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- Ma még mindent világosan látok magam előtt - összegezte egyik beszélgetésünket
Kárpáti Jenő, aki hetvenhét évesen nem kevesebbre szánta el magát, mint hogy könyvet ír!
Először Körmendi Lajos bátorította erre, amikor megnyitotta fafaragványai kiállítását.

Kárpáti Jenő úgy tervezte, készülő műve három kötetből fog állni.
A gyermek- és ifjúkor címe a Keserves lesz. Hiszen úgy tűnik, e karcagi határrészről

tudottak mintha jellemzőek lennének, rávetülnének keserves fiatal életére is. Ez a könyv
elképzelése szerint gyöngyfüzérekből fog állni: „másokban megfürdőzve" a saját életanyag.

E remek ötlet némileg József Attilától ered. Ő mondja ugyanis a Nem én kiáltok című
versében: „ hiába fiirösztöd önmagádban, / csak másban moshatod meg arcodat." Miközben
megismerhető tehát a más, azonközben egyfajta „fejlődésregényt" fogunk majd olvasni,
mert a kikerekített rajzok, történetek - amik szinte mindig tanulságokkal, bölcsességekkel
fejeződnek be - egyszersmind a gyermek ügyesedését, okosodását, eszmélését, szellemének,
jellemének gyarapodását is mutatják majd: a más és az én viszonylatában.

A második kötet szerveződése hasonló lesz, annyi különbséggel, hogy írója ott már
jobban visszahúzódik, még inkább szemlélődő lesz, de közben szintén elmondja saját
élettörténetét.

Mivel Kárpáti Jenő bácsi az egyetlen olyan karcagi pedagógus, aki minden kollégát
ismert, így aztán az „ez történt az iskolában" szem- és fültanújaként ő lehet az egyetlen
írója is.

Ezek a tanítók irgalmatlan nehéz körülmények között - olykor úttalan utak, sártenger,
„iszonyú" távolságok - tanítottak. De valamennyien messzebb akartak menni, látni,
hasonlóan, mint az a juhász, aki a Zádor-híd közepéről távcsővel nézte a birkáit, és
karlendítéseivel jelezte a pulijának, arrább vagy errébb terelje a juhokat. Innen van a
második kötet címe: A messze látó pásztor.

A harmadik kötet címe a Faragványaim lesz. A szerző művészi igényű „farigcsálásainak"
életrajza lesz itt összegyűjtve, a jó barát, Körmendi Lajos író-költő felfedező előhangjával.

Nagy híjában vagyunk ma az élőszónak, a korabeli élettelen statisztikák pedig oly
„keveset" mondanak. Ezért mindenképpen érdeklődésre számíthatnak e tanító szemléletű,
életes korhűségű életrögzítések, lelki leletmentések.

És íme, e nagy ívű terv első beteljesülése, első könyve már itt van a kezeink között.
Csak álmélkodhatunk: ez a csendes, halk szavú ember - Kárpáti Jenő tanár úr - milyen

körültekintően, képszerűén lát meg mindent. Még Móricz Zsigmond és a népi írók nagy
vonulata után is meglepetve ízlelgetjük a sorait! Például azt, hogy Karcagon a lovas
szekerek hogyan „darálják vékony rájjaikkal a kőkemény sziket" porrá. Vagy azt, miként
szórakoznak el órákig kiskorukban a földhöz csapdosott „szájas" agyagcsomókkal, némi
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karcagi öntudattal mondva: „Ezt bizony más talajféleséggel nem lehetett volna meg-
csinálni. "

Kedve van az írónak ráérősen körbenézni, mindent észrevenni, és élménnyé átszűrni
nemcsak a látottakat, hanem a hallottakat is. A szibériai hadifogságból hazatért édesapa
„meséit" például valósággal issza a gyermeke. De milyen érzékletesen mondhatta el
tapasztalatait az apa, ha még most is meghökkenünk az olvastán: „Alá a határba ment,
majdnem biztos, hogy eltévedt, és megfagyott, vagy a farkasok ették meg. " (Vajon hogyan
szabadulhatott volna Barguzinból Petőfi, ha a kozákok egyáltalán elvitték oda?) Vagy: a
tejet „Kocka alakúra fagyva zsákban vitték fel, és úgy öntötték ki az árusító deszkára" a
piacon. S tovább: „Nagy hidegben nem volt szabad kesztyű nélkül járni, mert az ujjak
hamar megfagytak. Vashoz nyúlni csak kesztyűben lehetett, mert aki ezt nem tudta,
hozzáragadtak az ujjai. Ha elrántotta, a megfagyott bőr leszakadt, illetve a vason
maradt."

Többször átélhetjük: az embertisztelet a legfőbb erényei közé tartozik e könyvnek. A
szomszédjukban építkeznek, és a gyermek látja, hogy a vak Szabó bácsi lesz a
„fűrészfelelős", ő élezi a keretes fűrészt, „mert így nem érezhette feleslegesnek magát."
Berta néninek segít piacolni, és miután a tőle kapott zsíros kenyeret a bokor alá dobja, nem
meri neki megmondani, mert „Nagyon jó szívvel adta, és a malacok mellett még rám is
gondolt." Tisztelettudóan, hősiesen eszik Bodnár bácsi „ édeskésen savanyú ízű"
dinnyéjéből is.

Nagy értéke a könyvnek a humora. „ Ő sem evett egy falattal sem többet. Mikor
felálltunk, láttuk, hogy az övé is pontosan olyan éretlen, mint a miénk. Ennek ellenére ő
sem merte azt mondani, hogy „vacak"! így a mi megnyugtatásunkra ő is hősiesen
legyűrte." A választékossá kiérlelt magabiztos stílus teszi lehetővé azt, hogy a közös
dinnyeevés körülményeiben együtt érezzük: - egyfelől a tekintélytisztelet, az önérzet,
másfelől a zárkózottság, a makacsság, illetve a félelem vegyesen, íme: egyszerre
megteremti a humoros helyzetet. Nem véletlenül keletkezik hát a családban a szólás:
„Édes, mint a Bodnár bácsi dinnyéje. "

Bodnár bácsi alakja olyan jópofa, mint irodalmi elődjei, Fekete István Manila bácsija
vagy Rideg Sándor Konc bácsija. Az ő rokonuk ő, természetesen, valamivel szelídebb
kiadásban. Karaktere leginkább Az aratás című remek novellában érvényesül. A főhőse
mégis Jenci, a paraszti világot tapasztaló kamasz. (A történet „elfogadó" értékszemlélete
óhatatlanul eszünkbejuttathatja Gárdonyi Géza Az én falum című novellásgyűjteményét
is-)

Az arató legényke próbatételeinek méltó párja a pár évvel későbbi téglagyári eset:
„Annak ellenére, hogy tudtam, hogy egy kicsit becsaptak, mert a munkát még a felnőttek
sem vállalták. Örültem is, mert az emberfeletti munka ellenére helytálltam." A bizonyítani
akarás daca harmadszor akkor ismétlődik meg, amikor a háborúnak már vége. Bejöttek az
oroszok. És télvíz idején egyfajta hőstettnek számít az újraéledő városban a téli tüzelő elő-
teremtése, a nagy farönk kiszedése a Ligetben: „ Otthon mindenki odáig volt a csodálko-
zástól. Nem gondolták, hogy ilyenre képesek vagyunk."
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Az életrajzi regény - nevezzük pontosabban így ezt az emlékiratot - lelki értékei közül
kiemelkedik a szeretet. Az egyik történet - Gy. Szücsék - „csattanójának" pedagógiai
tanulsága van: „Számomra ma is megható az a szeretet, amit vele szemben gyakoroltak, de
soha ki nem mondtak. Az orvos megállapítása szerint végelgyengülésben halt meg. "

Mai, szeretethiányossá váló világunkban már némi csodálkozással vegyes kételkedéssel
olvashatjuk ezt a „történelmileg kimúlt" családi gyakorlatot.

Mondjunk egy másik példát is a szeretet megnyilvánulására! Móra Ferenc vagy Móricz
Zsigmond prózájának lírai szépségeire hasonlít a kis másodikos tüdőgyulladásának lírai-
realista megvallása: „ Sokat aludtam, és alig észleltem a körülöttem történteket. A magas
láztól szinte »lebegtem« az élet és »valami« között! Rendkívül könnyűnek éreztem magam,
pedig minden mozdulat nehezemre esett. Félálomban érzékeltem a dolgokat, amik
elmosódtak, majd újabb álomba merültem. Ilyen »elmosódott« állapotban éreztem, hogy
valaki áll mellettem, és néz. Mikor nagy nehezen kinyitottam a szemem, Anyut láttam. Sírt,
potyogtak a könnyei. Ez annyira meglepett, hogy jobban kinyitottam a szemem, és csak
annyit tudtam mondani, hogy »nem sírj«! Erre lehajolt és megsimogatott. "

A gyermekkor lényeges tartozéka a játék. Hol vannak ma már a régi játékformák, az
„ipi-apacs", a „türüzés", a „pitykézés", az „árokmacskázás": az ügyesség-leleményesség,
a fizikai-lelki fejlődés megannyi, egyszerűségükben zseniális lehetőségei!

A játék varázsát, őszinteségét, vágyát, bátorságát jól tükrözi a talicskakerekezés. „A
talicska én voltam, amin gondolatban mindig valamit szállítottam. A kerék pedig előre
gurította a képzeletbeli járművet. Nagyon élveztem, és kifáradásig képes voltam
»Juvarozni« mindent."

Iskoláinkban egy jó emberöltővel ezelőtt még gyakorolták a testi fenyítést. Néhány
eklatáns példából megtudjuk, milyen volt a „porosz rendszer" karcagi mása. Közben
felvetődik az elítélő attitűdű olvasóban, hogy vajon ma teljesen jó irányba neveljük-e a
gyermekeinket, amikor otthon a családok kezéből egyre több helyen esik ki a gyeplő, és
az etikai nevelés hiányos iskoláinkban. Pedig: otthon és hon, ház és haza összefüggő
fogalmak. A szálakat mára már nagyon meglazította, megtépte körülöttünk a megváltozott,
„rendszerdöntögető" világ.

Táj és ember összefügg. Az író kíváncsian fürkészi a tanyasi élet méltóságos titkait. „El
nem tudtam képzelni, hogy ezek a szabadon mozgó állatok hogyhogy nem mennek el a
tanyáról!" „Eszük ágában sem volt, hogy bárhova menjenek. Ámultam és gyönyörködtem
a sok érdekes láttán. "

A tanya embereinek különleges, empirikus világára később is kitér. Az 1944-es októberi
harcok idején csak sajátosan lehetett tájékozódniuk a tanyára menekülteknek: „ Csak a
látottak alapján, saját elképzeléseink szerint tudtuk az eseményeket figyelemmel kísérni. "

E fejlődésregény eseményei időrendben követik egymást. Egyes mozzanatai azonban
felerősödnek, és élvezetes ritmust képeznek a szöveg koherenciában. Izgatottan titokzatos
például a Debreceni Kollégium légköre.

Miközben a nyelvünk ijesztően kezd hanyatlani, kiszürkülni, szennyeződni, s a legfiata-
labb generáció napi beszéde az argó, a trágárság felé közelít, és globalizálódó világunk
hovatovább lakhatatlanná válik a költészet nélkül, ugyanakkor Kárpáti Jenő nemcsak a
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témája anyagát szereti, hanem az anyanyelvét is. Friss, átlelkesített szemmel válogat az
emlékeiből. Látjuk életre keltett személyeit, halljuk a hangjukat. Olykor mintha rövid-
novellát, mintha Örkény-egypercest írna. Tud akár egyetlen bekezdésben totális bizton-
sággal megrajzolni figurát. A debreceni rokon, Ilonka néni például az őserő, a matriarchá-
tus ősanyájának, archetípusának a 20. századi megfelelője. Ő a helyhez kötött megtartó
erő, aki szinte növényként óv, véd, táplál. Ő az, aki „ mindig dolgozott. Ő volt a család
örökmozgója. (...) Mindenkinek mindent megcsinált, külön kérés nélkül. (...) életével,
családjával ő tökéletesen meg volt elégedve. (...) minden és mindenki érdekelte. " Mivel
mai, modern, hisztérikus világunk már végleg elfordulni látszik a tiszta, tehát „naiv,
primitív" emberektől, ezért jó ilyen őszinte idollal is találkozni. Elhiteti velünk az író,
mennyivel jobb lenne az életünk, ha még lennének ilyen Ilonka nénik.

A háború mindenütt rálép az emberekre.
A háborús és a háború utáni körülmények élményeinek leírásai szintén a regény legjobb

lapjai közé tartoznak.
Ifjúsági regényekbe illő kíváncsiság viszi Jenőt, a debreceni kollégistát a repülőtérre a

német megszállás napján, ahol az esti szürkületben felismeri a németek legújabb szállító-
gépét, a Gigantot.

A háború elől menekülő emberek között a családjával Jenő is menekül. Karcagról egy
bereki tanyára. Megdöbbenten emlékezik a menekültáradat folyamára, amely „egy
pillanatra sem állt meg, és a »folyamból« senki sem lépett ki", és egy „senki senkihez nem
szóló", egy komor menekülő menetben észreveszi, hogy az elcsigázott magyar katonai
alakulat már egyáltalán nem is akar tovább menni!

Gy. Szűcs Jánosoknál húzzák meg magukat pár napig, onnan „leskelik", találgatják a
karcagi harci eseményeket.

És éppen Gy. Szűcséknél lesz szemtanúja egy olyan idilli, liturgikus „kun tejivásnak"
a háború borzalmai közepette, amely valami ősi és számára vágyott harmonikus múltra
emlékezteti! Szokás szerint a háziak minden egyes reggel a sámlijaikon körbeülik a nagy
lyukas székbe helyezett, habos-meleg friss tejjel színig öntött kerek lábast, és mindenki
abból kanalaz, kenyeret harapva hozzá.

Nagyon értékes, szépirodalmunkban eddig kevésbé ismert anyagú leírás A háború,
ahogy megéltük a tanyán. Hátborzongató lesz benne és Az a gyönyörű FOCKE-WULF
190-es! című háborús rajzban is a tizenhat éves kamasz naiv találkozása a halálveszede-
lemmel.

Rendkívüli expresszivitással írja le első útját öccsével a háború sújtotta városukba,
Karcagra: „a látvány szinte halálra rémitett. " A háborús „helyszínelés", a Szentannaitanya
környéki csatahely látványának borzalmai a világhíres Remarque-regény, a Nyugaton a
helyzet változatlan véres, húscafatos lapjait juttatja eszünkbe. Tanárok, a karcagi helytörté-
neti órákon majd tessék felolvasni!

Rendhagyó írói munka, ezért igen figyelmet érdemlő egy szokatlan beszámoló az orosz
megszállás alatti, Kápolna melletti közmunkáról. Ott és akkor egy emberséges „öreg
muzsik" nagyon megszerettette magát Karcagon. Mert a munkásaival két héten át csaját
itat, ebédre finom orosz nemzeti eledelt, káposztás húst, scsít etet - gyönyörű fehér
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kenyérrel. Végül kiderül az öreg oroszról, hogy otthon — az Urai-vidéken - egy kolhoz
állatgondozójaként „ őrá volt bízva közel háromszáz ló sztyeppén tartása. "

Jenő újra kollégiumba kerül Debrecenben. Eléri a nagy elismerés: Vass Lajos — a
későbbi, megszállott karmester - távoztában, mielőtt befejezte volna a tanítóképzőt, őt
javasolja az egész kollégium felügyelő diákjává, átadva neki a stafétabotot! Legációba
megy Füzesgyarmatra. Majd befejezi tanulmányait.

A regény főhőse végül így összegzi addigi életútját: „Hamar megtanultam, keservesen,
hogy hogyan kell dolgozni és gondolkodni, ha a saját jövőjét akarja irányítani az ember."

Akkoriban még sokan „világmegváltóként" mentek ki a pedagóguspályára, hites
küldetéssel! „ Telve önbizalommal, bízva abban, hogy minden sikerül. Indultam megtalálni
a helyemet az életben " — így zárul Kárpáti Jenő Keserves című életírási regénye.

Külön szeretnénk felhívni a figyelmet eme írói munka fafaragvány jellegű külön-
legességére is! Korábban már jeleztük, hogy novellisztikus történetfűzés jellemzi Kárpáti
Jenő elbeszélőmódját. És novellisztikus kidolgozásai (Az aratás, Cézár, Téglagyárban,
Mókamester, Felderítők, Rendhagyó közmunka a Kápolnánál, Újra éled a város, Pereces
utca, A grízes tészta stb.) pedig olyanok, mint valami kiemelkedő minták Jenő bácsi
fafaragványain! Sajátos ritmust, üde oázist képeznek ebben az „életrajzi regényben" (az
író maga határozta meg így a műve műfaját), és az a fő szerepük, hogy a szerkezetben
elsősorban ezekre tekintsen a szem és a szellem. Másrészt pedig még az is, hogy soha ne
engedjék a figyelem ellankadását; sőt kedvet teremtsenek, érdeklődést keltsenek a további
olvasásra is.

Tovább megyek: ezek azok a mozzanatok, jobban kidolgozott mozaikkockák a műben,
amelyek olyanok, mintha csak egy szép nagy és gazdag gyümölcsfa remek, tetszetős és
ízes termései lennének, amelyek egyszerre kapják meg a zamatukat fentről és lentről. A
melegítő-érlelő napfénytől és a hűs hajszálerektől: azaz a „társadalmi" közegtől és a
„családi" hagyományozástól. Mert e kiemelkedő részegységek többnyire egyszerre viselik
magukon a „társadalmi" kor és a „személyes" kor érzésvilágát, olykor egyenesen varázsos
üzenetét...

De ahogy ezeknél az írói mintáknál, motívumoknál hosszabban elidőzünk és gyönyör-
ködünk, egyszerre csak az az érzésünk támad, hogy íme, semmi kétség, Kárpáti Jenő bácsi
egy „írói fafaragványt" készített! Ha a dédunokáinak tudott egy darab karcagi óriás
diófából bölcsőt faragni - ahogy maga mondja: „Ha a Napkirálynak, XIV. Lajosnak fara-
gott bölcsője volt, akkor az én dédunokámnak is lehet" -, akkor miért ne tudna a városá-
nak, nekünk is „keserves" életéből könyvet faragni, barkácsolni, hogy mi is nevelődjünk
rajta!? Hát meg kell próbálni! Van-e az írásnak művészi ereje?!

Jenő bácsi úgy akarta, azzal a módszerrel és igénnyel a könyvét megcsinálni, mint
ahogy a bölcsőt: ne csak szép legyen, hanem jó is!

S hogy ki az író, a jó író? Hogyan kell írni? A kétségekre adott válasz az, hogy a terv
sikerült, a mű elkészült. Illik és érvényes Kárpáti Jenőre is Móricz Zsigmond véleménye,
amit tömör megérzéssel Kaffka Margit „kísérleti regénye", a Színek és évek kapcsán írt
(még 1912-ben a Nyugatba): „aki az életét írásban tovább tudja élni, az író. "
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Kárpáti Jenő jól választott akkor is, amikor könyve címlapjára egykori barátja, Kormos
Ambrus tanár úr, iskolaigazgató festményét tette.

A karcagi kolléga egyik legjobb alkotása, a Keserves nagyszerűen illeszkedik Kárpáti
Jenő életregényéhez. Genius loci: mindketten a tájhoz, a hely szelleméhez való kötődés
segítségével szólítanak meg bennünket.

Látjuk, amint a Keserves kép hátterében, a horizont mélyén az „otthon maradt" tanya
egyedül árválkodva lapul a két jegenyefa mögött. És az előtérben egy lovas kocsi igyek-
szik valahova, talán a vásárba. A gazda és felesége egymás mellett ülnek a bakon, egy
fehér ló és egy pej húzza (inkább: gebeszkedve vonszolja a sárban) a lőcsös kocsit, aminek
a saroglyájához egy boci van kötve. Ő az áldozat? Ő talán az utolsó reménységük: ha
eladják, megváltódnak?!

A képen egyszerre él a „kiszolgáltatott" sors és az „egyetlen" reménység (ami nyilván
csak legutoljára múlhat ki).

A kép színei sem kiabálnak, sőt olykor majdnem a szürkébe olvadnak, de sajátos
expresszivitásuk leginkább Tornyai János felfogását idézik és Ady Endre magyarság-
tudatának élményét. A fehér, lila, szürke, sárga, rozsdás színek keverékei hangulatilag is
ezt igazolják.

A fény, nem tudni, honnan jön: és ez a létállapotot sajátosan sejtelmessé teszi.
De ha mindezt nem látjuk is bele a képbe - mert talán nem ismerjük ezt a tájat és

embereit — az igyekvés vészterhes nehézségeit mindenképpen érzékeljük.
A Kormos Ambrus-mű, az 1990-es keletkezésű Keserves expresszív kifejező ereje

éppúgy nepballadai tömörségű, súlyos egyszerűségű, mint valaha Tornyai János Bús magyar
sorsa 1910-ben. A századelőn és a századvégen mindkettő a genius loci „önéletrajza".
Ahogyan Tornyai mondaná: „ a lelkét inkább, mint a külsejét."

Tisztelt Olvasó, akár Kárpáti Jenő, akár Kormos Ambrus művét tanulmányozzuk:
beleborzonghatunk abba a mély tiszteletet követelő, intő kunsági valóságba, ami elénk
tárul e tájon, - Ady szavaival szólva: „Az Élet él és élni akar. "

Karcag figyeljen fel új írójára! Fedezzük fel az örökségét!

Karcag, 2006. április 11-én.
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