
Pókász Endre hagyatéka

— A jászapáti gimnázium történetéhez —

A háborús idők kezdete táján új rajztanár került a jászapáti gimnáziumhoz. A ina-
gas, karcsú fiatalember feltűnő jelenség volt a kisváros poros utcáin kitűnően szabott
ruháiban, csendes modorával, szórakozott mozdulataival. Ez volt az első állomáshelye,
ahol biztosítva volt számára a helyettes tanári stallum, s ezzel a folyamatos megélhetés;
pedig előzőleg bejárta jóformán egész Nyugat-Európát, díszlettervező volt az Opera-
házban, művészeti díjakat nyert, s már több éve zsebében volt a Képzőművészed Fő-
iskola jeles minősítésű diplomája. Réti István, Lyka Károly, Edvi Illés Aladár, Lechner
Ödön tanítványa boldogan foglalta el helyét a rajzszertár lim-lomjai között. Amilyen
kitűnő érzéke volt a színekhez és a formákhoz, az arányokhoz és vonalakhozl, oly kevéssé
volt érzéke ahhoz, hogy nem mindennapi tehetségét a maga hasznára kamatoztassa. Mű-
vész volt, megszállottja a szépnek, s maga is nagyon jól tudta, hogy többre hivatott.
Huszonnégy éves korában írja naplójában egyik művész barátjánál tett látogatása utón:
„Középiskolás rajztanmenetét most állítja össze, s egyenként meg kellett néznem minden
egyes darabot. Kis fejesvonalzók, kis szilva, körte, cseresznyeformák, köcsögfigurák,
rajzolómértani feladatok, mindmegannyi újralátott, s ezerszer megutált gezemicék vol-
tak számomra. Huszonhárom éves fiatalember, tetterős, teli életkedvvel, s ilyesmivel
kell foglalkoznia." Saját középiskolás rajzóráira is visszagondol: „Én is csináltam va-
lamikor ugyanezt. Uramisten, de régen volt ez az idő! Letagadom az életemből."

E gondolatait azonban tanári magatartásában sem tanítványai, sem kartársai nem
erezték sohasem. Az alkotás iránti szüntelen vágya átsegítette azon a válságon, mely
szükségképpen utoléri a többre hivatott és nagy kultúrájú embert a szűknek, reményte-
lennek látszó munkakörben. Korábbi küszködései bölccsé tették. Rövid pályafutásának
legfőbb értéke, hogy a nagy ifjúkori ambíciók után újabbak kerítették hatalmukba: kis
Európát varázsolni a falusi gimnáziumba, életre szóló kulturális élményeket nyújtani a
tanyákról és a falvakból összesereglett gyerekeknek, ízlésre, igényességre, alkotókedvre
nevelni őket. Talán ez lett életének legnagyobb szenvedélye, s olyan eredményeket ért
cl, melyek ma is példa nélkül állnak Szolnok megye középiskoláinak történetében. Első-
sorban emiatt a példa miatt kell feltámasztani Pókász Endre egykori jászapáti gimná-
zium igazgató emlékét és annyira emlékezetes, szelid alakját.

Ennek a példának nemcsak pedagógiai értéke van, hanem személyes, szuggesztív
erő is árad belőle. Eddig ismeretlen hagyatékából egy rendkívül sokoldalú, meglepő-
en gazdag, kultúrált lélek bontakozik ki. Vázlatai egyben csodálatos útinaplók. Min-

128



dent azonnal megörökít, ami megtetszik neki: egy-egy londoni, párizsi, rómni kntcJi.í
üst, örökbecsü építményeket, szépen ívelő hidakat, vagy éppen csak egy padot a ráhajló
lombokkal; a nagy utazásokat megörökítő szénrajzok, akvarellek, olajfestmények közül
jászapáti faluszél, libalegelő, utca, lovak vázlatai kerülnek elő, s az ősi jász kúria-stílus-
ban épült apáti községházáról készült tanulmány a későnyári délután fényeivel. Ma már
ismeretlen emberek portréi mellett régi, kedves arcokra ismerünk: az apáti gimnázium
egykori tanáraira, kerekfejű kis diákjaira. Színpadtervek, jelmez- és maszktervek, ezek-
nek külön is kidolgozott, egyes motívumai: ezek voltak az ábrándjai, s ami megvaló-
suit belőlük, a diákok feledhetetlen élményei. Festményei között ma is ott áll zongorája
melyen egykor Budanovics Mária tanult zongorázni, s amelyen gyakorta játszott legked-
vesebb rokona, nagybátyja: Kosztolányi Dezső is. Nagy tömeg kotta, köztük klasszikus
ritkaságok. Könyvek, melyeket kincseinek tartott: külföldi útinaplójából is kiderül, hogv
ezeknek árát londoni, párizsi útján spórolta össze vékony kis pénzéből, akkor, amikor
itthon nyomor, kilátástalanság, állástalanság várta.

Fiatalon kiszakadva a szellemi gócokból, eltávolodva a művészvilág pezsgő cs
karriert ígérő műhelyeitől, nem szerezhetett magának sem pénzt, sem nagyobb nevet.
Bizonyára kiérlelt életművet hagyott volna maga után, s nevét számon tartanák a lexi-
konok, ha nem fogadta volna el egyszer s mindenkorra a jászapáti gimnázium rajztanárt
katedráját. De - és ez hagyatékának legszebb példája - az alkotásban megkereste a ma-
ga számára a harmóniát, életének tartalmat tudott adni művészi látásmódjának örökös
próbálásával, kísérletezéseivel, s legfőképpen az általa szervezett diákszínpad évről-évre
meglepőbb produkcióival. Közben regényeket, novellákat, drámákat írt - ezekbe is ál-
mait temette - melyeket sohasem hozott nyilvánosságra, soha senkinek sem mutatott.

Neve először 1930-ban tűnt fel egy diák-rajzpályázaton, s azután sűrűn szerepel; bo-
rítólapokat rajzol, könyveket illusztrál - 1940-ben egy ábécés könyvet is - s még több
kosztümterve, díszletterve ölt testet az Operaház színpadán, neve nélkül; 7942-ben
a Műcsarnok tavaszi tárlatán szerepel, 1944-ben a Nemzeti Szalon kiállításán. 1945-től
azonban úgy látszik, csak az iskolának él; a felszabadulás után igazgatóhelyettessé, majd
1949-ben gimnázium igazgatóvá nevezték ki. Jellemző rá, hogy vezetői működése során
bebizonyosodott: a hivatalos aktáknak, jegyzőkönyveknek nem csupán rendes külseje,
hanem esztétikuma is lehet, éppen úgy, mint a nyomtatott könyvnek. A gimnázium
régi pecsétje - melyet maga tervezett - ízléses antikváival, jellegzetesen megnvújfoit
címerével művészkézre vall. Esztétikuma volt aznoban külsejének, modornnnk. esés/
emberi habitusának is.

1912-ben született a ,,poros-boros Szabadkán", nagybátyjának, Kosztolányinak szülő
városában (anyai nagyapja testvére volt a költő anyjának, Brenner Euláliának). Apja
gimnáziumi tanár volt; tehetségét Kosztolányi Dezső fedezte fel", az ő segítségével ke
rült ki Belgiumba már 11 éves korában. 1935-ben, mikor elvégzi a főiskolát, neki ''télik
a Balló Ede-díjat. E díjjal 1000 pengőt kap, azzal a kötelezettséggel, hogy nyugateuró-
pai művészettörténeti tanulmányutat tegyen. Az úton nemcsak rajzol és fest szüntelenül,
hanem naplót is vezet. Érdemes néhány lapot bemutatni ebből a naplóból; példáin an-
nak az intelligens hódolatnak, mellyel a művelt magyar megáll nz európai szellem
nagy alkotásai előtt; de példája annak is, hogy ugyanez az intelligencia nem bókol és
nem aléldozik, hanem a saját - éles - szemével mer látni és bírálni.

1936. 1. 7.

„Sokszor voltam már a Notre Dame-ban. Kívülről alaposan átszomlpltem. Frnnrin
képes tájékoztatóból többé kevésbé tudom, hogy mivel állok itt szemben.
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Tényleg monumentális hatású a gigantikus homlokzat, az óriásira méretezett kőtor-
nyok, és a horizontális tagozás tényleg így helyes, így ízléses, s így szervesen egyszerű. Juda
királyainak galériája. . . milyen megható. Koronás fejedelmek, akik már közel nyolcszáz esz-
tendeje állnak őrt, a katedrális három bejárata felett. A galéria felett a hosszú oszlopcsar-
nok, a filigrán szegélyező oszlopocskákkal logikus, esztétikailag is teljesen indokolt.

Fenn a rózsa két oldalán, a bőséges ablaknyílások előtt pedig Ádám és Éva szobra.
Micsoda óriási kőtávolság választja kettőjüket el egymástól. Mintha nem is egy emberpár
volnának. Mintha az örök egyedüléttel kellene megküzdeniök, sivár magukrahagyottsá-
gukban.

Épp erős nap volt. mikor a tornyot is megmásztam. . .
Tériszonyom volt. hogy a Notre Dame térre lenéztem, s láttam a nyugodtan gördülő

autókat, s a lassú lépésben menő járókelőket. Érdekes, a mélységektől való félelem nem
mozdult meg bennem, amikor a Szent Péter templom napsugaras kupolájából lenéztem a
Bernini-íéle oltárra. Pedig az a magasság ugyancsak nagyobb lehetett, mint ez itt Párishan.

Dehát ott a renaissance aranyban, s ezüstben fürdő ereje tárult elém, ami elfeledtetts
velem a dimenziókat. Oly határtalanul könnyű volt az architektúra, olyan pehely finom-
sággal ragyogott az a kupola eszeveszett magasságokban, hogy cseppet sem csodálkoztam
volna, ha a felhők szárnyát akarta volna elérni valamelyik akkori építész. De a Notre Da-
me középkori komorsága, a sötétség, a sivárság, a falak színtelensége, a művész szükszavú-
ságasága; nem, mindez egészen más hangulatokat ébreszt az emberben.

És a templom belseje. A térhatás, a térkompozíció zenéje első pillantásra nem le-
het teljes. Ide többször el kell jönni, hogy átlássuk, felfogjuk, helyesen értékelni tudjuiv
hogy mi az, amit látunk. . .

A szentély felett magasan, egész legfelül, úgy hogy csak rézsútosan nézheti a szem-
lélő, akárhová is áll, egy teljes sorozat üvegablak-kompozíció tündöklik. Mindegyik más és
más, s ha egyebet se kellene tennem itt Parisban, mint felmászni oda, s bámulni az üveg-
darabok összeállítását, azt hiszem, akkor is teljesen be lennék telve egész lelkemmel.

A szentély megetti félköríves hajót, hatalmas ablakvájatokkal, szinte azzal a szán-
dékkal építhették ilymódon a középkori építőmesterek, hogy minél tágabb teret adjanak
az üvegablak-művészet sziporkáztatására. Nohát van is aztán ott olyan változatosság, olyan
színorgia, olyan ragyogás s pompa, hogy az ember győzze valamennyit ésszel s lélekkel
átfogni.

Ki volt az az ember, aki ezt a sok csodát művelte? Ki volt az, akinek az agyában
ez a grandiózus alkotás megszületett?

Akarom látni ezt az embert.
Szinte rosszul esett a lelkemnek, hogy a francia primitiv festőknél minden teremben

csak egy félórácskát időzhettem. A Louvre oly nagy, s olyan kevés, amit ebből láttam,
hogy az előirányzott idő is luxus az én körülményeim mellett. Ahhoz is néhány könyvet
kellene előszedni, hogy az ember megérthesse a francia piktura kifejlődését a barbizoni
mesterekig. S talán nem is annyira a szöveg lenne a fontos, mert mit érdekel engem más
véleménye erről — vagy arról a dologról. Magam szeretnék hosszasan megállni a nekem
tetsző képek előtt, s tudva annak művészettörténeti hovatartozandóságát, majd meg-
alkotnám én magamban a nekem való véleményt- Nem tudom más hogy van ezzel? Ha
futólag megyek el képek előtt, sétálva, fejemet csak oldalt fordítva: ez annyi, mintha
a lelkemmel itt se lennék. Pedig milyen sokan így nézik a képtárakat- S nem tudják
a szerencsétlenek, hogy a festmények szemlélésének is van külön technikája, amit meg
kell tanulni. A technika: azt hiszem, egyénenként más és más-

A képek értékei előttem fokozatosan úgy lesznek világosabbá, ahogy állok — és
állok, s nézem a műalkotást. Formák élni kezdenek, a fény s árnyék lebegővé, finommá
válik, látom az ecsetnyomokat, a rajzvessző lendületét, sőt, végül szinte a művész lelki
fáradtságát is utánaérzem sokszor, amit munkája megalkotása kíván. Dehát persze: mindez
csak akkor lép ki a kép sima mezejéből, ha türelmemmel, várakozásommal hozzájárulok
ehhez- S inkább három képet nézek meg becsületesen egy délelőtt, mint háromszázat
futólag • . •

Mikor Renior Moulin de la Galette-ját megpillantottam, úgy éreztem magamat, nini
fki hosszas keresés után megleli a nagy kincset, amit keres.

Micsoda pompás alkotás. A színek, a rajz, a napsugár az arcok kifejezése- A fiúk
könnyedsége, mellyel táncosnőjük derekát átkarolják, és a tömeg lehellete. Kitűnő megér-
zése a levegőrétegek mélységének. A tánczenét pedig mintha hallanám, ami a Café mélyé-
ből, valamelyik sarokból szól bizonyosan-

S az előtér kedves arcú leányalakja. A franciák mennyire fogékonyak a női finom-
ságok iránt. Istenem, de szeretnék beszélni ezzel a lánnyal.
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Biztos: ma már nem él, vagy tán öregasszony.
Ugyanebben a teremben, a Mme Charpentier és a többi nagyszerű portré megalko-

tójától került ide egy nagyméretű festmény: Deux Nymphes. Miért rakták ide ezt a '
kepét?

Fel tudom fogni, hogy ez Renior műve. Meg tudom érteni az utat, s az okot, amiért
egy nagy mester öregségére idáig kerül! Nem bírta elviselni nagy tehetségét, s nem bírták
vállai a terhet, melyet kivételes tudása rótt reá. S hogy támolyogva sem cipelhette, hát
azért festett ilyen össze-visszaságot, mint a „Deux Nymphes".

Dehát ez a festő magánügye, s egyáltalán nem tartozik a nagy nyilvánosság elé.
Miért rakták idp °zt a kénét?

193b. I. 12.

Az ismeretlen katona sírja.
A szél éppen kegyetlenül fújt, könnyeket is csikart az arcomba, az eső is havasán

esett, úgyhogy ezen a légvonatos helyen sokáig — sajnos — nem maradhattam. De az itt töl-
tött pár perc is milyen feledhetetlen benyomást hagyott bennem.

A sír egyszerű kőlap, a föld szintjével egymagasságban, melyre franciául az van
vésve, hogy egy, a hazájáért meghalt ismeretlen francia katona nyughelye a kis tégia-
alakú terület.

A fej fa helyén örökláng búg, szélben, viharban, hóban és esőben. Örökké-
A fel-felcsapó tüzes nyelvek (egész közelükben voltam) azt a gondolatot eresztették

bennem, hogy az emberek szívéhez nagyon közel áll még a háború emléke, s nem hinném,
hogy lenne hamarjában olyan őrült, aki jókedvvel elmenne abba az esztelen mészárszékbe.

Szerény, egyszerű sír ez, s mégis milyen nehéz szabadulni tőle.

1036- I. 13. DIEPPE—NEWHAVEN

Még a szombati operaelőadáshoz csak annyit, hogy szcenikai tudományomat ugyan
nem nagyon fejlesztette ki az, amit láttam. Pocsék, régi vászonvackok lógtak a levegőben,
melyekről nem lehetett tudni, azért hatnak-e olyan borzalmasan, mert piszkosak, vagy
pedig azért-e, mert tehetségtelen ember agyának szüleményei. Mindig éreztem odahaza is,
hogy szcenikában mi európai színvonalon állunk, csak az a baj, hogy igen kis nép vagyunk
ahhoz, hogy a világ is tudomást vegyen erről. • .

Jellemző útikép, mikor Franciaországból Angliába utazva, Dieppeben vonatról ha-
jóra száll:

Sokan, az utazóközönség soraiból már negyedórákkal előbb kirakták csomagjaikat
a peronra, s állva várták a megérkezés idejét. Ezek természetesen a kiszállásnál is elsők
voltak, és a behajózásnál nagyszerű helyet foglaltak le maguknak. Én persze utolsó voltam
a kiszállásnál, utolsó, mint mindenütt, ahol az élelmességnek csak valami szerepe is van-
Dehát, azon még sohasem keseredtem el, ha néhány óra hosszat az utazás alatt áll-
nom kellett.

1936. I. 17.

László Fülöphöz el akartam menni londoni tartózkodásom alatt. A magyar követ-
ségen kértem is a címét, azonban olyan kelletlenül adták meg, hogy elhatároztam, hogy
lemondok erről a látogatásról.

Miért menjek oda? Tán azért, hogy esetleg, ha beeresztenek hozzá, hát barátságta-
lan pofákat lássak? Ennyit nem ér meg nekem László Fülöp látása.

,,White Hall": ez egy széles utca Londonban, melyen az Ismeretlen Katona emlék-
köve is van, s mely a Parlament Square-t köti össze a Trafalgar Square-rel. Ügy középtájt
%'an ez az öreg épület, ahol a királyi gárda lovasított része tanyázik.

Benn, a park felé eső ajtónál, kivont karddal, színes, egzotikus ruhában áll a palota
őre. Mozdulatlanul. Oly mozdulatlanul, oly méltóságteljesen, hogy amikor először jártam
itt, én is alaposabban szemügyre vettem ezt az embert. Él-e, vagy halott, s kitömve rakták
ide? Ruháját pedig ma sem tudom megszokni, pedig minden nap erre járok a National
Gallery-be.

Cseppet sem csodálkoztam azon. hogy ma két kislány, kik a parkból sétáltak az
utca felé (alig lehettek hét évesek), egybásba karolva megálltak ez előtt az ember elölt, s
szótlanul, hosszan, sokáig bámulták. Látszott rajtuk, hogy a katona ruháját, s díszes kardját
is szerették volna megérinteni, dehát nem merték.. .
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A katona, minthogy őrhelyén beszélni nem szabad, nagyon zavarban volt- Legszí-
vesebben elsuhintott volna a gyermekek feje felett egy-kettőt, — bizonyosan, hogy elza-
varja őket, ez azonban túlságos durva dolog lett volna a részéről. Így hát a bámulást tűrni
volt kénytelen. . • Egész belevörösödött, hogy nézik, száját harapdálta, tekintetét jobbra-
balra vetette, dehát zavarát, amit a két kisgyerek jelenléte keltett, nem tudta leküzdeni. Azt
hiszem, ezek a percek teljesen világossá tették előtte, hogy a fején lévő aranyos csákó egy
nagy komikum, hogy a tetejéről lelógó vörös bojt bohócok fejére való a cirkuszban, hogy a
szoborszerű merev állás: az egy hülyeség, mert valamennyien élő emberek vagyunk-

1936. I. 20.

Nem is tudtam, hogy a Westminster Abbey-n kívül még egy Westminster Cathedral
is létezik, itt a Viktória Street mögött, amely katolikus templom, s szintén igen jelentős
műemléknek számít. Tornya irtózatosan magas, s mikor először megpillantottam, nem tud-
tam, hogy a hozzátartozó nagy hodályt vásárcsarnoknak nézzem-e, vagy vasúti pályaudvar-
nak. A külső tagozáson gótikus maradványokat lehet felfedezni, különösen a főkapun, de
általános, egységes stílusról beszélni sem lehet.

Betértem. A fekete falak, s a néhány kisebb gömbkupola rögtön a régi jó bizánci
időkbe ringattak, s elfelejtettem azt, hogy a gondterhes huszadik század napjait tiprom itt,
a világ legnagyobb városában- Szinte a híres, aranyhátterű mozaikokat kezdtem már keres-
gélni, amikor rájöttem arra, hogy az itteni rövid időt hasznosabban is el lehet fecsérelni,
minthogy szerencsétlen kezű építészek müveivel mulattassam magam.

Érdekes, az első pillanatban megéreztem, hogy kontármunkával állok szemben.

Az angolok híres Szent Pál Székesegyházával is így vagyok félig-meddig. De azért,
ha otthon valaki megkérdezne affelől, hogy milyen is hát az a St- Paul's Cathedral, azt
mondanám: gyönyörű. Nehogy megbontránkoztassam szigorú kritikámmal.

Csupa ókori motívum, akárhová is néz az ember. Hogyne öntenek
el az embert gyönyörűséggel, hisz a nagy hellén építészek szívdobbanását hallom itt is és
amott is- A kár csak az, hogy késői utódaik, a XVIII. századbeliek, rendszertelenséget csi-
náltak az ő nagy esztétikai rendjükben, s így az ókori építészeti kultúra élvezése nem egé-
szen zavartalan. Sajnálatraméltó dolog igazán az is, hogy a rengeteg költséggel felépült gi-
gantikus kupola elölről egyáltalán nem érvényesül, mert a szomszédos utcák egész a ka-
ledrális közeléig merészkednek.

Belseje is óriási térhatású. Dehát ez nem elégséges ahhoz, hogy egy építészeti mű
remekbekészült is legyen. A st. Paul éppen nem az. Azt mondják, hogy a római Szent
Péter templom ihlette meg a katedrális alkotóját. Hát igen. A két hajó kereszteződésénél
itt is emelkedik egy hasonló tamburos kupola, mely méreteiben megközelíti Michelangelóét,
csupán csak az hiányzik róla, ami az alkotóművész kezenyomának varázsa. Itt semmi va-
rázst, semmi invenciót nem találok, ami meghatna, vagy elragadna.

Roppant kellemetlen számomra az angol templomok túltömöttsége. A Westminster
Abbey (noha művészettörténeti jelentőség szempontjából messze felülmúlja emezt), sem
kerülte el azt a hagyományos angol szokást, hogy minden valamirevaló államférfi, tenger-
nagy, csatahős és főpap szobrát a templomban helyezzék el. A századok folyamán sok ilyen
nagyfiú akad, kiknek ma már semmi jelentőségük sincs, hacsak annyi nem, hogy emlék-
műveikkel ott trónolnak kizavarhatatlanul, a gótikus oszlopok tövében. A síremiékok hol
nagyobb fajtájúak, hol egyszerűbbek, és zsúfolásig megtöltik a templom oldalán levő min-
den talpalatnyi helyet- Ide már egyetlen ember szobra el nem férne, ide már egyetlen
koporsót el nem lehetne hántolni a kövek alá. Szegény Ismeretlen Angol Katona is a
Westminster Apátsági Templomban kapott helyet, a főhajó nyugati végében, egyszinten a
padló kőkockáival, lenn, egészen a hívek lábánál, hogy mindenki végigtapossa sírját va-
sárnaponként.

1936. I. 21.

Ha itt maradok a hátralévő időben, hát azt csak azért teszem, hogy egy ritka ese-
mény szemtanúja lehessek, s elmondhassam élőszóval csodálkozó honfitársaimnak, hogy hát
milyen is az angol király temetése.

Hogy őszinte legyek, engem nem érdekel a Welszi Gárda halottasmenete és a diplo-
máciai testület ezerszínű pompája. Entölem bíborvörössel vonhatják be egész Londont
nyolcadik Edwárd trónralépésekor, engem az akkor sem vonz- Ugyannyira nem, hogy aini-
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kor a szenzációéhes tömeg között várom a megjelenő nagy csodákat (mint ma is), hát ál-
landóan idegesen a karkötőórámhoz kapkodok, hogy nem múlt-e még el az a rövid húsz
perc, amit az álldogálásra szántam. Ilyenkor fokozottabb mértékben érzem, hogy tétlen va-
gyok, tétlen, és a tétlenek pedig nem érdemlik meg, hogy az Isten szabad egét lássák, s
napsugarát élvezzék.

1536. 1- 27.

Szeretem, ha az ablak egész nap nyitva van, s beáramlik a jó friss levegő, dehát
az a levegőmennyiség, amit ez a kis lyuk bebocsájt, vajmi kevés. De mégis valami!

Hogy ma mégis csukott ablaknál aludtam, s lemondtam a fejem felett futó gyenge
légáramlásról: ez nagy áldozat. És mélységes okai vannak. Az ablaklap kinyitásával egy
csendesen szundító galambot pillantottam meg. Ijedten lenyomta szempilláját, riadtan bá-
mult rám, szárnyát igazgatta, mire jobbnak láttam ismét kilincsre zárni az ablaktáblát úgy,
ahogy az imént volt. Csakhogy el ne repüljön.

Nagyon nehéz válogatni ebben a naplóban, annyira jellemző minden sora. Egy kü-
lönös és tiszta ember vallomásai a művészetről, a háborút érlelő Európáról, a? élmé-
nyekről, s kilátástalan küszködéseiről, melyek idehaza várták. Márkus László, Oláh
Gusztáv, és Fülöp Zoltán mellett dolgozott az Operaházban, kényükre-kedvükre ki-
szolgáltatva, ingyen; elérhetetlen vágyálom számára a festéktörő fiú 35 filléres órabére.
E naplójegyzetek érdekes adalékok az Operaház történetének titkaihoz, melyekről sem
tanulmányok, sem nyilvánossá tett emlékiratok nem beszélnek; egyben súlyos dokumen-
tumai is egy válságos, megbomlott korszak művészvilágának. E részből csak két feljegy-
zést idézünk. Az egyik Gömbös Gyula miniszterelnök halálának napján kelt.

1936. október 7.

Nem tudom, senki szerecsétlenségének. vagy halálának örülni nem tudok- Ez vég-
eredményben erkölcstelen dolog lenne, de azért ha ilyen nagyfejű ember költözik el az élők
sorából, a megszánás érzése mellett vaalmi más is megszólal bennem: hátha másképp lesz
ezután! Hátha olyasvalaki jön ezután, aki megjavítja az általános szomorú helyzetet, amiből
aztán talán nekem is jobb sorsom lesz. Mert, ami eddig volt, az rosszabb a legrosszabbnál
is. Ha valami jön, ami más, mint az eddigi, az csak jobb lehet, rosszabb semmi esetre.

Majd meglátjuk.
Fülöp múltkori velem való „megbeszélése" tényleg némi konkrétumot sejtet ma-

gában. A „Kékszakállú herceg vára" (legújabb operaújdonság) díszletét kellett felépítenem
modellszínpadon. Sok bosszúságom volt vele. Oláh Gusztáv szokatlanul sokat járt a nya-
kamra, rámtelefonált, izgatott, birizgált, óráztatott.

A másik naplórészlet egy temetést ír le: ez a haláleset nagyon közelről érintette
Pókász Endrét. A halott: Kosztolányi Dezső. A naplójegyzet egyúttal értékes doku-
mentum. Olyan mozzanatokat örökít meg, melyekről nem szólnak a korabeli tudósítá-
sok, s Kosztolányinak egy keserű vallomását, melyet maga sem írt le soha - de átfino-
mulva, szomorú szavak zenéjévé válva késői, csalódott verseinek alapszövedéke lett.

19.36. november 5.

Kosztolányi meghalt. Nem értem, egymásután hullanak el az emberek- A hírt akkor
tudtam meg, amikor estefelé hazamentem. Az újságok üvöltöttek.

Kicsit megszeppentem- Múltkor Balló Ede, most ő. Csak jobban közelembe ne fér-
kőzzék ez a haláljárvány. Nem szeretem a tragikus eseményeket.

Temetése fél négykor volt a Kerepesi úti temetőben. Negyedórával előbb rengeteg
ember tolongott már a Fiumei úton- Én gyalog mentem, s közvetlenül előttem Rudnay
Gyula sietett. Mint később megtudtam, ugyanoda, ahová én.
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A halottasházban nagyon fülledt levegőben egymás hegyén-hátán szorongtak né-
hány százan. Gyertyák égtek fekete drapériák előtt- Középen trikolórral r»s gyászlepellel
fedett ravatal. És sok-sok virág. Felesége, Ilonka néni és fia, Ádám a fal mellett üldögéltek-
LáliUi; néni (1) és Mariska (2) úgy sírtak, mint a gyerekek.

Ismerős arc itt-ott feltünedezett- Márkus László, Voinovich Géza, Herczeg Ferenc,
Beregi Oszkár ép úgy könyököltek a kondoleálók között, mint én.

Sok öreg és ismeretlen művészarc nézett felém mindenütt, akik valószínűleg ismert
nevű emberek, csak én nem tudok róluk. Fiatalember is van egy csomó. Biztos ifjú költők-

Piliszke (3) eljött, szép tőle. Szabadosné (4) és Panni pedig a hátam megett álltak-
Később vettem észre Jancsit meg az apját. Szeretem Szabadosakban, hogy így ápolják s ro-
koni kapcsolatokat. Pedig nekik nem sok dolguk lehetett szegény Didével. De mégis itt
vannak. Knébl, a krisztinavárosi plébános tartotta a gyászszertartást. Két minisránssal- Mi-
kor bejöttek, s az előírt latin szöveget énekelték, Kosztolányi gyertyafényben úszó kopor-
sójára pillantottam, s az a jelenet jutott eszembe, midőn nekem egyszer ezt mondta:

„Nem hiszek semmiben, istentelen vagyok"
Az egyház mintha megérezte volna, teljesen minimálisra szabta a dolog klerikális

részét.
Kinn, a halottasház előtt, annál szebb volt az elbúcsúztatás.
Ilonka néni és Ádám talpig gyászban, nagyon megtörtek voltak- Kosztolányi Maris-

kát, Kosztolányi Árpit (4) és Lálika nénit most láttam először életemben.
Ádám komolyan maga elé nézett és elfogódottan vezette le az anyját a fekete sző-

nyeglépcsőn. Semerre nem nézett, s csak egyszer sírta el magát: Schöpflin megható búcsú-
beszéde alatt. Kirántotta zsebkendőjét s megtörülte a szemét-

Egymás után hangzottak el az istenhozzádok a különböző testületek nevében. Leg-
szebbek Móricz Zsigmond szavai voltai:. Olvasta, jellegzetes debreceni hangsúllyal szavalta
gondolatait: „A virág azért nyílik, hogy illatozzék"- . . kezdte.

Es milyen drámai volt, midőn Schöpflin Aladár közel hajolt a koporsóhoz: Dezső!...
Nem, az tagadhatatlan, hogy a nagy író temetése, mikor az ország irodalmárainak

színe-java búcsúzik, az felejthetetlenül nagyon szép. Szabadka öregdiákjai szóltak utoljára.
A négylovas hintó üvegfedelét ezután felhajtották és szegény Kosztolányi Dezső

bátyámat elvitték utolsó útjára.

E naplórészlet stílusa, szemlélete - mindaz, amit megfigyel, s ahogyan tovább-rcvo-
nal - Kosztolányi szűkszavú, nemes prózájára emlékeztet. Lélekben is rokonok voltak.
A kultúra mélységes tisztelete, az ízlés kultusza, a sajátos különállás, az intellektus lá-
zai és lázadásai, az élmények intenziv befogadásának készsége: közös családi hagyomá-
nyok, a negyvennyolcas ősökkel büszkélkedő, régi értelmiségi família öröksége. S ilyen
örökség a játék iránti kiolthatatlan vonzódás is. Kosztolányi számára a vers sem volt
egyéb, mint játék - a nyelv, a zene, a színek, a tárgyi valóság és az ember belső, lelki
valóságának elemeiből összerakott nemes játékszer. Pókász Endrét is egy ilyenfajta játék-
ősztön, vagy inkább szervedély hajtotta szüntelenül a színpad felé. Ennek parancsára
vállalta a nyomorj az Operaházért, s mikor falusi rajztanár lett, akkor sem adta meg
magát: tovább játszotta a nemes játékot a gyerekekkel a gimnázium színpadán.

Összefogva a fúró-faragó gimnazistákkal, évek során át hatalmas forgószinpadet
épített, nagy világító-apparátust szerelt fel, díszleteivel, háttereivel kicsiben az Ope-
raház színpadát varázsolta a jászapáti gimnáziumba.

1. Laiiria nem: a koltü édesanyja
1. Mariska, illetve Kosztolányi Mariska: a költő húga.
3. Piliszke: Brenner Olga zongoratanárnő, Pokász Endre unokatestvére.
4. Kosztolányi másodfokú unokatestvére. Panni és Ar.csi: gyermekei-
I. Kosztolányi Aipád: a költő öccse, szabadkai orvos-



I94i-ben indította meg rendezvényeinek sorát „Az Ür katonái"-val, majd 1945-ban
folytatta a „Jedcrmann"-nal. A XV. század végén felünt, ismeretlen szerzőtől származó
misztériumjáték („morality-play"), mely Hofmannsthal feldolgozásában a modern szín-
oadon is nagy sikert aratott, jelezte az igényt és színvonalat, melyet Pókász Endre a
diákszínp_addal szemben támasztott. A következő évben, 1944 húsvétján - Arnould
Grcban 1452-ben írt misztérium játékát, az „Igazi passió"-t adják elő, országos siker-
rel. A színpadon nagy ifjúsági tömeget mozgat meg, korszerű jelmezekben, szellemesen
felépített díszletek között. Az utolsó vacsora színterét például Leonardo halhatatlan
festménye alapján építette fel, aszerint tervezte meg a jelmezeket és a maszkokat is.
A vezető képesfolyóiratok egészoldalas riportokban számoltak be az előadásról.

A háború piszka és dúlása után a következő darabra csak 1948-ban került sor.
Ezúttal Herczeg Ferenc „Bizánc"-át rendezte meg, melyben a bizánci pompa, a kitűnő
szcenikai lehetőségek csábították.

A látványos kiállítású, pompás rendezésű darab nem csupán az iskola belső
életében jelentett nagy pezsdülést a háború utáni kuszaságban, hanem seregestől von-
zotta a környék lakosságát is. Az első taps mindig az előadás első percében zúgott fel,
mikor az árnyakból lassan kibontakozott, majd felragyogott a színpad. S így folytató-
dott tovább: 1949-ben a Bánk bán, 1950-ben a Hamlet került műsorra. Ekkor már az ak-
kori Népművelési Minisztérium is felfigyelt a jászapáti diákszínpadra, s felajánlva az
állami támogatást, javasolja, hogy a Hamletet nagyobb, városi színházban is adják elő.
E célra a kecskeméti városi színházat ajánlja. Erre valamilyen okból nem leült sor;
Pókász Endre azonban ez év őszén már a Szentivánéji álom jelmez- és díszletterveit
készíti: ének- és zenekarral kísért szabadtéri előadáson gondolkodik.

Pályája ekkor szakadt meg, hirtelenül és tragikusan. Alattomos vakbélgyulladás
vitte el egyik napról a másikra. Valahogyan a halála is jellemző volt rá: nem vette
észre, hogy veszély fenyegeti, s mikor kórházba került, már menthetetlen volt. „Élhetet-
len ' volt, személyi igényei csak a munka feltételeinek biztosításáig terjedt. Nem fi-
gyelte önmagát, nem vette tudomásul ,,a test eredendő, természetes rázkódtatásait".
Pedig nem volt aszkéta, csak művész. Huszonnégy éves korában, küszködései idején
írta: „Túlerőltetni nem akarom magamat. Nem érdemes. Hamar belepusztul az ember,
én pedig hosszúéletű szeretnék lenni." Hormincnyolc évet élt. Jellegzetesen összehúzott
a sziluettek, a formák, a színfoltok lényegét kereső szemmel járta a világot. így ma-
radt meg, ezzel a szórakozottan kutató, messzire révedő tekintettel tanítványai, barátai
emlékezetében is.

Képzőművészeti hagyatéka - melyből a szolnoki Damjanich Múzeum kiállítást fog
rendezni - arra tanítja a mai embert, hogy hogyan lehet esztétikusán élni, hogyan lehe
akár az európai nagyvárosokban, akár egy faluszéli nyárfásban is felfedezni a szépet,
a;-; érdekeset, az élményt. Pedagógiai hagyatéka a jászapáti gimnázium múltjának egyik
legszebb, bár szomorúan rövid fejezete. Elsősorban nem a kiugróan magas színvonalú
teljesítmények benne a fontosak, hanem az, ami e teljesítmények nyomán a diákokban
maradt. Ezek az élmények messzebb kihatottak az egyszerű emberek gyermekeinek ké-
sőbbi életére, mint megannyi jelen bizonyítván.

Hagyatéka két dolognak bizonysága. Az egyik nagyon emberi. Az egyszerű tanár-
nak egyebe nem volt, mint sajátos világa, szerénységében és félszegségében mások elől
is elrejtett sokodalúsága, tehetsége, alkotószenvedélye: s ezzel gazdag volt. A másik köz-
érdekű: így is el lehet tölteni egy életet, egy falusi gimnáziumban is. Amennyiben elte-
metett tehetség volt, mások leikébe temetkezett.

Imre Lajos
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