
szág kultúrájával. Ezt példázza a színjátszás azon
vonulata, amely megkísérli saját kódrendszerébe
beépíteni a sajátos japáni színházi kultúra elemeit.
Még ha ez nem is mondható kifejezetten sikeres-
nek, elvitathatatlan, hogy a nó, a bunraku vagy a
kabuki olyan sajátos műfajok, melyek zenei anya-
gukkal, dramaturgiájukkal és nem utolsósorban szí-
nészi eszközeivel új, számunkra szokatlan ele-
mekkel tágítják az európai színházi kultúrát. Jól-
lehet csupán alkalmi próbálkozásokról van szó. Ha
viszont az irodalomban vizsgálódunk, akkor né-
mileg más a helyzet, elsősorban a költészet terén,
tovább szűkítve a kört: a haikuként ismert verstí-
pus tekintetében. Ez az ősi japán forma Európában
a huszadik századtól talál követőkre, többek között
magyar költők közül is voltak/vannak kedvelői,
művelői ennek a formának, amely feltehetőleg szi-
gorú szerkezetével kelt érdeklődést, vonzódást.
Nyilván azzal provokál(hat), hogy a költői sza-
badságot mindössze három, kötelezően rímtelen sor
tizenhét (5+7+5) szótagnyi terjedelemben kell kor-
dába zárva kifejezésre juttatni. A haiku — ahogy
a műfaj egyik fordítója jellemezte —: „Rövid,
gyors és okos” vers. A haiku olvasója élvezi vagy
belerázkódik. Mert a haiku erre is, arra is hajlamos.
Esztétikai élvezetet a műfaj egyik legkedveltebb mo-
tívuma, a természet miniatűr tájképnyi költői áb-
rázolása nyújthat, míg borzongást a vers gondo-
latisága, filozófiája válthat ki.

A haiku a vajdasági magyar irodalomban is fel-
feltűnő forma, elsősorban az úgynevezett kert-hai -
kukat írt Pap József kedvelte. A sort folyatja az ed-
dig publicistaként ismert Klemm József Kilencve n-
 kilenc című, kizárólag haikukat tartalmazó köte-
te. Ezekben a szerző azzal, hogy a természet áb-
rázolása helyett zömmel inkább a meditatív je-
gyeket preferálja, mind a japán hagyomány, mind
pedig az itteni gyakorlat ellenében egyéni vál-
tozatot szorgalmaz. Erre utal az ízléses kötet (ter-
vező Léphaft Pál) négy fejezetcíme: „Személyte-
len”, „Személyes”, „Istenes” és „Látomásos”.
Ennek megfelelően a Klemm-féle változatot nem
a japán gyakorlatra jellemző gyors felismerés, ha-
nem folyamat hívja életre, ahogy a Vers című, for-
mát és irányvételt pontosító haiku középső sora
fogalmaz: „tizenhét lassú lépés” eredménye.
Erre készíti fel az olvasót a kötethez írt huszonegy
darabból álló Előszó is, melyből megtudni, milyen
köz- és lelkiállapot („lelkem férges”) hívta elő a
könyvbe sorolt, a létezés pótesélyeként írt ver-
seket, melyekben „ott / lesz helyben minden”, mit
isten alkotott, „s melybe létünk / úgy épült bele //
mint falba a kő, / kőbe a kövület, vagy / vízbe a
béka, // hogyha befagy…”

Amint, vélem, az iménti sorok is utalnak rá, a
szerzőt mindenekelőtt létbeli és lelki kérdések fog-
lalkoztatják. Ennek bizonyításaként álljon itt

mutatóban néhány haikuba zárt Klemm-medi-
táció. Változatok az elmúlásra, ami majd bekö-
vetkezik: „itt még kettesben: / csontos kézzel szo-
rítja, / elmúlni készül” (Öregek). Arra, ami vagyok:
„mandulaágra / csöppent szappanbuborék: /
mulandó, mint én” (Virág). Ennek tragikomikus
variációja: „dioptriám négy, / fogam három,
egykettő / elvisz már Kháron” (Kiszámolósdi).
Arra, ami már bekövetkezett: „akár egy regény:
/ hosszú sorokba szedve / a nemlétezők” (Te-
mető), s ami megállíthatatlan: „kőangyal szárnyán
/ vadgalamb: emez elszáll, / amaz elenyész”
(Szárnyak). Haiku arról, ami elképzelhetetlen:
„nyelvtelen kolomp, / béna kéz tapsolása, / pa-
csirtatetem” (Csönd), vagy arról, ami volt s töb-
bé nincs: „akkor még jártak / felénk sárkányok,
manók, / s megvolt még anyám” (Gyermekkor),
illetve arról, ami ránk vár: „szék, szék előtt fal, /
falon tükör, tükörben / arc, arcon halál” (Magány).
Ez utóbbi akár az olyan legszemélyesebb tárgyú
versek csoportjába is sorolható, amelyek az ön-
keresésről szólnak: arról, ki vagyok én: „füstös tü-
körben / megcsodálni a semmit… / s beleme-
rülni” (Meditáció), milyennek látom magamat:
„hullám taraján / vén sirály: csak sodródik, / lám,
olyan, mint én” (Hasonlat), mit tartok igazi lehe-
tőségnek: „mozdulat még nincs, / csak a szándék,
indulni, / magamba térni” (Készülődés), s végül,
mit látok, ha a tükörbe nézek: „kiszáradt kertben,
/ romos kőfalnak dőlve / madárijesztő” (Külde-
tésem). Más: a küzdelem értelme(tlensége): „örök-
től való, / óceánokkal harcolt, / aztán megrepedt”
(Szikla), a megtisztulás: „jéghideg csermely / vi-
zében megfürödni, / bűnöm feledni” (Tavasz). Két
vers Isten, istenhit kereséséről: „lajtorját támaszt
/ az égnek, felfut, lejő, / istent nem talál” (Tudós),
„megérintettem / Isten ujját: hideg volt / mint a
pléhkereszt” (Tapasztalás).

Végezetül pedig, íme, számomra a két legszebb
miniatűr: egy létszociográfiai tanulmány: „hol
volt, hol nem volt / enni, négyet szoptatott, / míg
meg nem haltak” (Mese), és egy szerelmi vallomás:
„hajsátra alatt / szívem, felriadt madár, / újra el-
pihen” (Feleség). (Forum Könyvkiadó, Újvidék,
2013)

GEROLD LÁSZLÓ

SÁNTA GÁBOR: FEKETE ISTVÁN
Tanulmányok, 4.

A pécsi Pro Pannonia Kiadói Alapítványnak és az
általa fémjelzett Pannónia Könyveknek az egyik
azonnal szembeötlő, nagyon rokonszenves vonása
a hűség. Ez a ragaszkodás többek között főleg a
dunántúli, s gyakran a pécsi hátterű témákhoz és
szerzőkhöz elsősorban a kiadó vezetőjének, Szir-
tes Gábornak, az ismert irodalom- és helytörté-
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nésznek köszönhető. Legyen a cél Lovász Pál,
Csor  ba Győző vagy Tüskés Tibor szellemi hagya -
tékának közkinccsé tétele, vagy éppen a Dél-Du-
nántúl festett templomainak bemutatása, e ki-
adványok egyikét sem a pillanatnyi érdeklődés
szülte, hanem a kiadó profilját markánssá és sze-
rethetővé tévő következetes ragaszkodás. Így va-
lójában meg sem lepődhetünk azon, hogy Sánta
Gábornak, a szegedi Fekete István-kutatónak is
immáron a negyedik Feketéről szóló tanulmány -
kötete jelenik meg Pannonia ege alatt.

Sánta Gábor Fekete Istvánról szóló publikációit
olvasva akarva-akaratlan eszünkbe juthat egy tá-
voli párhuzam: az egyes statisztikák szerint Jókai
után a második legolvasottabb, s mégis a kánon
peremére szorított írónk utóéletében Sántának leg -
alább akkora szerepe van, mint annak idején
Eckermann-nak Goethe teljesebb megismerteté-
sében. Bár a német költőfejedelemnek már éle-
tében sok elismerés, tisztelet jutott, míg egyik leg-
szebb szavú, Isten teremtményeit s életük szín-
terét, a nagybetűs Természetet gyönyörű, gazdag
magyarsággal ábrázoló írónk egész élete lelkileg-
idegileg nehezen elviselhető elismerések és fél-
rehajítások, ritka befogadások és gyakori kitaszí -
tások közepette telt. Sánta Gábor így ír Fekete Ist-
ván irodalmunkban minden talentuma ellenére
holtig-kívülállói helyzetéről: „Fekete István csa-
ládjában mindenekelőtt a vadászújságoknak volt
öröklődő hagyománya. Gazdatisztként ő is a Nim-
ródot fizette elő. Így aztán magától értetődő, hogy
ennek a folyóiratnak postázta első írásait… Tra-
dicionális vadászbeszámolói a kezdetektől szo-
katlan — akkor feltétlenül modernnek számító —
emocionális és vizuális részletekkel színesedtek…
Az őt fiaként kedvelő főszerkesztő, Kittenberger
Kálmán korán felfedezte… elnyűhetetlen mun-
kabírását… Ráadásul bemutatta a korszak neves
írójának és színházi rendezőjének, Csathó Kál-
mánnak… Írásait ezentúl nemcsak a vadászújság,
hanem például az Új Idők, az Ünnep és a Budapesti
Hírlap is közölte. (Utóbb ez sem bizonyult fel-
tétlenül szerencsés döntésnek.)” Igaz, hiszen az
Új Idők, a Horthy-korszak talán legnépszerűbb
sajtóorgánumba, s az annak köreibe való „befo-
gadás” teljes kitaszítottságot eredményezett a
rendszerváltás után. Az, hogy jómagam, az öt-
venes évek szülötteként, nem „csak” az ifjúsági-
és állatregény-író Fekete Istvánt ismerhettem
meg, részben a háború előtt Nimród-előfizető és
vadászgató nagyapámnak volt köszönhető, rész-
ben pedig irodalomtanár anyámnak, aki Sík
Sándor szegedi tanítványaként a negyvenes évek
második felében sokat hallott „nemhivatalos” tan-
anyagként” a másik katolikus szerzőről. Arról a
Feketéről, aki az Ifjúsági, későbbi nevén Móra Ki-

adó mellett az Új Ember és a Vigilia el- és befo-
gadott szerzője lett, írásainak szellemisége mel-
lett talán azért is, mert a legnehezebb időkben is
nyíltan kiállt egyháza mellett: 1950-ben, a Ráko-
si uralom legveszélyesebb időszakában lakásába
fogadta az anyaházából kidobott Szent Ferenc Le-
á nyai apácarend „kápolnáját”. Igaz, ez az egyházi
lapokhoz menekülés az ötvenes-hatvanas évek-
ben — Sánta mesterien építi fel tanulmányaiban
e kizárás-mozzanatok történetét a szívének oly
kedves szerző életében! — egyenlő volt az önként
vállalt alkotói peremhelyzettel.

Sánta Gábor könyvének változatos tematiká-
jú tanulmányaiból ezúttal csak néhányat emel-
hetünk ki: a varázslatos göllei gyerekkort idéző
műveket elemző A csend hangjait, a méltatlanul fe-
ledésbe taszított színdarabokról-filmforgató-
könyvekről szóló Fekete István színműveit, a Tüs-
kevár, a Téli berek, a Bogáncs, a Lutra, a Vuk és za-
jos sikerű társaik mellett is jelentős apróbb írá-
sokról szóló Fekete István tűnődéseit. Ez utóbbi fe-
jezetben olyan kis tollrajzokról is szó esik, mint
a mindennapi kenyerünket szakrális magassá-
gokba emelő Búzaszentelő (1940) és Fekete István
húsz évvel későbbi, gyönyörű arborétum-is-
mertetője, a Szarvasra kalauzoló Pepi-kert… Is-
mertetésünkből ugyancsak kihagyhatatlan a Bal -
esetek és betegségek című, nagyon fontos fejezet,
amely cáfolja az író mártíriumának fia által is ter-
jesztett legendáját; ebből kitűnik, hogy bal sze-
mének sérüléses hályogját nem az ÁVO kínzá-
 sai okozták, hanem egy végzetes baleset. Végül,
bár könyvtári hagyatékának egy részét szét-
hordták halála után, a Mit olvashatott az író?
című tanulmány mégis kísérletet tesz az író egy-
kori kedves olvasmányainak felidézésére, amely-
ből kitűnik többek között Krúdy Gyulához való
ragaszkodása, s könyveinek már-már „krúdys”
ízességű kulináris kitérőinek forrását is megta-
lálhatjuk így.

Tény, hogy a tanulmánykötet nem éppen a
bestseller-éhes 21. század műfaja. Sánta Gábor
könyvének mégis szép jövőt jósolhatunk min-
dazok körében, akiknek Fekete István írói tehet-
sége, ember- és természetismerete, töretlen hite
sokat jelent. Katolikus közösségek, életművét ápo-
ló társaságok, emlékházak, iskolák, cserkészcsa-
patok, vadásztársaságok, de elsősorban a gazdag
életművét — köztük a Lazi Kiadó reprezentatív
sorozatát — gyűjtő magánemberek érdeklődésére
számíthat ez az értékfelmutató, Fekete István-ké-
pünket nem retusáló, hanem restauráló munka.
(Pannónia Könyvek, Pécs, 2014)

PETRŐCZI ÉVA
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