, szeretkezési kedvét is visszakapva, ölelkezik a nimfával, mégpedig, h ' d. ", f

.
1 b'" el , , dek bb'" .

galugy, ogy raa Ja a szatlr meg veres, rlSS,me eg oret, am y Igy "er ese e, "IZ -
masabbá" teszi a szeretkezést; a gyeSzelemíze ketteSs:nemcsak a sikeres bosszúállást je-
lenti, de azt is, hogy az emberformában megjeleneSistennek hatalmában áll a férfit és a
neStegyidejoen magáévá tennie, mintha a hatalom szinte korlátlan leheteSségeketadhat-
na a "pokolra szállás" e tobzódásában.

Marszüász nem tud megszabadulni a "külseSrossztól", mégis erkölcsi fölénybe ke-
rül Apollóval szemben, akiben viszont a .külseScsín. mögött találjuk a rosszat, azaz
küzdelmük így lesz a becsületes csúnya és a kegyetlen szép harca, a szatír s rajta keresz-
tül Sarkadi bizonyos általánosabb értelemben a lélek, az értelem: a kultúra szabadság-
harcát vívja tehát: az erkölcsi fölény mégis azé, aki tudja, hogy igaztalan bántalom
érte" - gondolja Marszüász. "Pokoli fájdalom, pokoli - ismételgette magában még min-
dig azzal a fölénnyel, amit az emelkedettebb gondolkozású érez a másikkal szemben,
a gyöngfl az er6sebbel szemben (persze, csak az emelkedett gondolkozású gyönge)...
az igazságtalanságot, ami vele történt, méltóságteljesen úgysem lehet elviselni. S a törté-
nelem hazugsága vajon mit talál majd ki a nyúzás indoklására?"

A Marszüászok erkölcsi fölényben vannak a hóhér Apollókkal szemben, mégsem
eSka gyeSztesek,mert igazságukat nem vagy késeSnismerik fel, s képtelenek szembe-
szállni kínzóikkal. Szomorú alternatÍva: erkölcsi vagy fIZikai megsemmisülés a sorsa
annak, aki nem tudja vállalni az igazát, akinek nincs módjában harcolni érte. Apolló
a következt>- számára megnyugtató - magyarázatot találja a történtekre: "A dolgokat
vegyük úgy, ahogy vannak, s igyekezzünk úgy:.tenni, hogy úgy legyenek, ahogy venni
akarjuk." Nagyon hasonlít ez Sarkadi Imre Odipuszának álláspontjához: "Vannak le-
tagadhatatlan tények, vegyük ezt tudomásul, s igyekezzünk elfelejteni a többit. A kí-
sért>jelenségek, amik a tényekre rádöbbentenek bennünket, nem mindig kellemesek,
minek ezeket annyit emlegetni. ...Csak egynek marad értelme - megtenni mindent,
hogy többet és jobbat jelentsen számunkra ez a piszokul irigy jelen." Nem meglept>,
hogy ugyanezt a kesere alternatívát fogalmazta meg Babits is 1928-ban, már idézett
bevezet6je folytatásában, mely így hangzott: ftThamyris és Marsyas kelnek versenyre
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a szent Múzsákkal, s Apolló vaksággalés zavarral sújtja a vakmer6ket; az Író, a Szellem
embere nem eszménye többé a Századnak, helyébe a harc és a sport h6sei, a Testi Élet
bajnokai lépnek. Különös válaszúton áll napjainkban a fiatal költ6: vagy árulójává lesz
a Szelle~nek, melynek 6réül hivatott, a Magasságnak,mely szent küldöncül küldte; s a
Harcos Elet szenvedélyeinek kiszolgálójává, a köznapi zsurnalizmus olcsó katonájává
törpül; vagy megmarad éhen haló pap, s misszionárius, kire nem hallgat senki se, s ki
talán nem is érdemel meghallgatást, mert semmit sem tud mondani vagy adni az Élet-
nek és Kornak." 12De - az olvasó" vigasztalására" - a szerz6i néz6pont nem csak e ke-
seru konklúziót sugallja, sem Babits, sem Gellért Oszkár, sem Sarkadi esetében. Gellért
Oszkár versének lírai h6se, Marszüász kimondja: "Furulyám: hatalom.", s kikiabálja
magából Apolló becstelenségét, Sarkadi pedig elhatárolódik "gy6ztes" h6seit61. Nem
ért egyet a PokolraszállásZsigmondjának erkölcsével, közömbös szemlél6ként, szinte
tudósítóként adja a történtek szenvtelen, pontos krónikáját: Zsigmond ugyan nem hal
meg, de "a vereség undora helyett inkább az értelmetlen gy6zelmek undorát választ-
ja."13Bár igazságos harcban, de Achilles is gyilkossá válik, vele éppúgy nem vállal kö-
zösséget az író: Achilles ugyanis az 6 megformálásában ostoba, tetteit a körülmények
irányÍtják, ezért erkölcsileg elbukik. Hektor fizikailag semmisül meg, hisz 6 sem meg-
gy6z6dése szerint cselekszik: értelmetlennek tartja a harcot, mégsem mond le róla,
mert így "illik": vagyis a körülmények sodorják. Sarkadi távolságtartó iróniával mu-
tatja be. Marszüász az egyetlen, akivel közösséget vállal Sarkadi, hiszen bizonyos érte-
lemben Marszüász volt 6 maga is, vallva, hogy "nemcsak a cselekedeteknek van más és
más tartalmuk mások által elkövetve - a szavaknak, gondolatoknak is... A különbség-
ben föltétlenül van valami igazság,de nem abszolút igazság.Mert az abszolútum a cse-
lekvésben, szóban vagy gondolatban mégis maga a tartalom. S nem a formák. S nem a
viszonylatok." Sarkadi nem egyszeruen tiltakozásul a fasizmus, a háború kegyetlensé-
gei ellen, hanem azoktól (is) inspirálva, fogalmazza meg példázatait minden kegyetlen-
séggel, minden gonoszsággals általában a hatalommal szemben, azt vizsgálva, mennyire
adott az emberi szabadság, a cselekv6 élet lehet6sége, mennyire élhet az egyén ezzel a
szabadsággal, mennyire tud szembeszegülni az er6szakkal, mennyire képes a kultúra
szembesülni a hatalommal. Sarkadi szüntelenül az igazságot, a kor nagy kérdéseire ad-
ható válaszokat keresi. "Minthogy valódi konfliktusaiban látta a világot, tudta, hogy
nincs okunk a zavartalan optimizmusra, az igazságot csak a teljes tudás birtokában
mondhatjuk ki."14 Hogy Sarkadi nemzedékébe mennyire beleivódott a Marszüásszal
történ6 azonosÍtás tudata, azt ékesen bizonyÍtják B. Nagy Lászlónak az író halála után
nem sokkal írott szavai. B. Nagy László, a korszak jelent6s kritikusa, nemcsak egyik
els6 fölfedez6je, de közeli barátja is Sarkadinak, egy utcai, verekedéssé fajuló tünte-
tésre, közös élményükre emlékezve ezt írja - a dm sem érdektelen (!) - A peregrinusban:
"...a mi b6rünkre megy a játék, minket nyúznak a fels6bbrend{í, félisteni apollók, sze-
gény, csúnya, sz6rös Marszüászokat, s mi még egymás torkának ugrunk, fölülünk fu-
volázásaiknak, mondom, meg sem kellett semmit fogalmazni, így nem is mondtunk
semmi ilyesmit, csak átölelte a vállam, s résztvev6en elmosolyodott... én is mosolyog-
tam, a gyalázat könnyein át, mert akkor már mi voltunk az er6sebbek: miénk volt
a város... "15

Amikor Weöres Sándor is - jóval kés6bb, 1964-ben - rálel a témára Tuzkút köte-
tének Átváltozások dm{í, negyven szonettet tartalmazó ciklusában, bár nem aktualizál-
ta a történetet, nem teremtett bel6le társadalmi allegóriát, a történet önkörében o is a
meg6rzend6 eszményt fejezte ki: "a m{ívészet igazi értékeinek kell érvényesülniük
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ahhoz, hogy ne az alaktalan, szellem nélküli és minden magasabb cél Mján lév6 puszta
anyagi er6k gy6zedelmeskedjenek a világban."16Bár Weöres másként is megformálhat-
ta volna a történetet, hiszen kortársa, Kerényi Károly, akivel jó kapcsolatban volt,
megszelídítette a jelenetet, szerinte az voltaképpen álarcos játékra utal, azaz, amikor
Apolló megnyúzza Marszüászt, akkor nem arra kell gondolni, hogy megöli, hanem
arra, hogy csak lehúzza róla az álöltözékül felvett bozontos bundát. 17Weöres szonett-
jében mégsem dionüszoszi játéknak vagyunk tanúi, 56t a vers a kegyetlen, véres meg-
torlást követ6 pillanatokat idézi meg, m~edig úgy, mintha tanúi is lennének a jele-
netnek. Kenyeres Zoltán emlékeztet arra, hogy a jelenet egynémely változatában
Mídász király is jelen van a versenyen, és 6 Marszüász játékát ítéli jobbnak, amiért per-
sze el is nyeri büntetését az ellentmondást nem tur6 istenségt61.18A MarsyasésApol/on
címu vers így hangzik: .

Mohó vérét fakó ko-orgonák
csorgatták az átkozott legelore,
hol nyája tétován suhant tovább,
míg két fatörzs között feszült a bore,

s a nyúzott test, mint most-ölt békahús,
még ugrált, agyvelo nélkül bokázva,
de sárga borén már dörgött a dús
dobpergés gyöngyözo gyozelmi láza;

majd a roncs ágyék szórébe törölve
gozölgo kését, nézte gyilkosa
a kopár mennyboltról a völgyi poklot:

lenn ujjongott, dobolt ezernyi törpe,
katlanban fott az óriás husa
és sok kis szájban péppé szertefoszlott.

A lemészárolt Marszüász után itt is egykedvu gyilkosként jelenik meg Apolló,
amint beletörli kését áldozata szeméremswrzetébe. A gyilkos isten itt is a rossz szim-
bóluma, de a rosszat követi a még rosszabb: az öntudatától megfosztott, a nagy ember
bukásán diadalmasan ujjongó tömeg. Az "ezernyi törpe" nem a nép, hanem a "mob",
a vulgus mobile, az állhatatlan és alaktalan cs6cselék (Adynál a "csorda nép"), a szellem
nélküli, lesüllyedt világ, mint ahogy Apolló sem a pallérozott görög elme, nem a
nietzschei értelemben vett muvészettípus, hanem egyszeruen az önkényes er6szak, az
eltorzult fels6 hatalom megtestesít6je, míg Marszüász a zabolátlan, szabadon szárnyaló
mesterség és muvészet szellemét képviseli. "Az elbeszélt történet és minden, ami megje-
lenik a versben, Weöres költészetében mindig vissza-visszatér6, konok, makacs követ-
kezetességgel ismételt, 6rzött és védelmezett értékek fonákját, tragikus ellentétét mu-
tatja be: a vers a teremt6, szabad szellemu költészet romantikus-esztétizáló eszményét
kifejezett tartalom elutasítása és tagadása révén sugalmazza."19

Mert Weöres is bár nem a "szent költészet" elvét vallja magáénak, hirdeti az em-
beri teremt6 ero fölényét és hisz a muvészet különös hatalmában, CSis tudta, amit Gel-
lért Oszkár, Sarkadi Imre és B. Nagy László is tudhatott, amit Babits is örökül hagyott
ránk, sugallva, hogy a kultúrának, az irodalomnak hatalma - még ha "csak" transzcen-
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dentális is - kell legyen a .hatalom" fölött is, ezért hinnünk kell a költokben, írókban,
hinnünk kell az írástudókban! Ezért mossa össze Babits Thamyris és Marsyas alakját,
s ezért nem marad meg a kesen'í alternatívánál, hanem - hittel - folytatja, s azt állítja,
hogy az új nemzedékben van egy .egész csapata a fiatal írástudóknak, akik hú papok,
s misszionáriusok, s mégis közel tudnak maradni mindannyiunk letörpült életéhez -
fiatal gyóntatók, akik tudják legsötétebb titkainkat, s mégsem vesztették el hitüket a
Szellem magasságaiban. Kevesen hallgatnak ma még rájuk: de ok híven hallgatnak min-
denkire: kihallják népük szívének primitÍv dobbanását, az emberi önzés lihegését s
a proletár külvárosok jaját, de a jobb jövobe futó Ember lábdobogását is, sot az angya-
lok zenéjét, melyet eltakar, de el nem olt ez a földi lárma."20
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DOBOSSY LÁSZLÓ

Comen iUSés a magyarok
Olyan ügy bemutadsára vállalkozom, amely - általános megfigyelés szerint -

félreérthetcSmódon van jelen közgondolkodásunkban. Comenius családjának magyar
származásáról van szó.

Az említett félreértheteSségetszámos példával szemléltethetem. Most csak három-
ra hivatkozom. Ha tájékozódás végett az 1976 és 1984 közt négyszer is kiadott Világ-
irodalmi Kis/exikonhoz fordulunk - föltételezve, hogy az ilyen kézikönyvek rendelteté-
se a pontos adatközlés - a Comenius CÚDsZÓalatt ezt olvashatjuk: "a magyar-morva
határon s~etett, magyar szülcSktcSl.családi neve Szegesvolt." Ha pedig föllapozzuk a
népszero Utikönyvek sorozat Magyarországdmli kötetét. a Sárospataknak szentelt feje-
zetbcSlarról értesülünk, hogy "itt tanított Comenius, mav.ar származású cseh-morva
pedagógus" (371). Hasonló szöveget hallunk a hivatalos Iclsér6tcSlis, ha meglátogatjuk
a nevezetes kollégium gazdag múzeumát, s megállunk a Comenius-emlékeket bemutató
teremben... Mi hát az igazságaz idézett állitásban?

Jelen cikkem azt a kérdést kivánja tisztázni, ho2Vmilyen mértékben jogos, illetve,
h ' 1 ' , I ' ,,"f' ak ' ",. d dag

'
ogy nem tu zas-e egyerte muen magyar szarmazasun mmosltem a mo ern pe 0-

giai gondolkodás egyetemes tekintélyli alapvetcSjét?
..

Egy nemrégiben - Poznaóban - elcSkerült dokumentum fontos adata nyomán
újabb cseh családtörténeti kutatások kétségbevonhatatlanul megállapították, hogy Co-
menius 6sei. apai ágon, valóban Magyarországról származtak, s a családot eredetileg
Szegesnek hívták. Az emlitett irat ugyanis azt tartalmazza, hogy Comenius - hányatott
élete vége felé. 1660tájt, Amszterdamban - egy cseh nyelvli ajánlást fogalmazva ekképp
pontosította családi nevét: "Drága szü16hazámnak, Morvaországnak, Mí fiai egyike:
Jan Amos Ko..., nivniceiSzeges,akit atyjaután Komenskynekneveztek".E lelet - ért-
het6en - újabb lendületet adott a comeniológia néven ismert tudományszaknak.

A dél-morvaországi Uhersky. Brodban mliköd6 Komensky Múzeum különleges
feladatának tekinti az eddig - ilyen vagy olyan okból - homályban maradt Comenius-
problémák föltárását. Ezek közé tartozik a világhatású pedagógus cSseire,szüleire,
rokonaira, leszármazottaira, valamint a mindmáig megállapítatlan szül6helyére is vo-
natkozó adatok összegylíjtése és tudományos rendszerezése. E szorgos munka eddigi
eredményeit példás alaposságga1foglalta össze a múzeum igazgatója, FrantiJek Vyskocil
abban a gondosan adatolt családtörténeti monográfiában, amely 1990-ben jelent meg,
s amelyhez szíves baráti közvetítéssel jutottam hozzá. Az alábbiakban f6ként e becses
kiadvány közléseire támaszkodom.

A helyi levéltárakban föllelt különféle iratok egyeztetése megbizhatón és fölöt-
tébb tanulságosan tájékoztatnak a Szeges család sorsáról, s egyben - túlzás nélkül
mondhat6n - a közép-eur6pai néptörténelem sajátos mozzanatair6l a XVI. és a XVII.
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században. Eszerint a Magyarországr61 érkezett Szeges család 1480 tájt telepedett le
a Morva foly6 jobb partján fekv6 Uhersky Brod vár9skában. E helység akkor - ahogy
a neve is jelzi (Uhersky Brod -Magyar Gázl6, azaz Atkel6hely) - fontos állomása volt
a Magyarországb61 Lengyelországba vezet6 gazdasági útvonalnak. Arra egyel6re nin-
csen bizonyított adat, hogy az els6 Szeges- egyedül-evagy rokonaival együtt? - milyen
min6ségben lelt otthonra Dél-Morvaországban. Mindenesetre, akir61 els6 ízben tör-
ténik említés egy vagyonjogi üggyel kapcsolatos iratban, 1492-ben, kereskedéssel fog-
lalkoz6 szabad polgár, vendégl6s volt Uhersky Brodban. Az 6 fia - Comenius nagyapja
- községi elöljár6 (.bír6.) lett egy Komna new közeli faluban. Itt született Comenius
apja is, Martin, aki ugyan kés6bb visszaköltözött Uhersky Brodba, ám a - talán már
idegennek érzett - Szegescsaládinév mellé fölvette, mintegy ragadványként, a Komens-
ky (azaz Komnai) jelz6t, amely id6vel álland6sult neve maradt a terebélyesül6 család
e .komnai. ágának; jeléül annak, hogy harmadik nemzedékként 6k már teljesen be-
illeszkedtek a cseh-morva népközösségbe. Ezt nemcsak a házasságkötések mozdították
el6, hanem a vallásfelekezetben akkortájt foly6 bens6séges társadalmi tevékenység is.

Ugyanakkor viszont a b6ven tenyész6 s a Vyskocil-monográfiában részletesen
fölsorolt Szeges nemzetség összes többi ága meg6rizte a hajdan Magyarországb61 ho-
zott, s id6vel Segesrem6dosult nevet. Ám ezekr61 az oldalági rokonokr61 csupán nyil-
vántartási adatok olvashat6k a méltatott könyvben: életüket és sorsukat éppúgy ho-
mály fedi, mint az akkortájt föltehet6en szintén idesodr6dott más magyar családokét;
e háborúk dúlta és viszályok szabdalta térségben a dokumentumok vajmi ritkán vészel-
ték át a különféle pusztÍtásokat. Hiszen a leggondosabb kutatás lám a Szegesekr61 is
csupán azért fedett föl valamivel többet, mivel az egyik rokon - Komensky (Comenius)
néven - világnagyságlett.

Arr61 azonban, sajnos, szintén nem 6rz6dött meg bejegyzés, hogy amikor ponto-
san száz évvel az els6 Szegespolgár Uhersky Brod-i hivatalos említése után, 1592. már-
cius 28-án megszületett Martin Szeges Komensky fia, Jan, aki kés6bb Jan Amos Ko-
mensky (Comenius) néven lett a .népek tanít6ja., az anyakönyvbe melyik családi név
került. Eddig ugyanis a legszorgosabb kutatással sem sikerült kideríteni, hogy hol
született a cseh mlivel6déstörténetnek e kétség nélkül legjelent6sebb személyisége.
A kutat6k véleménye három helység között ingadozik. Vannak, akik Komna-pártiak,
részint az álland6sult családnév (Komensky) miatt, részint pedig huzamosabb gyermek-
kori tart6zkodás okán. Mások a szomszéd falut, Nivnicét jelölik meg Comenius szüle-
tési helyéül, mivel gyermekkorában az ottani rokonainál is több évet töltött, s mivel
kés6bb - például németországi egyetemeken vagy akár a föntebb idézett ajánlásban is -
.nivniceinek. vallotta magát. Legtöbben mégis inkább Uhersky Brod pártján vannak,
egyfel61 azért, mivel maga Comenius is gyakran mondta vagy írta magár61 (például a
sárospataki bemutatkoro beszédében), hogy 6 .Hunno Brodensis., másfel61 pedig,
amikor 1670-ben elhunyt, születési helyéül a fia szintén .Hunnobrodot" vésette naar-
deni sírkövére. E bizonytalanság azt is szemlélteti, hogy régen - tehát még a XVII. szá-
zadban is - a szü16föld megjelöléseéppúgy nem volt kötelez6en pontos, mint a szárma-
zás tudata. Mindenki az volt, aminek érezte vagy vallotta magát.

*

Mindez azonban - j6llehet, a kor és a benne élt emberek megismerése, életvitelük
és gondolkodásm6djuk fölidézése szempontjáb61legkevésbé sem érdektelen - bennün-
ket most inkább csak a vizsgál6dásom tárgyául választott kérdés összefüggésében fog-
lalkoztasson.
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Magyar származású volt-e Comenius?
Az eloadott tények és adatok világánál nem kérdéses. hogy az apai 6sök. a Szege-

sek, magyarországi eredetl1ekvoltak. Maga Comenius azonban már a negyedik nemze-
dékhez tartozott, egy eléggézárt vidéki (falusi)környezetben. amelyet mélyen áthatot-
tak a Csehtestvér Közösség nev11kés6i huszita felekezet lelkesít6 vallási és erkölcsi
tanai. Ezenkívül nem mellékes tényez6ként emHtend6, hogy a szülok, tehát az apa,
Martin Szeges is, aki magát már Komenskynek (vagyis Komnainak) nevezte, elhuny-
tak, amikor kiemelked6 képesség11fiuk mindössze tizenkét éves volt. Az ifjú ett61 kezd-
ve a közismerten magas színvonalú csehtestvér iskolákban nevelkedett, majd 1611-t61
1614-ig németországi egyetemeken tanult. Úgy vélem tehát, hogy túl óvatoskodó az
ismertetett monográfia tudós szerz6je, amid6n "bizonyítékok hiányában" vonja kétség-
be, hogy Sárospatakra érkezte eMtt Comenius tudott volna magyarul; s6t: arra sincs
semmiféle adat - sem ml1veiben.sem leveleiben-. hogy bármikor. bármilyenformá-
ban utalt volna apai e16deinekmagyar származására.

E ponton - azt hiszem - érdemes újólag emlékeztetni arra, hogy a nacionalizmus
korának kezdete e16tt a nemzeti közösséghez vagy az "édes hazához" tartozásnak má-
sok voltak az érzelmi indítékai, mint a XVIII. század vége. illetve a XIX. sz. els6 fele
óta. Els6dleges tényez6 volt a közös vallás. Comenius esetében a huszitizmus szellemi
hagyatékából1458-ban szervez6dött. szigorú erkölcsiséglí Csehtestvér Közösség eszme-
rendszere. Ne feledjük, hogy Comenius mindvégig M tagja, fölszentelt papja, majd
püspöke volt e felekezetnek, s tudatában egybefonódott a fehérhegyi csata után leigá-
zott cseh nemzet és az illegalitásba, majd emigrációba kényszerített Csehtestvér Közös-
ség sorsa. O maga - tudjuk - negyven évig, 1628-tól haláláig, 1670-ig, szül6földjét61
távol: Lengyelországban, Svédországban, Angliában, Magyarországon, Hollandiában
tevékenykedett, s pedagógusi tekintélyét, filozófusi hírnevét, vallásfelekezeti rangját
latba vetve fáradozott azon, hogy hazájának és egyházának a balsorsán enyhítsen.
Utolsó csehtestvér püspökként a szétszórtság megpróbáltatásai közt, a megsemmisülés
folyamatában még ingatag ábrándokat, hagymázos jóslatokat sem utasítva vissza. kö-
vetett el minden t61e telhet6t a közösségi remény éltetésére. Noha egyetemes távlatok-
ban gondolkodott, mégis eredend6en közép-európai szellemi ember volt.

Más utópistákhoz hasonlóan a nevelést61remélte az új ember eljövetelét, a töké-
letes társadalom és az örök béke megvalósulását. Az 6 esetében és életszemléletében
pedig szinte természetes is, hogy a temérdek megpróbáltatás közepette, a csüggedés el-
lenszeréül, a nevelés révén elérhet6nek remélt bels6 megtisztulás kínálta az emberiségre
akkortájt nehezed6 sokféle gond-baj fokozatos leküzdését. E bajok közüllegfájdalma-
sabbnak a hazájára és egyházára zúdult csapások sorozatát érezte. Korának és vallási
közösségének szemléleti módja szerint - mint "Morvaország hl1 fia" - számos iratban
vallott megrendít6n a hl1ségr61,mely nemzetéhez és a kényszerb61 elhagyott szü16föld-
jéhez fl1zte.Gondolkodásának és szellemi magatartásának szemléltetéséül hadd idézzek
pár sort abból a "végrendeletnek" nevezett elemzésb61,amelyet a pusztulásra ítélt egy-
házának siralmas állapotáról írt 1650-ben, mie16tt Rákóczi Zsigmond és Lórántffy
Zsuzsanna meghívására elindult Sárospatakra, hogy átszervezze és irányítsa a magyar
oktatásügyet, s egyben, ám korántsem mellékesen - hiszencselekvó bölcs volt! -
eredménytelen kísérletet is tegyen a Rákócziak bevonására egy tervezett Habsburg-
ellenes európai szövetségbe.

Az írásml1vészetéreáltalában jellemz6, sokfelé indázó, barokkosan zsúfolt stílus-
ban vall mélységes ragaszkodásáról népéhez, hazájához, s a velük azonosított egyházá-
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hoz. Ennek nevébenszól:.Végs6 búcsúm órájában nem feledkezhetem meg rólad, édes
hazám, cseh és morva nemzetem. Legels6ként is hozzád fordulok, téged teszlek meg Is-
tent61 kapott kincseim legf6bb várományosává... Teljes egészében neked hagyomá-
nyozom s átadom a tiszta isteni igazság kegyelmét, amelyet - más nemzetek el6tt -
Husz János által az Úr els6ként adott nekünk, s amelyet 6, tanítványai és Mséges cseh
hívei a vérükkel pecsételtek meg. Ez a te örökséged, amelyet egyéb népeket megel6zve
kaptál, ó én drága hazám.. S a vallássalegyütt Comenius szerint - aki ebben is elofutár!
- az anyanyelv ápolása szintén egyik f6 alakítója a nemzeti tudatnak és a hazaszeretet-
nek. Ugyanebben a végakaratban így rendelkezik err61: .Továbbadom neked és fiaid-
nak igyekezetemet: csiszoljátok, tisztÍtsátok és muveljétek atyáink drága, szerelmetes
nyelvét; ebben fiaim serénysége régt61 fogva ismeretes, hiszen sok tanult ember mon-
dogatta, hogy a testvérek beszédjénél és könyveinél szebb cseh nyelv nincs. És még
serényebben láttak neki ennek néhányan most, amikor eluzettek hazájukból (Csé-
falvy Eszter ford.) A serénységben - ahogy e cikkem néhány korábbi utalásából is ki-
tetszhet - senki nem múlta felül Comeniust.

Az emberi értékek teljesebb elsajátÍtása és eredményes gyakorlása végett nagy
súlyt helyezett az idegen nyelvek tanulására is; köztudomású, hogy o dolgozta ki a
nyelvoktatás akkor legmodernebb módszertanát. Emellett - számunkra is tanulságo-
san - Nagy Oktatástanának XXII. fejezetében nyomatékkal javasolta, hogy a szomszéd-
ságban é16 népeknek nemcsak a nemzetközi érintkezés nyelvét - vagyis akkor a latint -
kell használhatóan elsajátÍtaniuk, hanem egymás nyelvét is: egymást ily módon érthe-
tik meg jobban és becsülhetik meg kölcsönösen. Így juthatnak el oda, hogy a másik
felet nemcsak formálisan, szólamszeruen, hanem 6szintén, szívbol, igazán egyenlo fél-
ként fogadják el. Az említett helyen hangsúlyozottan, neveléstani és bölcseleti meg-
gondolásból min6sítette nélkülözhetetlenül fontosnak a szomszéd népek nyelvének a
megtanulását, minthogy a nyelv révén - úgymond - a maguk tiszta valójában ismer-
kedhetnek meg, közvetlenül érintkezhetnek az egymás mellett él6 és egymásra utalt
népek, amelyek - ahogy egyebütt írta - .kölcsönös vetélkedéssei serkentik egymást
a boldogulásra". Comenius e téren is abból indult ki, ami oktatástanának a vezérelve
volt, vagyis hogy az ismerttol kell az ismeretlen felé haladni; ha tehát elsajátÍtjuk
a nyelvet, közelebb jutunk a néphez is, amelynek e nyelv a legjellegzetesebb kifejezo
eszköze, s megértjük a rejtetten lappangó legbenso értékeit, amelyek egyetemes emberi
kincsek... A nyelv és a kultúra révén a másik nép iránt megbecsülés, elismerés, vonzó-
dás ébredhet bennünk. Ez az emberség próbája: Comenius eszmerendszerének leg-
szilárdabb pillére.

*

Ismeretes, hogy Comenius négy évig, 1650-t611654-igmuködött Sárospatakon.
Az itt tartott és nyomtatásban is megorz6dött el6adásaiban s egyéb alkalmi irataiban
boven lett volna módja szóba hozni 6seinek magyar eredetét. De soha nem tette. Vagy
azért, mert a negyedik nemzedék tudatában - az akkori viszonyok közt - már elhomá-
lyosult e származás emléke, vagy azért, mert Patakon - miként közismert - elég sok
meg nem értésbe, s6t irigykedésbe is ütközve célszerubbnek látszott a gazdaságilagés
társadalmilag fejlettebb "másik Európa" példájára figyelmeztetnie. Íme egy jellemzo
példa a sok közül: "A szomszédi szeretet arra késztet, kedves magyar szomszédok,
hogy mindenekel6tt komolyan tanácsoljam: törekedjetek jó és rossz tulajdonságaitokat
pontosabban megismerni, azokat növelni, emezeket kisebbíteni. Elismerem, hogy ed-
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dig sem hiányzott nemzetetekben a tehetségek m-.1ködése,de hiányzott azok alapos és
rendszeres kimuvelése. Hogy ezt magatok is megismerjétek, ha ugyan még nem ismeri-
tek, tehetségeitek kimuvelését földjeitek megmúvelésével leszek merész összehasonlí-
tani. Hogy ezeket muvelitek, mutatja a kenyér, a bor és a barmok bosége, de hogy
nem muvelitek úgy, ahogy lehetne, mutatja a sok, máig puszta vagy félig puszta hely és
a többi, csak félig muvelt föld. Ezért az élethez (még kevésbé a muvészileg készített
tárgyakhoz) szükséges dolgoknak nem mutatkozik olyan változatos bosége, mint ezen
az oly boldog földön lehetne: az épületeknek, ruháknak, bútoroknak sincs oly nagy
bosége és pompája, mint máshol; föld alatti kincseiteket, az érceket és a drágaköveket
sem magatok bányásszátok ki, hanem másokra hagyjátok, hogy azok gazdagodjanak
belolük. Egysz6val ez a szerencsés föld, ha teljesen és helyesen múvelnétek, kétszer, há-
romszor több embert is eltarthatna, mint amennyit eltart; tízszer több gyönyöcúségtek
és pompátok lehetne, ha ismemétek és használni tudnátok javaitokat (Comenius
Magyarországon,1962.94) E figyelmezteto sz6zatban lehetetlen nem észlelni az együtt-
érzést, a segitó szándékot, a fölzárk6zás kívánalmát.

A fejlodési ütemnek a nálunk már akkor is szembeötló lelassulását nemcsak a
gazdaság terén vette észre és tette sz6vá - amint láttuk: együttérzo bírálattal -, hanem
éles szemu megfigyelóként a társadalom szerkezetében és szokásrendjében is. A Rá-
k6czi György fejedelemnek ajánlott Gentisfelicitas (A nemzet boldogsága) cimú érté-
kes politikaelméleti muvében így fr errol: .Kedves magyarok, a belso békét inkább 6haj-
tanotok kell, mint dicsekednetek vele. Mert ha van hely a nap alatt, ahol az irigység és
a gyulölködés az úr, ahol az emberek belso gyulölettel és ellenségeskedésseiemésztik
magukat, vagy legalábbis nem törodnek magukkal, hanem elhanyagolják ügyeiket - ez
az a hely. Többnyire úgy viselkedtek, mintha mindenki csak a maga haszna elómozdí-
tására született volna, senki a közj6éra. Bizony bölcs közöttetek az a férfiú, akinek
ezen szavait saját fülemmel hallottam: »Aligha fordítanak bárhol a világon kevesebb
gondot a közj6ra, mint nálunk.c Lehet-e csodálkozni tehát rajta, hogy minden oldalon
hanyatlik a közj6?" (Uo., 360J Kevéssébarokkos szöveggel, ám lényegileg hasonl6 szel-
lemben akár mai szerzo is jellemezhetné igy társadalmunkat.

A Sárospatakon töltött négy év mégis rendkivül jelentos idoszaka Comenius há-
nyatott életének és pedagógusi m-.1ködésének.Ahogy búcsúbeszédében hangoztatta,
.módszerünket nálatok tártuk eloször nyilvánosság elé.. S tudvalevo, hogy kiemelkedo
alkotásai közül több is itt keletkezett, például a szemlélteto oktatás évszázados hatású
alapmúve, a méltán nevezetes Orbispictus.

*

A bizonyításui imént idézett szövegrészek, valamint a föntebb eloadott tények és
érvek alapján indokoltnak látszik, hogy a cikkem elején föltett kérdésre - magyar szár-
mazású volt-e Comenius? - szerfölött körültekintón válaszoljunk. Az természetesen
nyilvánvaló, hogy a négy nemzedékkel korábbi apai elodök, a Szegesek,magyarországi
eredetuek voltak. Másrészt azonban - miként olvashattuk, s még számtalan más hely-
ról is idézhetnénk - Comenius elkötelezetten vallotta magát Morvaország hú fiának,
a Csehtestvér Közösség mindenre kész követójének, a cseh nyelv és muveltség tudatos
gondoz6jának. Ezért késztet túnódésre az a mosolykelto kedves történet, amely a mél-
tatott családtörténeti monográfia elején olvashat6. Eszerint még a poznani levéltárban
föllelt, perdöntoen bizonyító kézirat ismertté válása elott néhány helytörténész nyo-
mára bukkant a Szeges-rokonságnak; minthogy azonban e fölfedezés századunk elso
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negyedében- vagyis a mainál is gyanakvóbb és gy11lölködobbnacionalizmus korában
- történt, e derék "tu~ósok" hosszas tanakodás után, úgy döntöttek, nem hozzák nyil-
vánosságra leletüket. Ertelmezésem szerint valószínuleg azért, hogy ne essék szeplo Co-
menius fölmagasztosult - az ido tájt leginkább Masaryk által fölmagasztosított - emlé-
kén. A cseh függetlenségi mozgalom szervezoi ugyanis foként Comenius nemzetközi
sugárzású szellemi hagyatékára hivatkozva indokolták nemzetük jogát az önálló állami-
ságra s az egyesülésre a szlovákokkal, akiket a másik nagy eszménykép, Palacky, "ma-
gyarországi cseheknek" nevezett. Másrészt, ha figyelembe vesszük, hogy a cseh nemzeti
mlíveltség méltatói szerint egyértelmlíen e Szeges-ivadékminosítheto a régi cseh iroda-
lom legérzékenyebb alkotómlívészének - akár meg is érthetjük az óvatoskodókat. Hi-
szen mi lett volna - 1922 tájt! -, ha kitudódik, hogy a legeredetibb és a legegyeteme-
sebb cseh gondolkodó s a "legszebb cseh könyv szerzoje" magyar eredeto volt?

A fölvillantott kisajátító törekvésektol eltéroen, a jelen sorok írója - korántsem
magyarként, sokkal inkább közép-európai emberként - úgy véli, hogy a vizsgált jelen-
séget: ez esetben Comenius oseinek eredetét a valóságos történelmi környezetbe s az
akkori közgondolkodásba visszahelyezve, nagyon is érdemes elgondolkodni a térsé-
günkben keresztül-kasul hat6 kicserélodéseken. Ezek során sehol oly soríín, mint itt,
nem keveredtek, nem vegyültek egymással népelemek, nemzetségek, családok, egyé-
nek... Hiheti-e bárki itt élo, hogy minden 6se egyazon etnikumhoz tartozott? Hasonl6
kételyt hangoztatott Bartók is, Liszt Ferenc származását vizsgálva: "Alapjában véve e
kérdés feszegetése nem fontos, hiszen még nyugat-eur6pai nagy népeknek nagy embe-
reinél is hány példáját látjuk a fajilag idegen származásnak. Hát még itt nálunk, Kelet-
Európában, ahol akkora a faji keveredés, mint Eur6pában sehol másutt!" (Liszt-problé-
mák, 1936J

Aligha túlzás hát úgy vélni, hogy a közép-európai néptörténelemben a Szegescsa-
lád sorsa s a belole kiemelked6 Comenius élete és sokfelé ágazó tevékenysége valósággal
jelképes értelmet kap. Nem kétséges ugyanis, hogy e példás élet s e világrasz61óéletmlí
itt kapott els6 ösztönzéseket, ebben a tájakat évszázadokon át hol egybesodró, hol el-
választ6, a népeket pedig keményen pr6bára tevo roppant történelmi olvasztótégely-
ben. Innen indult útjára, e sorsnak lett példázójává az egyetemes tudás elsajátÍthat6sá-
gának hirdetoje, a békeeszmény szószólója, az oktató bölcs, akinek el6deit és rokonait
- saját tanúskodása szerint - Szegesnek hívták, aki azonban "atyja után" Komensky
lett, s akit végül Comeniusként tisztel a világ. E szelíd forradalmár több tekintetben is
legföljebb tiszteletre méltó el6futát: a kor, amelyben élt, nem kedvezett eszméinek és
eszményeinek. Kés6bb persze, Leibniz hódolatával egyetértve sokan vallották: "Eljön
az id6, amikor nemes lelkek tisztelni fogják, amit egyedül alkottál, Comenius..." Vi-
szont egy részterületen már kezdett61 fogva elismerten hozott létre maradandó mlívet:
alapjaiban változtatta meg a neveléstudományt azzal, hogy új irányelveket, új módsze-
reket, új szervezetet adott az iskolai oktatásnak G61lehet,a nevelést csak eszköznek te-
kintette egy magasabb rendo cél megközelítésére: a pansz6fia elterjesztésére). Eötvös
Loránd azonban - az 1892. évi akadémiai emlékülésen - Comenius halhatatlan tettét

méltatva, pontosan jelezte a rész és az egész, az eszköz és a cél viszonyát: "Comenius
iskolája minden nemzetnek életet és fej16déstbiztosÍt; nem az idegen faj gy11löletének,
hanem az emberszeretetnek az iskolája."
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FR/ED ISTVÁN

Szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok
a századelon

A magyarországi nemzeti(ségi) kérdés kiélezcSdésenem kedvezett a szlovák-ma-
gyar irodalmi kapcsolatok széles ködí kibontakozásának a XX. század elején. A prob-
lémakörnek azonban ereSsleegyszedísítése volna, ha pusztán a (nemzetiség)politikai
helyzet alakulásából, a kétségtelenüllétezcS szlovák-magyar ellentétekb61 magyaráznók
egyfe161a szlovák irodalom fejlcSdését,másfelcSIa szlovák (és a magyar) irodalom világ-
irodalmi kapcsolatrendszerének jellegét. Meg lehet kísérelnünk, hogy a szlovák és a
magyar irodalom egymáshoz való viszonyát a két irodalomnak önmeghatározási igé-
nyével együtt szemléljük. A magyar irodalom képvise16i,mindenekelcStta Holnap an-
tológiák és a Nyugat köré tömörült költeSkprogramjukban és gyakorlatukban szembe-
fordultak a hivatalossá eMlépett (pszeudo)historizmussal, az akadémizmussal, ennek
megfelelcSenaz Arany János költészetét kánonná emelcSepigonizmussal. Ezzel szemben
a feSlegBaudelaire és Verlaine nevével jelezhetcSlíra recepcióján fáradoztak, valamint a
par excellence szimbolista poétikát nemzetivé asszimiláló törekvéseket az átértékelt
magyar irodalmi múltból elvont, folytathatónak vélt sajátosságokhoz igyekeztek igazí-
tani. Miközben a modernként szemlélt francia költészet vívmányait fogadták be, a bé-
csi (és általában: osztrák) irodalomhoz hasonló költészet meghonosítására is sor került.
Így elscSsorban(nemcsak a gyakorlatban, hanem programként isQ a magyar irodalom
"nyugati", "európai" jellegehangsúlyowdott. Nem kizárólag azáltal, hogy az új magyar
irodalom legkiválóbb költeSinek mMordítói teljesítménye tanúságtétel volt a magyar
irodalomnak a hivatalosságtól eltércSenkirajzolódó európai kontextusa mellett. Hanem
azáltal is, hogy a XX. század elején a magyar irodalom bekapcsolódott a modernség,
elscSsorbana kelet-közép-európai modernség áramába. A szlovák irodalom kedvezcStle-
nebb helyzeténél fogva más utat járt be. Míg a magyar irodalomban a szlovák tényez6
a XX. század elején nem játszott lényeges szerepet, és a kölcsönös fordításirodalomból
csupán a szlovák népköltészet magyar fordítása érdemel ercSteljesebbemlítést Góllehet,
számottevcSvisszhangról e téren sem tudunk beszámolni), addig a szlovák irodalom
a XX. század elején nem pusztán számolt a magyar (irodalmi-kulturális) tényezovel,
hanem folyamatosan reagált is magyar iro~i jelenségekre: a fordítástól, az ismerte-
téstcSlkezdve a szabad átköltésig, az adaptálásig, a vitáig bezárólag a recepció számos
változatát regisztrálhatjuk. Éppen a XX. század elso esztendeiben adja közre Hviezdos-
lav PetcSfiSándor és Arany János verseinek szlovák változatát, és fordítja le Az ember
tragédiáját. Hviezdoslav fölfigyelt Ady Endiére, akinek a Magyarjakobinus dala dmd
versének négy sora mottóként szerepelt a Tak, heroldety svitajúcichcasov... (Igen, te he-
roldja a dedísebb idcSknek)kezdetd költeménye eMtt. Mint ahogy PetcSfiegyik versé-
nek két sorát, szintén 191O--ben,írta a Dozvuky (Utóhangok) ciklus más darabja fölé,
amelyben ifjúkori Petofi-élményét emeli ódai magasságokba (Svatapravda, poete maj...
Oh, mily igaz, én poétámnJ. Kiegészítésül jegyzem meg (Csukás István kutatásai nyu-
IránL In!'y M;lrtÍIIRáz1l';1912-hc:nOdt-az(Mad'arskjm básníkom) rV;1lasz(F~y m;l~y;1r
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költ6nek)] dmo versében szintén Ady Endre költészetére reagált, méghozzá A magyar
messiásokgondolatát visszhangozva. Rázus 1917-ben a száz esztendeje született Arany
Jánost tiszteli meg egy verssel, szembeállítva Arany János tiszta költ6iségét a renegá-
tokkal (pet6fire célozva).

Az alapképlet ekképpen rajzolódik ki:
- A magyar irodalmi orgánumok ritkán ismertették és még ritkábban fordították

a szlovák irodalom alkotásait, többnyire az ún. "nemzetiségi vidéki" sajtóban publikál-
ták a szlovák népdalok magyar átültetéseit. Igaz, Hviezdoslav fordításai elismeréséül a
Kisfaludy Társaságtagja lett, a nyelvész szlavista professzor, Asbóth Oszkár tárgyilagos
hangÚ beszámolót közölt a magyar törekvésekkel talán a legélesebben szembenálló
Hurban Vajansky szépirodalmi mOveir61,s a szlovák reformátusok vallásos könyveir61
és hagyományairól is közölt cikket a ProtestánsSzemle. Mindezek a tények azonban
aligha jutottak el az irodalmi közvélemény szélesebb rétegéig.

- A szlovák irodalom viszont a XX. század elején akarva-akaratlan a magyar iro-
dalmat abban a kontextusban szemlélte, amelyhez maga is tartozott. Els6sorban
Hviezdoslav tevékenysége tudatosÍtotta Pet6fi, Arany és Madách jelent6ségét, de pél-
dául Július Botto a szlovák ifjúság számára közreadta Kölcsey Ferenc Parainésisét,
amely egyébként a középiskolában tananyag volt.

Ezzel azonban csak az alapképletet vázoltam föl. A tüzetesebb vizsgálat több para-
doxonra mutathat rá. Így mindeneke16tt arra, hogy miközben Hviezdoslav a kanoni-
zált magyar irodalmi múltat tanulmányozva a magyar irodalomtörténet által klasszi-
kusnak min6sített korszak jeleseit fordította, fölfigyelt Ady Endrére, az irodalmi új
hullám reprezentánsára, aki egyébként PetMi és Arany átértékelését sürgette. Persze,
Hviezdoslav nem Ady költ6i újÍtásaira, hanem a nemzetiségek irányában tett gesztu-
sokra, mintegy nemzet(iség)politikai programra válaszolt. S jellemz6 módon: még a
mottóként választott sorokat sem ültette át, inkább verses kommentárt fozött az Ady-
vershez. S ha egybevetjük ezt a Hviezdoslav-költeményt a PetMit megszólítóval, akkor
ez utóbbi személyességét állíthatjuk szembe az el6bbi tárgyiasított lírájával, az utóbbi
rapszódia-óda jellegét az el6bbi megfontolt és bonyolult rímeléssel súlyosbított gondo-
lati poézisével. S még csak ennyit: jelenlegi tudomásunk szerint Hviezdoslav sohasem
fordított Adytól, miközben például a szerb irodalomban fordítások formájában is meg-
jelent Ady Endre lírája.

Ugyancsak feltonhet, hogy míg a magyar irodalom jelesei "Nyugatra" tekintettek,
s a szláv irodalmak közül- érthet6 módon - az orosz regényeké az els6ség (Sienkiewicz
világsikeru Quo vadisának kritikai fogadtatása egyáltalában nem egyértelmO), addig a
legszínvonalasabb társadalompolitikai folyóirat, a Huszadik Század lehet6séget nyújtott
"Stefánek Antal" számára (így írta, magyarosan, ide a nevét!), hogy mind az általa "neo-
szlávizmus"-nak nevezett jelenségr61, amelyet magyar és német körökben pánszláviz-
musnak neveztek, mind a szlovák nemzetiségi pártnak a kormánnyal és az ellenzékkel
szemben kialakított álláspontjáról tájékoztassa az érdekl6d6ket. S bár az irodalmi köl-
csönösségr61eltér6ek az álláspontok (a szlovák néz6pontot jó darabig Kollár alapvetése
határozta meg), a magyar gondolkodás a világirodalmi tudatot hangsúlyozta (a század-
e16n valósul meg, ugyan additÍv szempontú, magyar nyelVOvilágirodalom-történet),
illet6leg a magyar irodalom európai jellegét tudatosította; a nyelvészetben a magyar-
szláv összehasonlító elemzések máig hasznosítható eredményeket tudtak fölmutatni.
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Ebben a periódusban jelent meg Steier Lajostól A tót kérdés (1912,1. kötet), amely a hi-
vatalos-nacionalista szemlélet ellenére az összegyt1jtött anyagot tekintve nem minosít-
heto jelentéktelen alkotásnak.

A paradoxonok sora folytatható. A szlovák nemzeti mozgalom célkituzésébol és
módszereibol világlik ki, hogy még a Hviezdoslav fordításainak helyet adó folyóirat,
a Slovenské Pohl'ady is tartózkodással figyelte a magyar irodalmi életet. Ha Petofirol
vagy Madáchról esett szó, akkor az értekezo szinte minden alkalommal beszélt a ma-
gyar költok szlovákszármazásáról[lJ.Csupán hangulatiérzékeltetésülírom ideJozef
Podhradsky Madá, [!]címu költeményének négy sorát:

Nad kolískou mat' spievala
Slovenskému zvuky,

Do hrobuho cudziapiesen
Cudzie kladú ruky.

Bölesdjefölött anyja
szlovák dalt dalolt,

sírjába idegen ének kísérte,
idegen kezek helyezték.

Az viszont megfontolásra és értelmezésre késztet, hogy éppen a magyar irodalom
modern törekvéseit, amelyeknek Ady Endre volt legmesszebbre ható reprezentánsa,
mennyi gáncs érte. S mint azt már eddig is megállapÍtotta a kutatás, ezen a területen az
egyébként nacionalista magyar konzervativizmussal került a szlovák álláspont egy plat-
formra, érzékeltetvén, hogy nacionalista konzervativizmusok mindig rátalálnak egy-
másra, ha "újító lelkesültséget" kell meg- és elítélni. 1909-ben közölt a Slovenské
Poh/'ady egy tárcát Mad'arskáliteratúra a iivot (A magyar irodalom és élet) címmel,
amelyben ezt olvashatjuk:

"V »Budapesti Hirlape« Stefan Milotay vykladá, ze mad'arská literatúra vel'mi
odtrhala sa od mad'arského iivota." (A "Budapesti Hírlapban" Milotay István megálla-
pÍtotta, miszerint a magyar irodalom igencsak elszakadt a magyar élettol.)

A megállapÍtást nem követte szlovák részrol cáfolat. A Budapesti Hírlap annak
a Jozef Skultétyvel levelezo, tehát a szlovák nemzeti mozgalom egyik kiemelkedo
egyéniségével kapcsolatot építeni próbáló, konzervatív ízlésu, Ady-ellenes Rákosi Je-
nonek volt a lapja, amellyel a szlovák törekvések irodalmi-kulturális folyóirata éles
harcban állt. Viszont megegyezett vele a "nyugatos" magyar költészet kárhoztatásában,
méghozzá az ádáz nemzet(iség)politikai viták ellenére. Egy másik cikk valójában acta-
vian Goga írásának átvétele. Az eredetileg románul publikált cikket magyar közvetÍtés-
sel, az Irodalomtörténet címu lap közlése nyomán ismerték meg a szlovákok és vették
át. Az antiszemita felhangú írás Adyt sem kímélte teljesen, hiszen "hipermodern költé-
szeté"-t exotikusnak minosítette (s ez nem feltétlenül dicséret), ám végso fokon Ady-
ban mégis mást látott, mint az ostorozott "budapesti"-nagyvárosi irodalomban. Hozzá
kell tennem, hogy a szlovák lap aztán közölte Ignotus Gogának címzett, igen frappáns
válaszát is (szintén magyar forrás nyomán). Jóllehet, a Rákosi Jenovel reprezentált ma-
gyar konzervativizmus a szlovákságot politikai ellenfelének tekintette, különösen ott,
ahol szlovák autonómiatörekvésekkel találkozott, ami az irodalmi ízlést illeti, a két
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egymással vitatkozó fél hasonlóképpen és hasonló érveléssel utasította el a modernség
magyar irodalmát. Csakhogy éppen ezekben az években jelentkezett a szlovák iroda-
lomban Ivan Krasko, aki szintén a "modernség" képvisel6je volt, és jórészt funkciój á-
ban, nem egyszer motívumait tekintve - a magyar kutatás, Csukás István és Sziklay
László tanulmányai szerint - egybevethet6 Ady Endrével. Az újabb elemzések a Négy
fal között Kosztolányijának és a Krasko-líra néhány motÍvumának hasonlóságára hívták
föl a figyelmet (Krasztev Péter). Kraskónak mégsem kellett olyan etikai és pszeudo-
nemzeti vádakkal szembenéznie, mint Adynak a magyar vagy (távolabbi példára utal-
va) Ivan Cankarnak a szlovén kritikusok írásaiban.

Itt kanyarodhatunk vissza a problémához, hogy ti. Hviezdoslav (és részben még
Rázus is) a nemzetpolitikai költ6t üdvözölték Adyban, versében Rázus a szellem h6sei-
r6l emlékezett meg, és majd csak a következ6 szlovák költ6nemzedéknek, részben
Stefan Krcmérynek, részben Vladimír Roynak, majd Emil Boleslav Lukácnak lesz a tel-
jes Ady az élménye, a botrányt okozó szerelmi költészet, KrleZa szavaival a "kései
verlaine-izmus", és nem utolsósorban az a szimbólumrendszer, amely az énhasadtság-
nak éppen úgy érzékeltet6je, mint a nemzeti fenyegetettség-élménynek vagy a "minden
egész eltörött" látomásnak. Hviezdoslav ugyan átélte és megszenvedte a szlovák és álta-
lában az európai romantika epigonizmusba fúlását, de érvényesnek tudta a romanti-
kának azt a fajta klasszicizálását, amelyet az epikus Arany valósÍtott meg, és így
id6szeruvé volt képes avatni az elbeszé16költeményt, amelyben a cselekménynéllénye-
gesebbek lesznek a leírások, a pszichológiai megfigyelések. Valahol a romantika és
a szimbolizmus között kísérletezik Hviezdoslav a gondolati líra tárgyiasságával vagy a
ballada drámaiságával. Számára Ady modernsége idegennek bizonyult. Ugyanakkor
Krasko úgy tudta nagyhatású lírává formálni nemzeti fenyegetettség-élményét, hogy
önkritikus, önnépét ostorozó gesztusaival együtt sem került ellentétbe a konzervatív
"turócszentmártoniak" nemzetvéd6 programjával; és emellett Krasko nem kérd6jelezte
meg a szlovák nemzeti mozgalom hagyományosan vallási ideálját. Legalábbis Ady
"istenképzet"-éhez hasonló vagy avval közeli vonásokat nem lelhetünk Krasko költé-
szetében. Így 6 a legérzékenyebb pontokon nem vívta ki a modernséget egyébként na-
gyon nem kedvel6 Vajansky haragját. S6t: Vajansky Krasko költészetében mintegy
a "nép-nemzeti" irány újabb jelentkezését vélte fölfedezni.

A szlovák és a magyar irodalom er6vonalai tehát részben egyfelé, részben másfelé
tartottak. A magyar irodalomban a modernség mellett el6bb ismertetések, majd moz-
galom formájában megjelentek az "izmusok", a legnagyobb vihart Kassák Lajos költé-
szete, prózája, majd lapja váltotta ki. A modernség széles köru kibontakozása viszont
XIX. század végi, XX. századi stílusok, áramlatok egymásmellettiségét eredményezte.
Nem meglep6, hogy a magyar és a nemzetközi szakirodalomban több (bár nem egyen16-
képpen találó) meghatározás és megjelölés bukkant föl, szimbolizmus, szecesszió, új-
romantika; mások szólnak a naturalista regény vagy a Maeterlinck-színm{ívekkel egybe-
vethet6 szimbolikus mesedrámák megjelenésér6l. Az irodalomnak ez a páratlan, ám az
Osztrák-Magyar Monarchia más nemzeteire is jellemz6 kivirágzása párhuzamos a mo-
dern magyar színházi törekvések fölélénkülésével, amelynek jelzése, hogy Molnár Fe-
renc révén új, kelet-közép-európaian polgári arculatot kap a(z eredetileg) francia tár-
salgási dráma, valamint az, hogy fiatalok (köztük Lukács György, Benedek Marcell)
színházalapítási tervét joggal lehet párhuzamban látni a hasonló század eleji orosz tö-
rekvésekkel. Ezen a helyen csak utalni tudok a magyar filozófiai és esztétikai gondol-
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kodás megújulására, Lukács Györgynek, Fülep Lajosnak, Hauser Amoldnak, Tolnay
Károlynak, Mannheim Károlynak törekvéseire. Mindezek pontosan mutatják a ma-
gyar kultúra, Budapest helyét a Monarchia szellemi életében.

A szlovák irodalmi életnek mind anyagi lehet5ségei, mind pedig bels5 szervezett-
ségéb51adódó problémái nem engedték meg, hogy ekkor az irodalomnak olyan széles
köre vagy differenciált változatát hozza létre, mint a cseh, az osztrák vagy a magyar.
De az eddigieknél valószím1legjobban lehetne hangsúlyozni, hogy a SlovenskéPohl'ady
(és más sajtóorgánumok) sem kizárólag befelé fordultak, hanem keresték és fordítások
segítségével általában meglelték azt a világirodalmi kontextust, amelybe a szlovák (iro-
dalmi) jelenségek is beleilleszthet5k. S bár a korszaknak vitathatatlanul Hviezdoslav a
legjelent5sebb költ5je, 5 inkább olyaténképpen lett a "nemzeti klasszicizmus" poétája,
mint a magyar irodalomban Arany János, jóllehet, 5 már id5nként képes volt meg-
szólaltatni azt a hangot és korélményt, amelyet a magyar irodalomban az Aranyt köve-
t5 nemzedék lírája (például Komjáthy JencS)képviselt. De ez az oka annak is, hogy míg
Ady Endre jórészt elutasÍtotta, hogy Arany János hangvételével szólaljon meg, és
Aranyon keresztül azt a hivatalosságot is támadta, amely Arany költészetéb51 kánont
csinált, ilyen szakításra Hviezdoslav és a XX. század elejének szlovák költészete között
nem volt szükség, bár Hviezdoslavnak nem minden tetszett, amit az utána követkero
szlovák poéták alkottak. Éppen a hasonló nemzetfelfogás, a nemzet célként való ha-
sonló értelmezése tette lehet5vé, hogy a küls5 szemlél5 inkább a kontinuitást, mint a
diszkontinuitást figyelheti meg.

A Holnap antológiák és a Nyugat költ5i a következ5 szlovák nemzedék (helyen-
ként kongeniális) fordításaiban lesznek a szlovák irodalom részévé, tehát Lukác,
Beniak, Smrek és részben Krcméry révén. A szlovák irodalom ilyen intenzitású befoga-
dására sosem került sor a magyar irodalomban, jóllehet, 1919után els5sorban Szlovákiá-
ban megszaporodnak a magyar fordítások. Ez az aszimmetria azonban a két irodalom
helyzetéb51 viszonylag könnyen magyarázható. Ugyanis a magyar irodalomnak el5bb
sikerült differenciált irodalmat és irodalmi életet teremteni, mint a szlováknak. Ezért a
magyar irodalom (mint bármely más irodalom) természetszen'íleg azokat az irodalmi
jelenségeket recipiálta, amelyek az irodalmi rendszer továbbépítéséhez, a korszeru
terminológia kialakításához segíthették. S minthogy az európai "szláv legenda" szerint
a szlávok a népköltészet népei, ezt a tézist er5síteni látszott a szlavisztikai kutatások
némely iránya, valamint kiváltképpen a szerb népköltészet európai sikere az 1810-esesz-
tend5kt51 kezdve folyamatosan, a szlovák kultúra világából is a népköltészet iránt
támadt érdekl5dés, kevéssé a "moköltészet" iránt (ismét leszámíthatjuk az orosz iro-
dalmat, illet5leg néhány lengyel és cseh költ5t). A szlovák irodalmat tekintve a szlo-
vák-magyar együttélés századainak a XIX. század szlovák irodalmában is föllelhet5k a
nyomai (és nemcsak a témaválasztásban). Ám amikor a szlovák irodalom rendszerét
kiteljesíteni igyekezett, a nézeteltérések ésviták miatt elfordulni látszott a magyar iroda-
lomtól. De ez sosem volt teljes, ámbár id5nként ezt a szlovák nemzeti mozgalom prog-
ramként hirdette meg. Ugyanis a szlovák költ5k jó része jól tudott magyarul, a dualiz-
mus korában magyar tannyelvd iskolába járt. Igy például a magyar verstan vagy a
magyar nyelvd retorika oktatása révén a kés5bb költ5vé fej15d5 tehetséges ifjak kora
ifjúságukban megismerkedhettek azzal az irodalmi "anyaggal", amelyet kés5bb nyilat-
kozataikban elutasítottak, gyakorlatukban azonban hasznosítottak. Mindehhez járult,
hogy a dualizmus megteremtette a maga hivatalos szlovák nyelvu sajtóját, és részben tá-
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mogatott szlovák nyelv\í könyvkiadást is. Ezen az úton számos magyar alkotás jutott el
a szlovák olvasókhoz. Ezzel azonban nem magyarázhatjuk Hviezdoslav tevékenységét,
mufordítói munkásságát. Az is hiba volna azonban, ha kivételes és rendhagyó jelenség-
ként tartanók számon. Azt hiszem, hogy éppen azért fordított oly sokfélét Hviezdos-
lav a magyar irodalomból (is, mivel átültette például Shakespeare-t is!), hogy még in-
kább differenciálttá, sokhúrúvá tegye a szlovák irodalmat, míífajilag rétegzettebbé. Ez
az oka (feltehetoleg) annak, hogy igyekezett meglelni Arany János elegico-ódájának és
balladáinak vagy Petofi Sándor tájleíró verseinek és rapszódiájának (szlovák) hangját.

A szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok a XX. század elején is sokrétuek, de
természetesen némi túlzással egyoldalasnak is mondhatók. Annyi bizonyos, hogy
a kapcsolattörténeti folyamatban a szlovák részvétel a jelentékenyebb (nemcsak
mennyiségileg), a szlovák reagálások vetnek föl több problémát. Ha azonban a nyelvé-
szetre is vetünk egy pillantást, akkor ebbol a szempontból a magyar kutatás minosíthe-
to érdekesebbnek, tudományos szempontból valószínuleg izgalmasabbnak. Itt csak
utalhatok rá, hogy szlovák szerzok publikáltak magyar kiadványokban, magyar szer-
zok a szlovák sajtóban elvétve, és csak fordítások révén jelentek meg. Még arról is tu-
dunk, hogy szlovák alkotó magyarra tolmácsolt szlovák verset. Ezt a vázlatot azzal
zárhatom, hogy az igen éles politikai viták ellenére is éltek az irodalmi (és tudo-
mányos) kapcsolatok, teljes feltárásuk minden bizonnyal még további részletekkel
fogja gazdagítani ismereteinket a szlovák irodalom tájékozódásának irányairól és motí-
vumairól, valamint a kisebb, szlovák muvek magyar fordításait közlo (többnyire fel-
vidéki) lapok szerkesztési szempontjairól. *

* A jelen irás eredetileg el5adásként hangzott el egy budapesti szlovák-magyar kapcsolat-
történeti szimpóziumon. Az el5adást követ5 vita hatására néhány jelentéktelen módosÍtást vé-
geztem szövegemen.
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"...régiónkban a hatalmat is
ugyanazok a rugók múködtették"

TÓTH LÁSZLÓ: ELFELEDETT ÉVEK

A hosszú történet, melyet megpróbálunk. röviden rekonstruálni - akárha e könyv
története is -, valamikor az ötvenes évek közepén kezdodik (ámde nem a szokványos

.ötvenes évekbeli" asszociációk szerint~; amikor is egy ötéves budapesti kisfiú édes-
anyjával Csehszlovákiába, egy Izsa nevu falucskába költözik át, s aki ezután még har-
minckét éven keresztül sajátságos kisebbségi sorsban él (mígnem visszatelepül szülo-
városába). A sokat és sokak által emlegetett identitásválság Tóth Lászlóra jószerivel
esze nyHásával reászakadt; hiszen neki, mint Magyarországról (ráadásul Budapestrol)
jött kis magyarnak asszimilálódnia kellett a csehszlovákiai magyar kisebbség (ráadásul
egy kis falubeli közösség) világához, sot: nyelvhasználatához, kultúrájához, szokásai-
hoz, mindennapi életéhez. Olyan trauma ez akkor a számára, hogy igazából csak évtize-
dekkel késobb lesz képes odáigvisszagombolyítani élete fonalát.

Vallomásából és naplótöredékéMI az is kiderül, hogy korántsem csak a két-
szeresen is kisebbségi lét gyerekkori élményei tokozódtak el benne sokáig, de ugyan-
csak sokáig nem bírta földolgozni a hetvenes és nyolcvanas évek eleji csehszlovákiai
(s benne a szlovákiai magyarságot különösen sújtó) p'°litikai és kulturális elnyomás rá-
nehezedo, a mindennapjait s tulajdonképpen ottani életét is tönkretevo, egy percre sem
kikapcsolható terheinek lelki-szellemi következményeit sem. Es akkor még nem is
szóltunk a szlovákiai magyarság, magyar értelmiség politikailag és erkölcsileg is meg-
osztott világáról, arról a - sajnos- természetes polarizációcól, melynek során a valami-
lyen (szellemi, erkölcsi, tehetségbeli) szempontból gyengébbek az elnyomó hatalom-
mal való megbékéléshez (vagy éppen behódoláshoz) jutottak el, illetoleg nem mutattak
legalább a lehetségesnek megfelelo, elvárható és az érteimiséghez méltó ellenállást a
diktatúra kivánalmaival, de még csak sugaImazásaivalszemben sem.

És a harmadik sorsot, egzisztenciát-identitást meghatározó váltás Tóth László éle-
tében 1986: áttelepül, visszatelepül Magyarországra, szülovárosába, Budapestre. Egy-
szer már asszimilálódott (a szlovákiai magyar nemzeti kisebbség alapveto lételeméhez),
újra- vagy visszaasszimiWódnia képtelenség a számára: megmarad tehát kisebbségi ma-
gyarnak - többségi magyar környezetben. Miként írja is: .nékem tulajdonképpen szüló-
Jöldjeim vannak, hiszen egyként annak érzem/vallom szülovárosomat - Budapestet,
gyermekkorom faluját - Izsát, s választott szüloföldem Pozsony és Dunaszerdahely is..
Majd egy más helyütt: .harminckét évnyi haza. és otthonkeresés után ismét szülo-
városomban, Magyarország fovárosában élek..

A téma többszöri jelentkezése, .kidajkálása. Tóth László e tanulmány- és esszé-
kötetében arra vall, hogy mindeme (lelki, szellemi, érzelmi) sorsfordító léthelyzetek-
nek rendkivül fontos szerepük volt abban, hogy ez az egésZenkitfíno, unikális élmé-
nyek és információk sokaságát nyújtó könyv, az Elfeledett évek összefdzodhetett.
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S alighanem abban sem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk: ezt a könyvet így csakis az a
Tóth László írhatta meg, akinek a !zámára jóval tágasabb a világ, mint annak, aki vagy
csak itthon, vagy csak otthon van. O ugyanis itthon (Magyarországon) is otthoni (azaz
szlovákiai) magyar író, de az sem kétséges egy pillanatra sem, hogy otthoni élményeit
az itthoni bels6 szúr6 segítségéveldolgozza fel.

További következtetés mindeme életrajzi s benne a szellemi érlel6dés (és ily ér-
telmú feln6tté válás) tényeib61 még az is, hogy Tóth László számára mint gondolkodó
számára az is axióma, hogy "mi, (kelet-)közép-európai (kis) népek, népcsoportok egy-
más történelmében, egymás sorsának alakulásában ugyancsak magunkra ismerhetünk".
Nagyon lényeges fogódzó ez: aki ezt ilyen tisztán látja - mint gondolkodó magyar -,
az nem hibázhat túl nagyot. Ellenben sokat gazdagodhat, s igen termékeny szempon-
tok szerint vizsgálódhat. Miként Tóth László is teszi.

Fogvacogva olvassa például Csorba Bélának az újvidéki Új Symposion szétverésé-
nek el6történetét föltáró naplóját, mely 1979-t61 1985-ig követi és rögzíti az ottani
történéseket, eseményeket. A fogat vacogtató fölismerés a párhuzamosság, az id6beli
egybeesés fölfedezése: a nyolcvanas évek elején szinte egy id6ben próbálják szétszórni
szerte Kelet-Közép-Európában a diktatúra számára más eszközökkel meg nem zabo-
lázható folyóiratmúhelyeket, szellemi csoportokat. Egy id6ben van pozsonyi Irodalmi
Szemle-ügy, budapesti ("régi")Mozgó Világ-ügy, újvidéki Új Symposion-ügy és botránya
kolozsvári Echinox körül. S az akkor pozsonyi Tóth László 1983 tavaszán írt napló-
bejegyzései döbbenetes módon hasonlítanak asz újvidéki Csorba Béla naplóföljegy-
zéseinek tényeihez, hangulatához, következtetéseihez. - Mi lehet ez? Miért lehet ez?
Hogyan lehet ez? Csakis egy módon: "ezek a »ügyekc nem nagyon vannak közelebbi
kapcsolatban egymással, legalábbis a közvetlen kapcsolatot illet6en, most, az azóta
eltelt évek és a (Kelet-)Közép-Európában lejátszódott történelmi események távlatából
látszik csak igazán, hogy noha külön-külön »ügyc volt valamennyi, mégis mennyire
ugyanarra a rugóra »jártc mind. Ugyanarra a rugóra, mert régiónkban a hatalmat is
ugyanazok a rugók múködtették." A szóban forgó naplótöredék és az azt kommentáló
utólagos rekonstrukció, majd a Rácz Olivérrel folytatott, a fölényes és magabiztos
igazságát higgadtsággal és korrektséggel föltáró vitáig, egyszersmind Tóth László bels6
történelme is. Arról szól els6sorban, hogyan élte meg <5maga ama bizonyos hetvenes és
(részben) nyolcvanas éveket, vele mi történt (és persze szolidáris társaival) ott és akkor
- Pozsonyban (ésDunaszerdahelyen). Mert e16bbvagy utóbb, de mindig kiderült, még
akkor is kiderült, ha csak valósz{núsíthet6 volt, hogy ki, hol, melyik oldalon (vagy mely
oldalakon) horgonyzott le; s egyáltalán nem kellett ahhoz gonosz embernek lennie
valakinek, hogy a diktatúra képvisel6inek tetsz6 módon cselekedjék.

És persze id<5közben1989 novemberét<51Pozsonyban is, Szlovákiában is végbe-
ment (de legalábbis lejátszódott) a "gyengéd", a "bársonyos" forradalom, melynek jó
néhány eseményét a helyszínen élte át - "bels<5történelem" -ként - Tóth László. A "szlo-
vákiai (magyar) változások"-at azzal summázza, hogy e néhány hét évtizedekkel ért föl,
és az a tény is nagyon természetes, hogy kinek-kinek külön (más) optikája van a múlt,
a jelen s a várható jöv6 megítéléséhez. Egyszersmind az is érthet6, hogy a magyar
értelmiség körén belül is vannak (és nyilván lesznek is) ideológiai nézetkülönbségek,
s6t ellentétek. Ki-ki oda húzódik, ahol védelmet, netán fölemelkedési lehet6séget talál.
Jól mondja Huncik (Somos) Péter egy idevágó röpke interjúban: "az emberek szíveseb-
ben keresnek védelmet, valahol, akár egy párt véd6szárnya alatt is, ahelyett, hogy ön-
magukat vállalják." Kiderült az is, hogy a liberális eszmekörhöz tartozó Független
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Magyar Kezdeményezésnek nemigen volt (van) szavazótábora, "tömegbázisa", hiszen
ideológiája szemben áll a hagyományos kollektivista felfogásokkal. Ezért hát - aho-
gyan Tóth Károly (azóta a Magyar Polgári Párt alelnöke) fogalmaz(ott): "e tekintetben
mi feltehetoen a kisebbségen belül is kisebbségben maradunk." S egy újabb fölmerülo
paradoxon: a többségi alapelven nyugvó pluralista demokráciában milyen helye lehet
a kisebbségek demokratikus jogainak? Szigeti László (a Nyilvánosság az Eroszak Ellen
mozgalom egyik vezetoje) szerint például "a pluralista demokrácia [...] többségi de-
mokrácia, és természeténél fogva szükségszeriíen képtelen a nemzeti, illetve kisebbségi
konfliktusok kezelésére. Több politológus állítja, ahol ez a kérdés fölmerül, a pluraliz-
mus rögvest antidemokratikussá válik."

Mindezek a roppant fontos kérdések és számos egyéb dilemmák 1989 és 1990
fordulóján még megválaszolatlanok Pozsonyban is; mindazonáltal - ezer más közvet-
len (és korábbi) tapasztalattal, élménnyel együtt - ezek is színezik-motiváljákTóth
László belsotörténelmét.

Kézenfekvo, hogy a személyesen és a "helyszínen" évtizedekig átélt nemzeti ki-
sebbségi lét teszi oly fogékonnyá ot a .külso. történelem eseményeire is, mindazoknak
az elozményeknek a kutatására, melyek ismerete nélkül aligha értheto meg, aligha tisz.
tázható mindaz, ami azóta személyesen vele, illetoleg a szlovákiai magyarsággal történt.
Így vált a kitono költo (és publicista) Tóth László irodalomtörténésszé, történésszé,
s ezért vált kutatásainak központi témájává, fo kérdésévé és terepévé a csehszlovákiai
magyarság történetének valószínoleg legkritikusabb három esztendeje: az 1945 és 1948
közötti idoszak, a "hontalanság évei".

Számos beszédes és kézzelfogható jele volt már persze korábban is annak, hogy
Tóth László érdeklodésének a fókuszába a csehszlovákiai magyar kisebbségnek a sorsa,
kultúrája, movelodéstörténete került. Hogy csak az utóbbi egy-két évnek a szorosan
ide tartozó, könyvekben manifesztálódó (többször társszerkesztoként) munkálkodását
említsük: Tudósításegy országelvesztéséról.Csehszlovákiaimagyar elbeszélok1919-1989;
Szélén az országútnak. Csehszlovákiai magyar költok 1919-1989; Mint fészkébol kizavart
madár... A hontalanságéveinek irodalma Csehszlovákiában1945-1949. Részt vett továb-
bá Fábry Zoltán OresjáratcÍmo ~rodalomtörténeti szenzációnak számító) naplójának
kiadásában, valamint egyik "felfedezettje",Peéry Rezso publicisztikájának három kötet-
re tervezett összeállításában. (Az elso kötet Gondolatok a tehervagonban focÍmmel már
megjelent.) Annak bizonyságául pedig, hogy Tóth László irodalomtörténészi szemléle-
te, gondolkodása, a történetiségszempontjaira való érzékenysége úgyszintén a témakör
legkiválóbb kutatói közé emeli ot, e mostani, szóban forgó tanulmánykötet közvetlen
elozményére, az 1991-ben megjelent Párhuzamok, kitérok cÍmo könyvére utalunk,
amelyben a 18. századi felvidéki magyar movelodéstörténet számos, újszerií megközelí-
tésétol úgyszintén Fábryig, Peéryig ível a kutatói vizsgálódás horizont ja.

Az Elfeledett évek számos fontos pontját és gondolatát fentebb már érintettük;
a továbbiakban a szokebben vett irodalom- és eszmetörténeti tanulságait vesszük szem-
ügyre. Mindenekelott a "csehszlovákiai magyar" fogalmát, illetve e,fogalom tartalmát
érdemes és szükséges felidéznünk Tóth László fogalomtárából. Ertelmezése szerint
ugyanis nemcsak a hagyományosan emlegetett, Dél-Szlovákiában élo magyarok tartoz-
nak ide, hanem a cseh- és morvaországiak, az Észak-Szlovákiában szórványban élok,
sot a világban bárhol élo, valaha kivándorolt ~egtöbbjük nyilván Magyarországra), de
eredetileg a csehszlovákiai magyar nemzeti kisebbséghez tartozók is. (Nem nehéz föl-
ismerni ebben az egyébként teljességgel helyénvaló teóriában a szerzo önazonosság-
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tudatának történelmi igazolását, illet61eg meger6s~tését.) A máig meghatározó motí-
vum Tóth László vizsgálódásaihoz - egyébként rokon az iméntivel - a történelmi
tágasságvezet6 szempontjának a megteremtése, és az analógiakeresés, más népek hason-
lóan balsorsú történelmi fordulataival, megrázkódtatásaival. A kitelep~tésselkapcsolat-
ban például azt hangsúlyozza, hogy meg kell tanulnunk figyelni az európai párhuza-
mokra, tudnunk kell, hogy "más népek, népcsoportok miként élték túl, miként
dolgozták föl magukban az 6ket ért, ám a mienkénél semmivel sem kisebb csapásokat,
s miként merÍtettek azokból er6t a túléléshez és továbblépéshez".

Az Elftledett évek tehát a keresés, a kutatás, a megszállott ~váncsiság, a tisztán
látni akarás könyve. Meg~rásánaka mot~vuma a róla eddig elmondottakból is követke-
z6en: végképp eloszlatni azt a több évtizedes hiedelmet, amely úgy szólt, hogy a cseh-
szlovákiai magyar irodalom 1945 és 1948között a "hallgatás", vagyis a nemlétezés álla-
potába fagyott, s csak a negyvenes évek végén ébredt fel tetszhalottságából. Tóth
szerint - Koncsol László fölvetése nyomán - ezzel szemben "a »hallgatás« évei helyett
elhallgatott, emlékezetünkb61 évtizedekre kiesett/kitörölt éveknek kellene neveznünk
a szóban forgó esztend6ket". Mert hiszen nemcsak Fábry Zoltán A vádlott megszólal
dmd döbbenetes kiáltványa és Oresjárat dmd naplója született a '45 és '48 - persze tény-
legesen a jogfosztottság, a kirekesztettség és a publikálhatatlanság körülményei - kö-
zötti id6ben, hanem Szalatnai Rezs6 és Peéry Rezs6 nem kisebb súlyú köz~rói és kul-
túraszervez6 tevékenysége; de például a nem Szlovákia területén mdköd6 újságok
(a budapesti Új Otthon, vagy a prágai jó Barát)úgyszintén a magyar nyelvd ~rásbeliség
továbbélésér61 tanúskodnak. Szalatnai Rezs6 akkor ~rt történeti áttekintése, A cseh-

szlovákiai magyarok 1938és 1945között Tóth szerint A vád/ott megszólalsúlyához mér-
het6. (Most már tudunk róla: 1990-ben került eM és jelent meg!) Vagy Peéry Rezs6
1946-ban már Budapesten ~rt és a Szabó Zoltán szerkesztette ValóságbanPosoniensis
álnéven megjelent Hét sovány esztendogazdag termése vi szlovákiai magyarok második
kisebbségikorszakának tanulságai-1938-1945) dmd áttekintése úgyszintén a korszak ki-
emelked6en fontos dokumentuma. Tóth László summázó következtetése tehát logikus
és világos: "Fábry, Szalatnai és Peéry most is kiegész~tikegymást, a korról, a csehszlo-
vákiai magyarság küzdelmeir61 szóló tudásunk csak hármuk tudásának együttes birtok-
lásávallehet teljes." De új megvilág~tásbakerül magának Fábry Zoltánnak a jelzett id6-
szak bels6 emigrációban töltött éveit dokumentáló ~rói munkássága és személyes
eszmélése is. Az Oresjárat1946májusáig tartó részei védóbeszédk.éntértelmezhet6k egy
végveszélybe lökött nemzeti kisebbség érdekében; a napló ezután következ6 részei
viszont "egyre inkább egy mindent háttérbe szorító vádbeszédnek szám~tanak a szovjet
típusú kommunizmus (ésterjeszkedés) ellen".

Nem is szólva azokról a második, harmadik, vagy ki tudja, hányadik vonalbeli
~rói, újság~rói, költ6i munkásságokról, amelyek úgyszintén szerves és kitörölhetetlen
részei az "elhallgatott évek"-nek. És talán éppen ez a fejezet ("Nyolc arckép") az Elftle-
dett évek, ha nem is a legfontosabb, mindenesetre a legnagyobb újdonsága. Tóth László
szerencsével járó, kíváncsi és szívós kutató: olyan dokumentumanyagok (mindenek-
el6tt Szalatnai Rezs6 levelezése) kerültek a keze ügyébe, amelyekr61 az a szellemi-
irodalmi-közéleti, "kis emberi" háttér is rekonstruálható, amelyb61 a "nagyok" (Fábry,
Peéry, Szalatnai) kiemelkedtek, illet61egakikért voltaképpen hatalmas segít6, szervez6,
diplomáciai stb. munkájukat végezték. Hiszen 6k valamennyien drámai sorsú magyar
értelmiségiek: üldözöttek saját szül6földjükön.
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Gömöry Jánosnak.például- T6th Lászl6 szerint - a Rcsehszlovákiaimagyarság
legkivál6bb gondolkod6iR között van a helye. Kassai tan!r, kultúraszervez6. Töprengé-
sei, kérdésfeltevései sok helyütt Fábry Zoltán Oresjáratánakgondolataival csengenek
össze. Már közel nyolcvanéves, amikor Magyarországra telepltik. In könyvtáros -
S6skúton. Kilencvenhárom éves korában Irja meg emlékiratait. Keller Imre irodalom-
és múvelcSdéstörténész,ugyancsak Kassán. öt is Szalatnai Rezs6 küldeményei seg{tik,
bátontják. Sorsának alakulásában Rvoltaképpen a sorsüldözött csehszlovákiai magyar-
ság 1945-1948 közötti elbizonytalanodásának, szellemi-fIZikaileépülésének folyamatát
követhetjük figyelemmel-. Dzurányi Uszl6 újságir6, szerkeszt6, kitaszItott, falura
menekült ember, _az újságir6k öreg, végül tr6nfosztott fejedelme-. Forgách Géza új-
ságir6, a legnagyobb üldöztetés közepette is rendületlen hIve marad a magyar~zlovák

békél' ek .'áJa ' _':L' _'-_.~L_.':L1:.; , . vall " bo.meg esn. 8'1 szútOn"""gyar"r-es"5UUWIIC"'..r-J_C1MU omasata r-
tönben úja. Gy6ry Dezs6 a Szovjetuni6hoz csatolt Beregszúzon rekedt 1945 és 1948
között. Dark6 István - szintén kassai - kiemelked6 jelent6ségú pr6zaIr6. Budapestre
kell menekülnie, de itt is idegen marad. Másfél évtizeden át fizikai munkáb61 tartja
fenn magát. Mint publikál6 Ir6 megszunt létezni - hagyatékában viszont több kötetre
rúg6 értékes kézirat van. Szenes Erzsi nemcsak magyar,.de zsid6 is. Koncentráci6s tá-
bor után a pozsonyi szállodalét az osztályrésze. Meséket és filmforgat6könyveket Ir.
1949-ben kivándorol Izraelbe. Csontos Vilmos egész életét falun éli le. Verseit folyama-, h ' ba ' _1-.' ,. 6 elkerül' áttel ' , k '
tosan lrta a a ru iWlttes után lS. t . te az epltéS enyszere.

És persze ez az emberi sors sorozat, minden bizonnyal hosszú-hosszú ideig foly-
tathat6 lenne. Talán majd folytat6dik is a további kutatások j6voltáb61.

T6th Lászl6 _bels6 történelmé--nek vázolásával kezdtük föntebb Irásunkat, fejez-
zük most be a magyar nemzeti kisebbségek egysége- sokat vitatott - kérdésében elfog-
lalt álláspontjával, vallomásával. A megértés, az empátiára törekvés vezet6i 6t mind a
másik nép 1TI~,",~~n21cés saját m32án belüli különbözcSségeineka megismerésében és
feltárásában, mind pedig a kisebbJgi magyarság bels6 differenciáltságának elfogadásá-
ban. Egyáltalán nem hIve a - legtöbbször persze kétségkívül mesterséges - egYSJgneka
kisebbségi kultúrában és politizálásban. Sokkal inkább hIve az eg)'tZtetésnek,a kiegye-
zémek, mivel csak az lehet - szerinte - a demokrácia elveinek medele16 cél és követel-
mény. Természetesen ez a vélemény csak egy a lehetséges sok közül - alighanem a
mindenkori történelmi jelenidcSváltozatai és változásaim6dosíthatják leginkább-,
mindazonáltalvilágossáteszi T6th Lászl6kutat6i és gondolkod6ihabitusaértékrend-
jének egyik szemléletbeliösszetev6jét:az egyénszabaddöntéseinek,cselekvésileheto-, . ek cb'-L-. 1 ", bármin. .k lá ' elfogadh 1 "segem csa lU1at.:tt:ln~ es a emu or tozas at~t 2n~t.

Ideálisan tiszta, a politikában talán túlságosan is steril alapelv ez, kutat6i prog-
ramként viszont hibátlanul érvényesül T6th Lászl6 könyveiben. Az ElfeJ«Jett évek-
ben is.

~.~



90 tiszatáj

Elfelejtett értékeink
KALAPIS ZOLTÁN: BETUK ÉS KÉPEK

Amikor olvasóként e16szörvettük kézbe Kalapis Zoltán Betuk és képek címu mu-
ve16déstörténeti írásokat tartalmazó kötetét, még nem tudhattuk, hogy a Híd-díjas,
azaz a vajdasági magyar irodalom ~ik legrangosabb elismerésével jutalmazott muvel
ismerkedünk. A díjat odafté16bizottsag múlt év márciusában hozta meg döntését. A Fo-
rum Könyvkiadó gondozásában napvilágot látott kötet öt tanulmányt tartalmaz a Vaj-
daság, elscSsorbanBánát muve16déstörténeti múltjának témájából. A térség porlepte,
sokszor és sokak által tagadott muve16désihagyományát, annak fontos területeit, érté-
keit ismerhetjük meg belcSle.Kalapis Zoltán többek között felkutatta és feldolgozta a
kétszáz éves padéi nyomda történetét, s ezzel Takáts Rafael, az elscSbánáti Typotbeta
(mai szóval betúszed6) rendkívüli jelentcSséggelbíró, nem csupán a nyomdatörténet
szempontjából értékes és érdekes munkásságát ismerteti. Az elscSbácskai teljes gimná-
zium körüli bonyodalmakra (ha ez a szó egyáltalán kifejezheti az újvidéki iskola kitün-
tetésének, majd lefokozásának eseményeit) is fényt derít, majd következ6 írásában a
fényképészet múltjába tekint vissza felfedezeSszándékkal, amikor Oldal István bánáti
fényíró munkásságát, muködésének történetét dolgozza fel. A Betuk és képek negye-
dik tanulmánya világhíru személyiség nevéhez fúz6dik. A Bartók család bánáti kapcso-
latait, itteni .gyökereit. rajzolja meg benne (természetesen kutatásai eredményeképp)
az író. A kötetzáró írás öt szabadkai napilap történetét mondja el.

Az esztétikus kivitelezésú Kalapis-kötet valóban azt nyújtja, amit a címe (a be-
fogadóra tett elscSdlegesés meghatározó információ) ígér: betuket, képeket és hatalmas
munkával felkutatott tengernyi - a vajdasági muvelcSdéstörténeti múltat tagadók szá-
mára - igazoló adatot, minek látványa akár el is riaszthatja a muve16déstörténeti érté-
kek iránt kevésbé érdeklcSdcS,a mai modem esszéirodalomtól intellektuális élményt
váró (fiatal) olvasót. Pedig a kettcSnek- ha olykor csakáttételesenis - köze van egy-
máshoz, hiszen a történelem s a muve16désmúlt századaiban gyökeredzik intellektuális
fogékonyságunk is, csak sorsunk, kultúránk (s ezáltal önmagunk) ismerete vezethet
bennünket mélyebb felismerésekhez, a tények s a dolgok miértjére kérdezeSintellektuá-
lis írói-befogadói attitudhöz. Ha beszélhetek a mai huszonéves olvasók nevében, akkor
azt mondom, ha a Bartók-tanulmány (a név önmagában is felkelti az érdeklcSdésünket)
nem lenne ebben a kötetben, a jelen dilemmái iránt kifejezetten érzékeny fiatal olvasók
többsége talán bele sem fogna tanulmányozásába, mint ahogy az olvasók nagy része is
ezzel az írással kezdi a Betuk és képek olvasását. Ez a tanulmány azonban elég ahhoz,
hogy meggycSzcSdjünkróla, tengernyi érdektelennek tetszcSadat helyett gazdag és érde-
kes ismerettárra, gondolataiban újszeru, okfejtésében elmélyült, élvezetes olvasmányra
leltünk, úgyhogy érdemes a Bartók-tanulmány elé és azon túlra lapozni.

Kalapis Zoltán e kötetével kapcsolatban az irodalmi mufajok legváltozatosabb
skálája kerül rendszerint említésre. Tény, hogy írásait lehetetlen egy, azaz csak az esszé,
a tanulmány vagy a publicisztika mufajával azonosítani, hiszen egyik törvényszeruségei-
nek sem felelnek meg teljességében, miközben mindhárom sajátosságait tartalmazzák.
Ez a mufaji többszmúség, amikor a szépirodalom és bölcseleti próza, illetve ezek mu-
fajai közé nehéz határt vonni, jelen korunk irodalmának egyik jellegzetessége,nem ritka
a muvének múfajára kérdezeSírói magatartás sem. Kalapis Zoltán .muvelcSdéstörténeti
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írások"-ként jelöli munkáinak mufaját, bár azon meghatározásba, hogy "írás", szinte
minden belefér. Sokkal fontosabbnak tdnik azonban ennél maga az ismeretekben gaz-
dag tárház, az, hogy milyen tudással, olvas6i élménnyel lettünk gazdagabbak a Kalapis-
kötetet olvasva.

A padéi Typotbeta cÍmd írás érdekes portré Takáts Rafael Ferenc-rendi barátr61,
miközben munkásságának jelent6ségére is fény derül. Padéra, az alakuló bánáti telepü-
lésre, a Szeged környéki falvakból kirajzott dohánykertész famíliák közösségébe
Takáts val6színdleg 1788-ban érkezett, hol a lelkipásztori és a tanít6i teend6k mellett
magántevékenységként nyomdászattal foglalkozott, ismer6sökt61 kapott elavult esz-
közök segítségével. "Olyan korban foglalkozott nyomdászattal - magánemberként,
személyes tevékenységként -, amikor ezen a t~jon, a mai Vajdaságterületén semmilyen
nyomda nem volt" - állapítja meg Kalapis. Osszesen 19 nyomtatvány készült mdhe-
lyében, melyek közül a legértékesebb minden bizonnyal a Pápai-Páriz sz6tárhoz ké-
szült Toldalék, melyet Takáts "magánhasználatra s egyszersmind a magyar nyelv mí-
velésén fáradoz6 igen tudós férfiakkal val6 közlés érdekében készítette". A Toldalék
tájnyelvi elemekkel b6víti az említett híres kiadványt. "A Takáts-féle nyomtat6md-
helyr61 összegzésként azt mondhatjuk, hogy már a maga korában is kezdetleges volt,
primitÍv berendezésd, s termékei egy mdkedve16 nyomdász keze nyomát viselik, de ez
nem sokat von le a padéi ferences barát mdködésének nyomdatörténeti jelent6ségéb61,
különösen szdkebb pátriánk szemszögéMI nézve. Mdve16déstörténeti fontossága sem
lebecsülend6, még akkor sem, ha ez nem mérhet6 a XIV. századi könyvnyomtató re-
formátus vándorprédikátorok vagy a XVII. századi, nagy hatású T6tfalusi Kis Mikl6s,
de még a XVIII. századi kortárs Kaproncai Nyerges Mikl6s jelent6ségével sem... De en-
nek ellenére is megvan, meg kell hogy legyen a maga kis helye mind a nyomdatörté-
netben, mind a mdvel6déstörténetben" - összegzi munkájának eredményét Kalapis
Zoltán.

A Betuk ésképekben érdekes, tetszet6s, mind fot6technikai, mind esztétikai szem-
pontból kivál6 fot6anyagot találunk Oldal István becskereki fényír6, azaz fényképész
mdterméb61, hogy a könyv fed61apjánlev6 - ifj. Oldal Istvánáltalkészített- mdvészi
értékd fényképr61 ne is beszéljünk. Kalapis kutatásai során megállapította, hogy "Oldal
István becskereki mdhelye volt az els6 állandó jellegd fényképészeti mdterem a Vajda-
ságban és az egykori Jugoszlávia területén, amely 185+t61, csaknem hét évtizeden át
megszakítás nélkül mdködött". A mdteremben zajl6 munkának, s tulajdonosának (vég-
z6jének) életrajzi adatait a nyomdatörténeti esszé megformálásához hasonlóan, lényeg-
be lát6 kérdésfeltevésekkel, asszociatÍv ráhatásokkal egyetemben pergeti le e16ttünk az
ír6, miközben a mdvel6déstörténet s részkérdései iránt is jócskán felkelti szunnyadó
érdekl6désünket.

Bartók Béla csak igen kevésszer járt e vidéken kutat6i céllal, itteni gyökereinek
azonban szerepük volt karrierje, életpályája alakulásában, f6leg, ha elfogadjuk Kalapis
nézetét, miszerint - természetesen a tudomány is foglalkozik a kérdéssel - "a gének je-
lent6s része nem feltétlenül érvényesül a soron következ6 nemzedékben, hanem lap-
pang, és csak valamelyik kés6bbi utódban bontakozik ki, többé-kevésbé ismeretlen, de
bizonyára meghatározott körülmények között". Akár a kötet többi tanulmánya,
a Bart6k családról szóló sem csak azért fontos és élvezetes számunkra, mert tényeket
tudunk meg be16le(pl. a zeneszerz6 dédapja költözött a Délvidékre, Csernyén volt lak-
helyük, a család kifejezetten értelmiségi beállítottságú volt, haladó gondolkodású stb.),
hanem, mert egy ismeretlen kor hangulatát, s6t, egy földrajzilag közel es6, mégis alig
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ismert vidék múltját. szellemiségét hozza közelebb az olvasóhoz minden tudományos
ismerettel együtt. Ezek a megállapítások a kötet többi írására is érvényesek. különös

tekintettel az újvidéki királyi gimn&7.ium.a Regium Gymnasium Neoplantense törté-
netével foglalkozó. s a bácskai. pontosabban szabadkai napilapok socsat feltár6 tanul-
mányokra, hiszen az elóbbiból a jozefinizmus ko~~Hn::lk. az utóbbiból pedig a szá-
zadeló hangulata, társadalmi-politikai törekvései bontakoznak ki a szemünk elótt.
Azon olvasók számára. kiket e mdvelódéstörténeti kérdések mélyebben foglalkoztat-
nak. hiánypódó forrás ez a könyv. Ám az. hogy Kalaris az e kérdésekben laikus olva-
sót is képes lekötni. .magához láncolni. szövegeivel.koi készségének eredménye. Tény-
feltárás. szövegformálás közben ugyanis nem a szigorú értelemben vett tudományosság

ll, han 1 ' , hel hangsúl
, . ,. , dé-vezette to at. em az o vasmanyossagra yezte a rt. a nepszeruslto szan

kot helyezte elotérbe. Írásainak szinte regényszerd, azaz szépirodalmi betétei vannak,
gondoljunk csak a Bartók családot is sújtó pestisjárvány leírására. Takáts Rafael meg-
hurcoltatásának ábrázOlására,vagy az újvidéki gimn&7.iumfógimn~7.iummáavatásának

ünnepét. az egyb~tek magatartását. viseletét megjeleníto szöv~egységekre.
Kalapis Zoltan Betúk és kéJJe.kcímd könyve úttöro vállalkozas a vajdasági magyar

mdvelódéstörténeti kutatásban. ÉVtizedekigtartó, tengernyi munka eredménye. amely
eredményeket azonban olyan formában sikerült a kutatónak olvasói elé tárni, hogy az
a széles olvasóközönséget éppúgy. mint a tudományban jártas személyeket. érdeklodés-
sel tölti el. s hasznos olvasói élményben részesíti. S persze a könyv tudományos értéke
még véletlenül sem csorbult. (Forum. 1992.)
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A járványtörténet aktual itása
A nyolcvanas évek elején Kaliforniában feltdnt. hogy egymás után halnak meg

úgynevezett Pneumocystis carinii tüdógyulladásban fiatal homoszexuális férfiak. Ez a
fajta betegség addig igen ritkának számított; halmozódása élénk figyelmet keltett az or-
vosok között. Hasonlóképpen értedenséget váltott ki egy korábban szórványos daga-
natfajta, a Kaposi-sarcoma egyre gyakoribb fellépése - ugyanabban a betegcsoportban.
Viszonylag rövid ido után elóbb a kutatás, majd a közvélemény is megbizonyosodha-
tott róla: megkezdodött az emberiség történetének elso lassú vfrusjárványa, a kiszá-
míthatatlan következményekkel fenyegetó AlDS,epidémia. (Lassú vfrusbetegség eseté-
ben a fertozés és a kórkép kitörése között évek telnek el.)

Különösen veszélyesséteszi a helyzetet. hogy az AlDs'vfrushordozók az évek so-
rán szexuális úton igen sok embertársukat fertózhetik meg. és hogy a megbetegedés a
mai prógyítási lehetoségek mellett gyakorlatilag mindig halálos. Bár a fejlett gazdaságú
orszagokban a szerzett immunhiány még ma is inkább csak kisebbségi csoportokban,
a homoszexuálisok és a kábítószeresek között terjed - ami persze már önmagában is
tragikus -.Afrikajeleneelóveúti az északabbrafekvoországokjövojét.A feketeföld-
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2000-re az egészségügyi világszervezet na legjobb esetben" világszerte negyvenmilli6
fertozöttel, népek, népcsoportok szinte teljes eltunésével számol. Nem lehet biztosan
tudni, hogy honnan ered ez a baj, de a legújabb feltételezések szerint a sötét kontinen-
sen talán már száz-kétszáz éve jelen volt, ha hosszú ideig igen kis gyakorisággal is.
A járvány a világ sok vidékén - így a harmadik világ országain kívül az Egyesült Álla-
mokban és Németországban - kikerült az ellenorzés alól. Nincs ok annak feltételezé-
sére, hogy a Duna-Tisza táján másképpen lesz.

Az AIDS-világjárvány (pandémia) paradox módon újra divatba hozta az orvos-
történet egyik ágát, a járványtörténetet. A szerzett immunhiányos betegség megjelené-
se elott, a penicillin és más fertozésellenes gyógyszerek felfedezése óta a szakemberek
egy része is abban a kényelmes hitben ringatózott, hogy a járványok eltunése csupán
ido kérdése. Az egész világot körbejárta az utolsó himlobeteg, egy szomáliai szakács
fényképe; jó néhányan azt gondolták, hogy a himlot elobb-utóbb a többi fertozo
betegség is követi majd. A járványtörténetnek - gondolták - körülbelül akkora (vagy-
is meroben kuriózum-) jelentosége lesz egykor, mint a mamuttal vívott harcok histó-
riájának.

Az újfajta járványtörténet azonban más, több, mint a hagyományos XIX. szá-
zadi, az eseménytörténetre összpontosító irányzat. A nyilvántartások, a kimutatás ok
iránti ambivalencia ellenére a kutatók egyre szélesebb körben vesznek igénybe statisz-
tikai, történeti demográfiai módszereket. Winston Churchil~ugyan azt mondta, hogy
csakis abban a statisztikában bízik, amit maga hamisított. Ertelmiségi körökben köz-
keletu a felfogás, hogy a statisztikával mindent be lehet bizonyítani - amire persze a
statisztikusok Goggal)hozzá szokták tenni, hogy csak a rossz statisztikával. Mit nem
adnának az ókor- és középkor-történészek olyanfajta betegségkimutatásokért a római
birodalom utolsó idoszakából, mint amilyenek akár csak a XVIII. században is létez-
tek! Az efféleóhaj persze meroben történelmietlen.

A járványtörténet és a történeti demográfia elegyítése jellemzi a témáról meg-
jelent újabb összefoglalásokat, így Manfred Vaso/dkönyvét is. Alapjában három kérdés-
re próbál meg választ adni. Az elso: miképpen befolyásolták a fertozo betegségek a né-
pességszámot? Amióta tudjuk, hogy a népesség nagysága egyike a történeti fejlodést
befolyásoló leglényegesebb tényezoknek (Trianon is egy több évszázados demográfiai
fejlodés lezárását és következményét jelentette), ez a probléma elolépett a história
tudományának egyik központi problémájává.

A második kérdés, hogy miképpen hatottak a járványok a populáció összetételé-
re? Ez lényegileg összefügg az elozo témakörrel, hiszen nem csupán a népesség nagy-
sága számít, hanem minoségi jellemzoi is - a quantitás mellett legalább ilyen súllyal a
qualitás. Az összetétel ebben az összefüggésbencsakugyan tücsköt és bogarat magában
foglal: a nemzetiségi, az életkori, a foglalkozásbeli, a vagyoni, a szexuális magatartás
szerinti, a lakóhelyi, a vallási megoszlás mellett akár bizonyos biológiai jellegzetessége-
ket is (a vércsoportokat, a sarlósejtes vérszegénységet hordozó gént, és ezen kívül való-
ban a búrt, a búrt a búrkalappal).

A járványok válogattak a különféle embercsoportok között. Vasold társadalom-
történeti szemléletu járványtörténete kitér néhány ilyen összefüggésre.A gazdagabbak
jobban el tudtak menekülni a közeledo vész elol; BoccaccioDekameronjában is az elo-
keloségek bujdokoltak el a pestistol (amely a késoi középkor legrettegettebb járványá-
nak számított). Egy angol történész adata szerint a XIV. századi nagy pusztulás után az
alsóbb klérus pozícióinak negyven, de a püspöki helyek csak tizennyolc százalékát kel-
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lett újra betölteni. A pékek és a hentesek szinte mindig meghaltak - a betegséget köz-
vetve terjesztéSrágcsálók szívesen tanyáztak az éSházaikban, ahol mindig találtak élel-
miszert -, a kovácsok viszont gyakran életben maradtak: a patkány nem szereti a zajt.

Általában úgy gondolták, hogy a zsúfoltan éléSvároslak6kat a sokszor halálos
végU fertéSzéSbetegségek jobban sújtották. A német orvostörténész úgy véli, hogy ez
nem egyértelmu: a városlak6k ugyanis azáltal, hogy gyakrabban kapcsolatba kerülnek
a baktériumokkal és a vírusokkal (ennek a két k6rokoz6csoportnak a legnagyobb a
jelentéSsége),nagyobb ellenál16képességre tesznek szert. Hosszú távon tehát jobban vé-
dettek, mint a XIX-XX. századig elszigetelt, kevesebbet mozg6 vidéki lakosság. A ha-
gyományos felfogás az volt, hogy mindenekeléStta ma már elképzelhetetlen mértékben
pusztÍt6 középkori pestisjárványok féSlega városok lak6it tizedelték, séStnegyedelték és
harmadolták (az ad6ívek stb. révén a városi polgárokr6l persze több forrásanyag is áll a
rendelkezésre), s ezzel nem kis mértékben lassították, késleltették a városiasodás és ily
m6do~ a modern polgári fejléSdés,a kapitalizál6dás folyamatát.

Es ezzel már a járványtörténet harmadik nagy témakörénél vagyunk: a nagy epi-
démiák társadalmi, gazdaságiés kulturális következményeinek taglalásánál. Stefan And-
reski, a londoni lengyel egyetem professzora minden bizonnyal túlzott, amikor úgy
vélte, h<?gya korai újkori boszorkányüldözés szörnyúségeit a Kolumbusz tengerészei
által az Ovilágba hurcolt szifilisznek köszönheti a világ. Az azonban kétségtelen, hogy
a járványok hatása az elmúlt történeti korokban nehezen túlbecsülhetéSvolt.

Különösen a hadtörténészek tennék j6l, ha gyakrabban keresnék fel az orvosi
könyvesboltokat: a háborúk és a járványok kölcsönhatása végigkíséri az évezredeket.
Hányostromnak kellett megszakadnia, mert infekci6k törtek ki a támad6 seregek so-
raiban, és hány csatát döntöttek el az egyik vagy a másik fél katonáinak bélrendszeré-
ben lappang6 baktériumok! Hunyadi jános is a pestisnek esett áldozatául röviddel a
nándorfehérvári diadal után. Az ibériai félszigetet azért sújtotta különösen érzékenyen
a késéSközépkori pestisjárvány, mert javában zajlott a reconquista,a terület visszafogla-
lása a móroktól. A harmincéves háború áldozatainak többsége nem a harctéren, hanem
a különféle infekci6kt6l pusztult el. A török h6doltság, Magyarország visszafoglalása
idején a seregekben dühöngött amorbus hungaricus (amely abban az idéSbenmég a
kiütéses tÍfuszt, és nem a güméSkortjelentette; Ausztriában, Németországban is magyar
betegségnek hívták). A nagy nép mozgások - tehát a zarándok- és turistautak, a keres-
kedelem, a tömeges menekülés mellett a hadjáratok is - amúgy is kedveznek a járvá-
nyok terjedésének. Részint mert mozognak a mikrobák hordoz6i, az emberek (esetleg
a rajtuk éléSsködéSbolhák, a tengerjár6 haj6k rakományával együtt utaz6 patkányok),
részben pedig mert a háborút kíséréSnyomor és anyagi romlás rontja a higiénés körül-
ményeket, akadályozza az orvosi rendszabályokat. Az ut6bbiaknak persze az elmúlt
évszázadokban, az elkülönítéstéSIeltekintve, inkább csak szimbolikus jelentéSségükvolt.

Mindannak, amit rosszul körülhatároltan "társadalmi hanyatlásnak" nevezünk,
egyik fontos jellegzetességea lakosság egészségiállapotának és az egészségügyi ellátás-
nak a romlása. Az összefüggéskétirányú, mert nemcsak a járványok vezetnek szociális
bajokhoz, az ut6bbiak is járványokhoz (vagy a XX. század körülményei között túl-
nyom6részt nem fertéSzéSbetegségekhez). Gondoljunk a rossz szovjet éveket, a magyar
"reális szocializmus" utols6 két évtizedét kíséréSfejleményekre, az alkoholizmus, a szív-
és érrendszeri betegségek terjedésére, az orvosi ellátás lezüllésére. Aligha kétséges, hogy
ha Magyarország egyszer újra egyenesbe kerül, akkor annak a betegségmutat6k vonat-
kozásában is meg kell mutatkoznia.
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A római birodalom utolsó, szétes6 korszakában felt1ín6vé vált a tájkultúca ha-
nyatlása, a megm1íveltterületek egy részének elmocsarasodása- és ezzelbizonyosszú-
nyogfajták megtelepedése, a malária elharapózása. A gazdasági fennmaradásukat nem
utolsósorban a prostitúciós turizmusra alapozó Thaiföldön és a Fülöp-szigeteken egyre
többen betegednek meg AIDS-ben.

Az éhség, az élelmiszerhiány és a járványok összefüggéseVasold szerint kevésbé
egyértelm1í, mint gondoltuk volna. Nem igaz, hogy az éhez6 embert inkább megtá-
madja a fert6z6 betegség - a pestisnek és a maláriának (az orvostörténet legnagyobb
gyilkosainak) teljesen mindegy, hogy áldozataiknak korog-e a gyomruk, vagy pedig
jóllakottak. A járványok után azonban (a népességritkulás miatt) mindig csökken az
élelmiszer-kereslet, alacsonyabb lesz a merogazdasági termékek ára, ami az újkor el6tti
paraszti társadalmakban súlyos gazdasági, pénzügyi válságokhoz vezetett. A f6leg vá-
rosi munkaer6hiány - mint a XIV. századi Olaszországban vagy Amerika felfedezését
és az indiánok tömeges pusztulását követ6en - megélénkíti a rabszolga-kereskedelmet
(kés6bb a be- és kivándorlásos migrációt). A középkori Itáliába a Levantéból, az Új-
világba pedig Afrikából hurcolták a rabszolgákat. Ahol viszont addig a viszonylagos
túlnépesedés vezetett krízisekhez, ott a járvány után elmarad a békés vagy a harcias né-
pességmozgás. A közép- és újkori járványok lelassították a keleti német területek
(Szíria, Kelet-Poroszország) felé vezet6 kolonizációtj és a keresztes hadjáratokhoz vagy
a viking portyázásokhoz - amelyek egyik oka a lakosságszámnak a kor körülményei-
hez képest túlzott növekedése volt - hasonló eseményekre sem kerülhetett sor a pestis,
a kiütéses tífusz, a vérhas, a kolera tombolását követ6 id6szakban.

Az új historikus módszerek a XIX. század hagyományos, eseménytörténeti jár-
ványtörténetéhez képest jó néhány kérdést segítettek tisztázni - és rég megoldottnak
vélteket újra nyitottá tettek. Minden járvány és foleg a kísérojeként fellépo félelem
segíti a b1ínbakok megjelenésétj úgy gondolták, hogy a középkori zsidóüldözések
- melyekben "kútmérgezéssel", vagyis a betegségek terjesztésével vádolták a Mózes-
vallásúakat (ami.persze már csak a bakteriológiai ismeretek hiánya miatt is lehetetlen
lett volna, hiszen akkoriban senki sem tudhatta, hogy miképpen kellene terjeszteni a
}>estist)- szorosan összefüggtek az epidémiákkal. El6bb jött a járvány (mindenekel6tt
a pestis), aztán agyonverték, máglyára küldték, leszúrták a zsidókat - így szól a hagyo-
mányos séma. Annál is inkább, mert a zsidók között fejlettebb higiénikus szokásaik ré-
vén kevésbé dühöngött a kór.

A szép elmélet margójára jó néhány kérdojelet lehet tenni. Mindenekelott nem
valószín1í, hogy "a bélyeges sereg" soraiban kevesebb lett volna a betegség-áldozat.
Egykori feljegyzések szerint ugyanannyi volt - hiszen a nagyobb tisztaság feltételezése
a kés6bbi jellegzetességekvisszavetítése.Hanák Pétertol tudjuk, hogy a XIX. században
Magyarországon a zsidóságra csakugyan a modernebb testápolási szokások (például a
gyakoribb kézmosás) voltak a jellemz6k; a gettóban szorongó középkori izraeliták
azonban legalább ugyanolyan elhanyagoltak lehettek, mint keresztény környezetük.

Sok helyütt a pogromok már a járvány megérkezése el6tt kitörtek; Nürnbergben
(és más német városokban) pedig, ahol 1349-1350-ben különösen kegyetlen és alapos
zsidómészárlásra került sor, nem is volt járvány. Ez persze nem jelenti ~t, hogy a pes-
tis és a középkori antiszemitizmus között egyáltalán nincs összefüggés.Ugy t1ínik azon-
ban, hogy a flagelláns moz~alom, a járvány és a zsidóüldözés háromszögében a hatások
és kölcsönhatások szövedéke bonyolultabb, mint ahogy azt eddig az orvostörténet
vélte. (Az önostorozók élénken agitáltak, hecceltek "Krisztus urunk gyilkosai" ellen.)
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Az egykori pestisjárvány azóta jórészt elsüllyedt az emberiség tudattalanjában;
pedig annak idején Qegalábbisa lakosságszám vonatkozásában) két és fél évszázaddal
visszavetette az európai fej16dést. Csupán olyan nyomai maradtak meg, mint talán a
patkányok iránt érzett nagyfokú undor. Még józse!Attila is "az os patkányra" hivatko-
zott egyik versében (de utalhat nánk a Freud-féle .az elfojtott visszatéréseként" Camus
allegorikus regényére, A pestisre vagy Wilhelm Reich freudomarxista pszichoanalitikus
elméletére "az érzelmi pestisrol"). Ez az érzés, tudniillik a viszolygás a patkányoktól,
egyáltalán nem természetes, veleszületett indulata a homo sapienmek: vannak világtájak,
ahol a patkányhúst jóíz..1enelfogyasztják. Magyarországon persze elképzelhetetlen len-
ne, hogy a háziasszony finom patkánypörköltet tesz az ünnepi asztalra, sok nokedlival
- aminek minden bizonnyal a régi járványok nyomán átörökített kulturális és maga-
tartási hagyomány az egyik oka.

De vajon csakugyan olyan jelentos volt a patkányok szerepe a pestis terjesztésé-
ben? Vasold megkérdojelezi az orvostörténetnek ezt az axiómáját is. A középkori kró-
nikákból paradox módon hiányoznak a patkányok tömeges elhullásáról szóló utalások
(ami pedig a legutóbbi századforduló ázsiai pestisjárványainál, amelyekbol a modern
orvostudomány pestis-epidemiológiai tudása javát merÍtette, elképzelhetetlen lett vol-
na). Lehet, hogy a középkorban a bolhák még a patkányok nélkül, emberrol emberre
terjesztették volna a halálos betegséget? A járványtörténetnek nem ez az egyetlen nyi-
tott kérdése. A régi leírásokból magából értetodoen nélkülöznünk kell a modern medi-
cina precizitását. A középkori emberbol általában éppen úgy hiányzott a számok iránti
érzék, mint az iskolába még nem járó kisgyerekbol; hajlamos volt a túlzásra, a vesztesé-
gek túlbecsülésére. Néha emögött ravaszkodás bújt meg (a nagyurakkal jobban el lehe-
tett engedtetni az adót, ha felnagyították a bajt), többnyire viszont egyszeruen másfajta
gondolkodási struktúra, a mennyiségekhez való archaikusabb viszony. A járványtörté-
net ezen a ponton - meg persze máshol is - érintkezik a mentalitástörténettel, a mo-
dern történeti kutatások másik fontos irányzatával.

Bizonyos, hogy - ha sokáig tart - az AIDS-járvány is megváltoztatja a társadal-
mak mentalitását, és persze nem éppen a nagyobb tolerancia, szolidaritás és liberaliz-
mus idnyába. A homoszexuálisok máris arról panaszkodnak, hogy a légkör türelmet-
lenebbé vált az irányukba; szexológus tudósok sokkal nehezebben kapnak pénzt a
kutatásaikra (ismét kezd felbukkanni a régi beállítottság, hogy a szexualitás - b..1n =
betegség); Varsóban a minap egy városrész lakói tiltakoztak HIV-pozitÍv gyerekek be-
költöztetése ellen a szomszédságukba. Vajon, ha egy XXI. századi vagy késobbi jár-
ványtörténész megírja majd a szerzett immunhiányos epidémia történetét, csak azt a
következtetést vonja majd le, hogy ez a vírus különösen alattomos volt? Azt már nem
- miként mi a régi pestis történetébol-, hogy homo humini lupus?
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Manfred Vaso/d:Pest, Not und schwere Plagen. Seuchen und Epidemien vom Mittelalter
bis heute (pestis, szorongatottság és súlyos bajok. Járványok és epidémiák a középkortól máig).
1991,München, Verlag H. C. Beck. 352 lap.
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