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AZ UTOLSÓ FOGADÁS
I éhá ny éve nem került kezembe olyan megren
dítő, szé p kön yv, mint Czigány György Zár6fo
gadása. Ihletője jóvátehet etlen , tragikus esemény:
felesége halála. De a gyász könnyeibe belefog
lalja életét, amelyne k egy részét a kultúra iránt
vonzalma t tanúsítók jól ism erik. A rádión ál el
töltött éve ket, a " Ha ngverse ny d élidőben" ad á
sait, a hangverseny-közve tít éseket. amikor a Ze
neakadémia ü léséről felpilla ntva őt láttuk az
orgona ül ésen. az ír ókkal. művészekkel legked 
vesebb lemezeikről folyta tott beszélgetéseket,
majd a televízióba n sugá rzo tt remek riport okat.
amelyeknek vissza-vissza t é r ő résztvevője volt

ernes Nagy Agnes és Ottlik Géza, a verses kö
teteket és rend szeresen írt Tiz mondatait.Talán az
a jellemzés illik rá a legjobban, hogy "s ugárzó
egyéniség", aki újra meg újra megmerítkezik a
kult úr ában, amely életét adja és sebez hetetlenné
tette , még akkor is, amikor méltatlanul bánt ak el
vele. A halállal, a sz ív ének legked vesebb társ el
vesztésének sebző valóságá val szemben azo nban
ő is véd telen. Talán gyógyszerként beszéli el oly
kor bravúros időkezeléssel a leglényegesebb ese
ményeit tarka életének, ám az eseményeket több
nyire átszínezi vesz teségének fájdalmas tud ata.
Ism ételten meg jelenik tudatában az elveszíte tt
kedves a rcvon ása. s mi is látni véljü k Makl ár y
Zo ltán kórusának szé lén a feketehajú kislán yt ,
ak i azo nna l megdobogtatta szívét.

Az időkezelés remeklését említettem. Teljesen
elhihető, ahogy egybejátszatja emlékeit, csapongó
gondolatait és a nyomukban feltá ru ló tényeket.
Időkezelése a mode m regények szemléletére em
lékeztet, asszociációinak vonzó változa tossága is
korunk pr ózájára jellemző. Példamutató előadás

módja is, ahogy megjeleníti adásainak szereplőit.

Ahogy péld ául életre kelti Koromzay Dénest , a
világhírű Magyar vonós négyes tagját. Aho gy
megjeleníti festőbarátait és riportalanyait. s ahogy
a szívéhez legközelebb álló zeneművekről be
szél. . . No ha tehetné, soha nem a bennfen tes gőg
jével beszél, mindi g a szépségre nyitott ember
szomjas érdeklődésével kérd ez, elemez, jellemez.
Mintha könyvekből, versekből és hangokból
szőtt védfal óvná , ha emlékezései nyomán saját
világába követ jük , megfeledkezünk a világban
terjedő gonoszságról és embertelenségről , egyé
niségének harmón iája elfeled teti a rosszat, s
meggyőződésünkké teszi, hogy legnehezebb órá
inkban is biztonságosan kap aszkodhatunk egy
erős kézbe, s meghallhatjuk az ígéret szavait.
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A lelki egye nsúly kik ű zd és ének megragad ó
példájá t adják az Erika elvesztését, majd "megta
lálását" ábrázo ló részek, amelyek az isteni rende
léssel való szembesü lés pillanatai. "A halálnak mi
csak a földön zajló részét l átjuk - írja. - A lénye
ges része olyan lehet , mint egy hófehér menyegző,

ünnep, csillogás, zene, öröm!? A halálhoz nagyon
erős hit kell, nem földi gondolatok, itt már a ter
mészetfölötti munkálkodik. Ez segít meghalni.

Ki eshet távolabbra / mint lsten önmagá tól? /
Vele vagy, övé bárhol. / Visz vígan, ölbe kap va. /
Kezedben egy szál barka. / Elvérzel. Igy vírágzol.

Hiszek, teh át vagyok. A lét őre a sze retet,
mely kezd etben volt és minden általa lett. A sze
retet meg is marad , az én sze mélyes szer éte te m
is, vagyis én magam . Szerintem. Te seg íts, Szeri t
lélek, hogy földi életem utolsó percében is tud
jam, hova megyek." Ezek az elmélkedő-imádsá

gos részek másik, teljesebb dimenzióba röp tetik
a szerző gondolatait, amelyekről bensőséges

verses vallomásokat is olvas hatunk. Töm ör, ki
fejező so rokat a veszteségről és az abban megta
lált bizon yosságról.

Az t olvas ha tjuk a kön yvben : jó néhány mű

vésszel készített interjúja megtalálható a rád ió és
a televízió archívumá ban. Nem ártana újra meg
mutatni és közzétenni őket. A sze llemiségük, a
megszólító és a megszólítottakból sugá rzó em
berség egyre inkább hián yzik életünkből és a m é
diumokból. Fokozód ó azonos u l ássa l. a r áta l ál ás
örömével olvas tam a Mándy Ivánnal folytatott
győri beszélgetést a Széchenyi téren lévő gyó gy
szert árban, ahol mandulaszörppel itatták őket, s
a hátt ér is illett az íróhoz , hiszen a berendezési
tárgyak mintha bármikor megszólalhattak volna,
ami Mándy elbeszélése inek ismeretében egyál
talán nem lett volna meglepő.

Esa többi helyszín .. . Mánd y jelenl é t é t ől átlel
kesült a Gerbaud épp úgy, mint Zebegényben
Szőnyi István kertje. Eselőkerültek az író zsebébó1
a legend ás cetlik. Ha véletlenül nem talált papír
lapot a zsebében, akkor sem jött zavarba. Uld ö
géltünk az Andrássy úti eszpressz óban. a ször
nyűséges sárga Iében úszó kuglófot kanalazta.
Néha rámosolygott valamelyik tálcával egye nsú
lyozó csinos l ányra, akik Ivánkának nevezték a
náluk évtizedekkel idősebb írót. A szo mszéd asz
talnál egy kopa szodó úr és felékszerezett felesége
(?) között hirtelen magasra csaptak az indulatok.
" Föláldoztam érted az életeme t!" - kiáltott a
hölgy és dühösen rázta a fejét. Fülbevalói minden
fejrázásnál lelkesen hintáztak. "Van pap írod?" 
az ír ón lázas izgalom vett erőt. Nem volt. "Sebaj!"
- mondta, s a papírszalvétára jegyezte a szagga-



tott párbeszéd mondatait. Amit az egyik interjú
ban mondott, igaz volt: mindig az életet írta. Fi
gyelt. Tele volt részvéttel, s együttérzését kicsit
könnyes mosollyal leplezte. Ha nagyon figyelme
sen olvassuk elbeszéléseit, lIa pálya szélére" szo
rítva megírta kora természetrajzát. .Kismester' 
így jellemezte az egyik valóban jelentős iroda
lomtudós. Nem ő volt kicsi, hanem a kor, amelyet
ábrázolt. "Kik a figurái? - kérdi Czigány György.
- Borika, a merev, kivasalt arcú felszolgálólány.
Vera és Szabolcs, illúziótlan első szerelmek hősei,

kíméletlen fiatalok, tehetetlen szülők. Anya, aki
magányában esetlenül vágyik lánya fiatalságára,
akinek mintha homokot szórtak volna aráncai
közé. A magányos öregasszony, akit módszeresen
pofonnal üldöz a társbérlője. A cipőpertliárus, a
száraz, lesikált arcú jegyszedő ... Arcok, amelye
ken átgyalogoltak. Szétesett arcok. Elszürkült te
kintetek. Felcsúszott vállak, elakadt, merev mon
datok. .." Pár szóban tökéletes jellemzése Mándy
világának. Az irodalomtörténetbe illenék. De
Mándy sem szerepel ebben az irodalomtörténet
ben. Valószínűleg hiába keresték. A Teleki téren
bóklászott a bódék között, a téren egyérintőző fi
úkat szemlélte, vagy a Fradi-pályán álldogált s a
nézőket figyelte. Nem volt ideje az irodalomtör
ténet számára, ahogy Tersánszkynak sem ...

Miközben nagy írók sokaságával készített mű
sorokat, saját ízlését sem rejtette véka alá. Azok
álltak igazán közel hozzá, akik évekig hallgatásra
kényszerültek: a harmadik nemzedék írói, az új
holdasok, s a náluk pár évvel fiatalabbak, akiken
úgyszintén átgázolt a Rákosi-rendszer (Fodor
András, Lator László... ). Karakterisztikus vonu
lat, mely erős szálakkal kötődötta világirodalom
hoz, a színvonalat tartotta a legfontosabbnak, de
nem hiányzott beló1ea játékosságra való hajlan
dóság sem. Czigány György alighanem az olüm
poszi istenek mosolyával hallgatta Lator László
történetét. Lator egy ízben levelet kapott. Kockás
papírra írt költemény lapult a borítékban. Kanalas
Béla aláírásával. Az ismeretlen költő hetven éven
felülinek mondta magát, jelezte, hogy két éve ír, a
Campanella című költemény azonban érett líri
kusra vallott. A címzett - nem ok nélkül- a tré
fára, ugratásra mindig kész Kormos Istvánra gya
nakodott, de Kormos nem vállalta a szerzőséget.

Akkor Jékely! De ő sem! A rejtély rejtély maradt
mindaddig, mígnem egy év múlva Weöres Sán
dor álmatagon meg nem kérdezte Latortól: ír-e
még verseket Kanalas Béla?

A Zárófogadás hangulatára ez a történet is jel
lemző. A nehéz éveken is átsegítette az embereket
a vidámság, a lelkük mélyén megőrzött derű.

Soha annyi "bor mot", élc, humoros bemondás,
mint akkoriban. A kabaré fénykora is azokra az
évekre esett. S aligha véletlen, hogy manapság a
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tréfásnak mondott jelenetek láttán, hallatán arciz
munk sem rezdül, s a mókásnak szánt jelenetek
írói durvaségokkal. ízléstelenséggel, szemérmet
lenséggel próbálnak hatást kelteni. Amilyen a
közhangulat, olyan a humora... Ezek a történetek
oldják a gyászt, perlekednek az elmúlással, a már
említett ráhagyatkozás, belenyugvás jelei.

Mint említettem, a megszólaltatottak nagy
többsége teljesen otthon volt a világirodalomban,
szó sem volt arról, hogy akit megbecsülnek fran
cia vagy német kortársai, azt nemzetárulónak,
idegenek kitartottjának nevezik szorgos jellem
változtatök. Illyés Gyula olyan természetesen be
szél Eluardról, mint közeli ismerőséről, akivel
naponta összefut az utcasarkon. Ez a természe
tesség, jogos öntudat magától értetődő volt, nem
gyanakvást keltett, hanem arról győzte meg az
olvasókat, hogy egy nemzet lírikusainál sem
alábbvalóak a mieink, s műveik által a mi kultú
ránk is gazdagodik. Bezárkózás helyett minden
értékre való készséges megnyílás - erre taníta
nak Czigány György beszélgetőtársai, s erre
maga a kérdező is. "Akármit szólni: hazugság
ezentúl" - írja Czigány Véglegesen című versé
ben, s emlékei, élete, hűsége arra példa, hogyan
lehet és kell hazugság és elfogultságok nélkül
élni. (Szent István Társulat, Budapest, 2009)

RÓNAY LÁSZLÓ

SZILÁGYI ISTVÁN:
BOLYGÓ TÜZEK

Szilágyi István széles népszerűségét regényei
(Kő hull apadó kúiba, Agancsbozót, Hollóidő) ala
pozták meg. Hogya kolozsvári író novellista
ként indult: a kritikai befogadás sem bolygatta
túlságos igyekezettel. Ezért is rangos eseménye
válogatáskötet megjelenése: a tizenegy novella
és elbeszélés több mint negyven év kisepikai
munkásságát összegzi, s a regényeket is új ösz
szefüggések közé helyezi. Föltűnő ugyanis az a
tematikus és motivikus rendszeresség, amely
nemcsak a most közölt írásokat kapcsolja egy
máshoz, de - a szereplők és helyszínek azonos
sága révén - az író kis- és nagyepikai alkotásai
között is átjárókat nyit.

A realisztikus ábrázolásmódot Szilágyi István
művészete több vonatkozásban újította meg: a
lélektani elmélyültség, a történelmi tárgyválasz
tás, a metafora-elvű történetépítés. a jelképies
narratívák, a balladai vonások jegyében. Mint a
regényekben, a novellákban is az atmoszférate
remtő mitikusság oldja föl a szabatos cselek
ményvezetés körüli újabb kori dilemmákat. Az
árvaság, az otthontalanság, a bizonytalanság és
az idegenség élménye e szövegekben is közép-



ponti léttapasztalatok. Közvetítésükre pedig
sokszínű nyelv és esztétika szegődik: a szleng
kifejezésektőla tájnyelvi archaizmusokig, az ab
szurdba hajló iróniától a tragikumot hordozó
pátoszig húzódnak e prózavilág határai.

A nyitó mű (Kísérlet) a groteszk örkényi vál
tozatát írja tovább tárgyiasan kegyetlen parabo
lává, de találunk a könyvben prózában előadott

balladai történetet (Mesterek bal/adája) s históriai
mélységekbe ágyazott példázatot (Bolygó tüzek)
is. A felnőtté válás mentális és szociális defektu
sokat érlelő folyamata (Jajdon gyermekei), az ott
honkeresővadság célirányos tévelygése (Jámbor
vadak), a háború roncsolta életek lelki-szellemi
megváltatlansága (Foggal ésbütyökkel): megannyi
pontos vonalakkal fölrajzolt látlelet a minden
kori létezés nyomorúságáról, kiszolgáltatottsá
gáról, esettségéről.

"Valahol a félbemaradt teremtés peremén
döglött kagyló a táj" - szól a Tájkép tutajjal föl
ütése 049.). A tájleíró metafora egyetemes ér
vényt hordoz. A völgyet vízzel elárasztó iparosí
tás a hegyre űzte a falvak lakóit; a völgyi élet
több évszázados rendjébőlkiszakadván már csak
a pusztulás és pusztítás mintáit őrzi a hegylakói
életvitel. Szenvtelen lakonizmus jelenti ki: "Időn
ként meg szoktuk ölni egymást." 052.) A közös
ként vállalható értékrend hiánya, az egyén és
környezete közti viszony megbomlott volta, az
érzelmi és szellemi kiüresedettség áldozati létbe
burkolja Szilágyi hőseit. Tragédiájuk éppen
abból származik, hogy már ennek az áldozatnak
sincs értelme, értéke. Kövér Szajki Mátyás, az
idős ácsmester a Mesterek bal/adájaban még a régi
idők tudását és erkölcsét képviseli. Szertartásos
önfeladása talán megkésett, hiábavaló gesztus.
De mert jelképes sugalmú és megrendítő szép
ségű: például szolgálhat, hitet táplálhat

A sci-fi-kiadványokat idéző borító (Arkossy
István munkája) szokatlan erővel vonja magára
a tekintetet. Ennek köszönhetőentalán olyan 01
vasók is kezükbe veszik a kötetet, akik eddig
nem ismerték Szilágyi István nevét. S akik ez
után a regényíróval is majd szorosabb ismeret
séget kívánnak kötni. (Magvető, Budapest, 2009)

HALMAJ TAMÁS

BODA EDIT:
DAL SZÜlETÉSRE ÉS HALÁLRA

Boda Edit, a fiatal erdélyi költő legújabb köteté
nek borítóján olyan képet látni, amely akár az
egész kötet jelképe is lehetne: fehér alapon egy
szál sárga rózsa, öt bimbóval. Közülük három el
hervadt, egy éppen·hervadóban, s csak egyetlen
egy van, amiben még ott duzzad az élet ereje -
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bár sejteni sem lehet, honnan kap elég éltető ned
vet majd ahhoz, hogy kinyíljék. Keserű szépség
hatását kelti ez a virág, s valóban, a kötetben a leg
borzongatóbb sorokat olvasni arról, hogy a pusz
tulás, a halál arcával való szembenézéskor milyen
bánatot válthat ki az emberbó1 az Ismeretlen. "Oly
idegen, nemismerem, Ia bölcsőt, amiringvelem, I két
oldalt víz ésvégtelen, I duzzad azéjjel szűnielen" (Ott
honra leltem, úgy lehet).

A kötet anyaga is öt egységre tagolódik: van
egy kötetnyitó és egy záró vers (A bűnbánó Teremtő

imája, illetve az Otthonra leliem, úgy lehet címűek)
és három versciklus (Titkolt csodák; Az Apokalipszis
torkában; Fúj - nem tudom, hová, mi végbó1 cím
mel). Ugy tűnik, hogy e költeményekben a szá
mok nagyobb súllyal bírnak, mint általában véve
a kortárs költészetben - pontosabban egyetlen
számnak van nagyobb súlya: a titokzatos, miszti
kus, örök Egynek, mely metafizikai magassá
gokba emeli e versek távlatait. A kötet nyitó ver
sében is megjelenik az Egy, mint az egyetlen élő,

a védett, az ép, az erő és titok, ami fölött nem
győzheta halál: "Bocsáss meg, nagyesőt csináltam,
I kegyelem, a háromfejű élet I két fejét levágtam, I az
utolsót elrejtettem, I nem engedem át a halálnak" (A
bűnbánó Teremtő imája). Azonban az sem merül fe
ledésbe itt, hogy emberként, születésünktől

fogva, annak az egyetlen, kérlelhetetlen, kegyet
len Kéz érintésének a nyomát viseljük, amelyet a
költő oly éles megvilágításban állít elénk, aho
gyan utoljára talán csak az ősi sámánok tehették:
"Idehoztak, földbe ültettek, I anyám vérével megön
töztek, I rúgkapáltam én, fogatlan ál/at, I sírni nem
tudtam, magamra hánytam. II (...) Gonosz fű nő a
dombokon, I a kertalatt, a háztetőn, I bennem szalad
gálszázhalál- I egyközülükigazi" (Kikötóven).

A Paradicsomból kiűzetett ember a legmélyebb
értelemben véve tragikus sorsú lény, s ettől csak
önáltatás vagy felszínesség révén lehet eltekinte
nünk. Azt hiszem, ha van tanítása ennek a kötet
nek, akkor az ebben az axiómaszerű mondatban
foglalható össze. S épp e tragikusság érzékelteté
sében jut fontos szerephez a költemények zenei
sége: mérsékli, oldja a tragikum érdességét, ami
már-már elviselhetetlenné válna a ritmus harmo
nizáló hatása nélkül. A verszene különIegességét
csak fokozza az a jellegzetessége, hogy ez a mu
zsika nem a verslábak, hanem az ünnepélyesség
és az aggodalom ritmikus változásából fakad. Ez
által a lehető legtömörebbé sűrűsödik a látomás
szerűségatmoszférája, s így versró1-versre, újra és
újra teljes mértékben kifejeződika tragikus alap
hang. Mintha egy ismeretlen rekviem prelűdje

ütne át minden vers szövetén.
A kötet bibliai és népköltészeti motívumokat

ötvöző nyelve szóképekben gazdag. Ez a meta
forikus nyelvezet megvilágosító erejű, s hiteles-



sége többértelműségébenrejlik. A metaforikus
jelleg azért hangsúlyozandó, mert ez mindig a
valódi költészet ismérve. A költőben szüntele
nül ott munkál a vágy, hogy az egész világmin
denséget sűrítse soraiba. Am az élet rövid, ezért
kell éles, azonnal érthetőmegvilágosodásokban
kifejeznie önmagát. A metaforikus nyelvezet a
szellem egyfajta gyorsírása. s csak akkor auten
tikus, ha az alkotó valóban rendelkezik szellemi
erővel. A metafora a művészetben kezdettől

fogva arra volt hivatott, hogy az embernek a ha
lálon is túláradó lelki gazdagságát fejezze ki.

Boda Edit kötetének legfőbb értéke épp meta
forikus nyelvezetének eredetiségében és mély
összetettségében rejlik. Alljon itt néhány verssor
példaként, s befejezésül: "Iszonyúgyémánt-éjszaka,
I napfogyatkozás a testben, I meztelen ruhákat vernek
a földön, I asztagba gyűjtik a sokkeresztet" (Az Apo
kalipszis torkában); "Valami puszta, medúzaszerű állat
I patátlanul szaladgál ehuzatos házban. I Valami csob
ban. Reccsen, koppan a bánat. I Patakban állegyszar
vas - sír a háromszögű halálnak" (MeghatározatIa
nul). (Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2008)

KIRILLATERÉZ

A NAGY KREÁTOR
Kiss Szemán Róbert könyvei
Ján Kollárról

"Bodza Tamás rektor uram (. ..) tudta könyv nél
kül jeles tudósunk azon nagybecsű munkáját,
melyben szorgalmas utánjárással s vaskövetkeze
tességgel ki van mutatva, hogy görögök, mara
hánok, spanyolok, szkíták s a világ minden neve
zetes népei ugyanazon egy hatalmas fajból veszik
eredetöket, mely fő-fő törzsei közé oly derék né
peket számít, mint az oroszok, lengyelek, csehek
és horvátok stb., amit bizonyít az, hogy mindezen
elszámlált népek nyelvei annyira el vannak hal
mozva szláv eredetű szavakkal, hogy ha azokat
egyszerre visszakérnék tőlük, hirtelen minden
szóbeli értekezlet fennakadást szenvedne közőt

tük." Bodza Tamás alakját Jókai Mór Szomorú na
pok címú regényében - a kritikai kiadás felületes
véleményformálásával szemben - vélhetően

nemcsak Ludovít Stúrról, hanem részben, sőt, ta
lán nagyobb részt Ján Kollárról formázta meg. Hi
szen például Kollár volt a kiadója annak a Dugo
nics-ellenes latin nyelvű gúnyversnek, amely a
magyar nyelv szláv jövevényszavairól szólt, és
ami, negatív toposzként Vörösmartytól Jókai fenti
szövegén át Mikszáthig bezárólag felbukkan a 19.
századi magyar irodalomban, és Kollár nevéhez
kötődika szlávok négyes felosztása is (orosz, len
gyel, délszláv és cseh-szlovák). A regény idézett
részéből az is kiolvasható, hogy miért lehet ko-
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moly relevanciája annak, ha a 21. században Ma
gyarországon Kollárral foglalkozunk (hiszen egy
irodalomtörténeti kutatást legitimálhatna ugyan
az életmű önmagában, azonban döntő része nem
hozzáférhető a magyar olvasó számára). Jókai
szövegébó1 kiderül, hogy Kollárnak milyen, nehe
zen túlbecsülhető szerepe volt a magyar nemzeti
diskurzusban. Hiszen a magyarok reformkori
(ám azóta is sok tekíntetben továbbélő) szláv-ké
pére döntő befolyással volt Kollár 1837-es, né
met nyelvú, szláv kölcsönösségrőlszóló könyve,
amely a legfontosabb hivatkozási alap lehetett a
szlovák nemzeti gondolat és a pánszlávizmus
azonosításához. Emellett az is kiolvasható, hogy
Jókai (valószínűleg regényeinek közönsége is),
minden ellenszenve ellenére jól ismerte Kollár
munkásságát. Kollár a mai Deák téri evangélikus
templom lelkészeként Pest-Budán élt és alkotott
élete legtevékenyebb három évtizedében. Az
1819 és 1849 között írott műveinek elemzése
aligha nélkülözheti a reformkori pesti szellemi
élet kontextusát.

A tanulmánykötetekről szóló recenziók álta
lában magukon viselik a recenzens szubjektív lá
tásmódját, és a súly a hozzá közelebb álló tanul
mányok felé helyeződik. Ez esetben - egy vir
tuális könyvet elgondolva - Kiss Szemán Róbert
két tanulmánykötetének kizárólag a Kollárral
foglalkozó tanulmányait olvasom össze. A Ma
gyarország panaszától Szlávia panaszáig 2007-ben, a
".. .garázda emberek az Etymologusok" című kötet
2008-ban jelent meg. Ennek a választásnak azon
ban nemcsak egyéni érdeklősem és kompeten
ciám az oka, hanem az is, hogy e két kötet Kollár
témájú írásainak komoly belsőkoherenciája van,
kiegészítik egymást, utalnak egymásra, kontex
tust képeznek a többi Kollárral foglalkozó cikk
nek. Az így összeadódó. mintegy 200 oldalnyi
szöveg terjedelmével is vetekszik az összes ed
digi magyarul olvasható Kollár-tanulmánnyal.

Bár annak a ténynek is rendkívüli jelentősége

van, hogy Kollárról ilyen terjedelmű magyar sző
veg olvasható, Kiss Szemán vizsgálati szempont
jaival közel fél évszázados, vagy talán még ré
gebbi irodalomtörténeti igénynek felel meg.
Sziklay László 1965-ben megjelent írásában (Ján
Kollár magyar kapcsolatai Pesten) már rákérdezett,
hogy mit jelentett az életmű számára a tény, hogy
Kollár legtermékenyebb 30 évét Pesten töltötte:
"Feltűnő,hogyseme1etrajzírói, semmúKödésének mel
tatóinemtérnek ki elég alaposan Kollár pestitartózko
dásának kérdésére, elsiklanak felette, szintesemmibe ve
szik." Szik1ayazonban - amint maga is reflektál
erre - csak vázlatos választ ad e cikkében. A ma
gyar irodalomtörténet és történetírás számára
aligha túlbecsülhető tehát, hogy Kiss Szemán
könyveinek köszönhetően végre, ha nem is a



maga teljességében, de fontos momentumaiban
hozzáférhetővévált a "pesti Kollár" .

Kollárban ugyanis az a rendkívüli, hogy a
szlovák nemzettudat és önkép legfontosabb ele
meinek döntő többsége az ő életművéig vezet
hető vissza, sarkosan fogalmazva mondhatni,
hogy az imaginárius szlovák nemzet elképzelé
sében oroszlánrészt vállalt. Kiss Szemán ezt az
alkotói folyamatot azonban nem önmagában
vizsgálja, nem ragadja ki a kontextusából, sőt,

olyan összefüggéseket is meglát, ami a szlovák
szakirodalom figyeimét is elkerülte. Nagy fi
gyelmet fordít arra, hogy Kollár milyen hagyo
mányokra, milyen szövegkorpuszra támasz
kodva, milyen kulturális környezetben, milyen
tudományfelfogásban alkotott.

Az első kötet címadó tanulmánya (Magyaror
szág panaszától Szlávia panaszáig) ambíciózusan a
kollári életműről szóló, mintegy másfél évszáza
dos irodalomtörténeti diskurzus átformálásának
az igényével lép fel, amelyet az utána következő

írásokra is vonatkoztathatunk. A tanulmány azt
a toposzt veszi vizsgálat alá, amely az ország/a
nemzet balsorsán kesergő nőalakot személyesíti
meg. A toposz a mohácsi csata idejéhez köthető,

Kollár 19. századi újrafogalmazásában azonban
már nem a törökkel szemben elbukó keresztény
magyar királyságot, hanem a szláv nemzetet
siratja. Kiss Szemán sorra veszi azokat a tovább
élési formákat, amelyek révén a 16. századi toposz
Ján Kollár látószögébe került. Rámutat azonban
arra is, hogy Kollár első, latin nyelvű, iskolai ver
sében még az eredeti, Pannónia/Hungária nevű

nőalakotrajzolta meg.
A következő írás (A kivonulás ésszerepváltoza

taiJán KoI/ár életében ésmüoeiben) arra keresi a vá
laszt, hogy a szlovák tudós miképp használta fel
a kivonulás toposzának szerep- és gesztuskész
letét egyes írásaiban, tehát a Visszaemlékezései
ben, Prédikúciáioen, az általa írt tankönyvben és
a Slávy dcéraban.

Bár Pest-Buda a korban etnikai értelemben
aligha nevezhetőmagyar városnak, a magyar,
nemzeti kulturális élet fejlődése Kollár pesti éle
tének három évtizede alatt legalább olyan mér
tékben haladt előre, mint a város látványos,
ugyanakkor egyelőre felszínes magyarosodása.

"Pest tett engem Kollárrá", mondta egykor ön
tudatosan az író. Kiss Szemán Róbert több szem
pontból közelít a pesti Kollár problematikájához,
vizsgálja a pesti szlovák evangélikus közösség ve
zetőjeként az elóbb említett tanulmányban, jelen
tősebb azonban az az elemzés, amelyben Horváth
István történeti munkásságát veti össze Kollár ha
sonló témájú műveivel. Ez a megközelítési mód al
kalmat ad arra, hogy a szerző rámutasson: ha Kol
lárt (de akár a 19. század bármely szlovák tudatú
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nemzeti értelmiségijét) csak önmagában, szlovák
nemzeti megközelítésben vizsgáljuk, olyan kon
textusok maradhatnak el, amelyek kutatási ered
ményünket érdemben befolyásolják, torzítják.

Egy írás a szlovák nemzeti jelkészlet emble
matikus elemeiró1szól: a nemzeti földrajzról, me
teorológiáról, néprajzról, a szlovák flóráról és fa
unáról. Kollár legkorábbi műveiben kijelölte az
általa elképzelt szlávlakta terület határait, amely
Európa felét, Azsia harmadát és Amerika jelentős

részét magába foglalta (Amerika az akkor még az
Oroszországhoz tartozó Alaszka révén kerülhe
tett be). A késóbbi művekben Kollár már nem tá
gította a területet, hanem igyekezett szlávvá tenni,
tehát gyarapítani a valamilyen módon a szláv
sághoz is köthető földrajzi helyek számát. "Az
emblematikus nemzeti földrajz, állat- és növényrajz
megalkotása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a ro
mantikus történelemfilozófia alapján állva Kollár küz
delme a szlávnemzetmegteremtéséért, múltjának föl
térképezéséért valóban sikeres lehessen" - zárja írását
a szerző. A tanulmány eredetileg csehül egy
tömör, találó, de meglehetősen provokatív címmel
jelent meg: Ján Kollár,a nagy kreátor.

A második kötet első tanulmánya (A koI/ári
életmű bennünk) egy recepciótörténeti áttekintés.
Azok a nemzeti közösségek, amelyek Kollár örö
kösének tekintették magukat, nemcsak az élet
művet tördelték fel és szelektálták saját szem
pontjaik szerint, hanem "aztanyelvi, irodalmi éskul
turális hagyományt is, amelyegységesen jellemezte
még a hungarus-tudaiban nevelődött, a klasszikus
latinitásból táplálkozó literátus nemzedéket a19. század
hajnalán". Elengedhetetlen ugyanakkor a Kollár
filológia számára, hogy az életmű tudományos
történeti-filológiai, valamint teológiai részét is be
vonja a vizsgálatba. Ezeket a 19. századi pozitivista
tudományosság szelektálta ki a vizsgálandó mű

vek közül "tudománytalanságuk" miatt. Kollár
azonban még egységként, életművének egyforma
értékű részeként látta: "Az ún. kollári tudományos
ságelválaszthatatlanul része a kollári poézisnek, a tu
dományosság és filológia pedig Kollár szándékát te
kintveis- számos esetben maga is költői alkotás."

Az írás befejező mondata szerint "nemzeti tu
datunksemúr a saját házában, hanemvagyunktisz
tában a nemzetimélylélektan létezésével ésműködési
mechanizmusaioal", Talán itt ragadható meg Kiss
Szemán Róbert két könyvének a jelentősége is:
itt, a 21. századi Közép-Európában Kollár meg
ismerésével önmagunkról is sokat megtudha
tunk. (Magyarország panaszától Szlávia panaszáig.
Irodalmi tanulmányok; rr •• •garázda emberek az
Etymologusok". Irodalmi tanulmányok. ELTEBTK
Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 2007; 2008)

DEMMELJÓZSEF



KÉT MŰVÉSZETTÖRTÉNETI
K~A.DYÁ;NYFE~?:TY ÁJ{PÁD,FE~
TOMUVESZ SZULOVAROSAROL
- ÓGYALLÁRÓL

Feszty Árpád, A magyarok bejövetele című, napja
inkban az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Em
lékparkban kiállított közismert körkép alkotója
1856 decemberében született Ogyallán, mai hi
vatalos nevén Hurbanovo városban. A jelenleg a
komáromi járásban fekvő dél-szlovákiai kisváros
földrajzi fekvéséből adódóan változatos múltra
tekint vissza. Lakott település volt már az őskor

és az ókor idején, területén a régészeti kutatások
jelentős leleteket tártak fel. Középkori és újkori
történelme is gazdag eseményekben. A várost
európai, sőt világviszonylatban is több jelentős

tudós és művészszemélyiség tette ismertté, mín
denekelőttmeg kell említeni a tudós polihisztor
Konkoly Thege Miklóst, a világhírű ógyallai csil
lagvizsgáló megalapítóját, és <J. nagy tehetségű,

jelentős festőművészt,Feszty Arpádot.
A közelmúltban Szlovákiában két olyan könyv

kiadvány jelent meg Ogyalláról, amelyek magyar
nyelven foglalkoznak a város történelmi múltjá
val, művészettörténeti értékeivel és a városjelen
tős személyiségeivel. 2007-ben jelent meg Ogyal
la első magyar nyelven íródott monográfiája Récka
Bögi Adrianna tollából: Hurbanovo - Ógyal/a
(Artcentrum, Hurbanovo. 2007,171 p.), amelynek
szövegét 113, nagyrészt színes fotó egészíti ki.
A könyvben sok olyan érdekes információt talál
hatunk. amelyek ez idáig feldolgozatlan levéltári
hagyaték, illetve magángyűjtemény formájában
nem juthattak el széles körben az olvasóhoz. A má
sik kiadvány, amelynek szerzője szintén Récka
Bögi Adríanna, 2008-ban íródott, címe: Sakrálne
stavebné a umelecké pamiatky Hurbanava - Sacral
architedural and artistic sights of Hurbanovo 
Ógyalla szakrális építészeti ésművészeti emlékei - Sak
rale Bauten und Kunstdenkmiiler in Hurbanovo (Art
centrum, Hurbanovo. 167p.), A négynyelvű könyv
bevezetőjébenolvashatjuk: "Ezeket az értékeket
úgy fogjuk fel, mint egy sokszínű (heterogén)
földrajzi terület hagyatékát, amely egyszersmind
részét képezi a komplex európai társadalom ma
radandó értékörökségének is. Ez a tény és meg
győződésvezetett ahhoz az elhatározáshoz és tö
rekvéshez, hogy megvalósuljon ez a többnyelvű

művészettörténeti publikáció, melynek célja is
mertetni a fennmaradt szakrális jellegű építészeti
és művészeti emlékek keletkezésének körülmé
nyeit, jelenlegi állapotát és küllemét nemcsak
szlovák és magyar nyelven, az adott régió két leg
gyakoribb nyelvén, hanem angol és német válto
zatban is, hogy az esetleges külföldi érdeklődők
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is részletesen megismerkedhessenek ilyen irányú
kultúrtörténeti értékeinkkel."

Ógyalla több értékes vallási jellegű építészeti
és művészeti emléket tudhat magáénak. A Bago
ta (szlov. Behatá) elnevezésűvárosrészben 1735
ben barokk stílusban épült a Szent Anna római
katolikus templom, amelyet a helybéli Ordódy
család költségén építettek fel. 1911 és 1912 kö
zött épült a református egyház temploma a his
torizmus jegyében, tervezője a komáromi Tuba
Lajos volt. Rendkívüli jelentőséggel bír mind
szlovákiai, mind európai viszonylatban a sze
cessziós Szent László római katolikus templom,
amelyet Medgyaszay István, ismert és neves
magyar építőművésztervezett 1912-ben. Figye
lemre méltó építészeti alkotás és fontos realizált
mű Medgyaszay életműve szempontjából is.
Ogyallán történt megvalósításával kapcsolato
san érdemes megjegyezni, hogya tervező sze
mélyének kiválasztását nagyban befolyásolták a
Feszty család budapesti kapcsolatai.

Feszty Arpád nemcsak közvetett módon já
rult hozzá Ógyalla építészeti és művészeti érté
keinek gyarapításához, több festészeti alkotásá
ban is megjelenítette a helyi tájat. Ezekből a
2007-ben kiadott városi monográfia is megjelen
tet két helytörténetileg is felettébb értékes képet.
Mindkét olajfestmény olyan építészeti emlék ar
culatát jeleníti meg és őrzi, amelyek az idő vi
szontagságai között elpusztultak. Az egyik alko
tás az 178o-ban épült, ma már nem létezőógyallai
kőhidat ábrázolja, amelyet 1945 után végzett út
építő munkák során romboltak le, a másik fest
mény a mára szintén elpusztult, az eredetileg
barokk kori Csúzy (később Sümegh)-kastély
parkját jeleníti meg. Ez utóbbi alkotás a Feszty
család magángyűjteményében,a Gyal/ai kiihid
című festmény pedig a komáromi Duna Menti
Múzeum gyűjteményébentalálható.

Récka BögiAdrianna 2007-ben megjelent köny
ve, a szerző zárszava szerint: "tudományos szem
pontokat követve kíván egységes képet alkotni a
mai Hurbanovo - Ogyalla értékeiről.figyelembe
véve a társadalmi, a politikai, a ku1turális és a mű
vészettörténeti tényezőket", Mindkét ismertetett
kötet igényes és értékes tanulmány, nemcsak hely
történeti szempontból. hanem szélesebb körű geo
gráfiai. kultúrtörténeti, vallástörténeti és múvé
szettörténeti összefüggésekben is. Mindemellett a
gazdag képanyagnak és az olvasmányos stílusnak
köszönhetőena könyvekkel szakembereknek és
érdeklődő olvasónak egyaránt érdemes megis
merkednie.

MÉSZÁROS GYÖRGYI
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hivatala.Ieqeszf aMagyar PostaZrt.Hírlap Üzletág,aMagyarLapteriesztöZr!. ésaltematív teqeszt ők . AVigiliacsekkszámla száma:OTP.
VII . ker. 11707024-20373432. Elófizetési dij: 2009. évre 4.080,- Ft, fél évre 2.040,- Ft, negyed évre 1.020,- Ft. Elófizethetó külfóldön a
KKV-nál (H-1389 Budapest, POB 149.).Ára: 60,- USDvagy ennek megfeleló más pénznem/év.
SZERKESZTÖSÉGI FOGADÓÓRA: KEDD,CSÜTÖRTÖK 10-14 ÓRA. KÉZIRATOKAT NEM ÖRZÜNK MEG ÉSNEM KÜLDÜNK VISSZA.




