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Fenyves Aranka kisasszonynak 
Kedves Kisasszony! 
Látja, mégiscsak megcsináltdm Magának ezt a képet. Nehezemre 

esett ugyan, dehát megígértem. Maga is ígért már nekem egyet s mást, 
hogy tegezhetem majd például, és látja, még mindig itt tartunk. 

Pedig, tudja Maga is, soha nem voltam még ekkora kátyúban. 
Havonta ha csinálok egy-két képet, azután nem hívom el ő  azokat sem. 
Vagy egyb ől csinálok száz ugyanolyat, és aztán szétszórom őket 
magám körül a földön, vagy bele a « szemetes kosárba. De' hát 
elmondtam ézt már Magának, a kávé mellett, amit a fényképezés után 
nekem fizetett, és tudja ezt Maga másoktól is nagyon jól: Csak ülök itt-
hon a füles fotelben, nézem a tévét, és ide-oda kapcsolgatom a progra-
mokat. Csak ülök egy helyben, anélkül:hogy haladnék valahová. 

Egy helyben állok akkor is, amikor ezt a képet készítem. És már 
fogalmam sincs, hogy Maguk akkor mit gondolhattak. Pedig ezért akar-
tam fényképész lenni. Azt hittem, hogy nem változik a világ, hogy a pil-
lanat megmarad örökre: ez volt a gyerekkorom. De közben kivágták a 
fákat (látja, az a fa sincs már meg, amelynek az árnyéka Magukra 
vetül), és a síneket is felszedték. Jól van, ezt a képet még megcsinálom. 

Látja: állnak ott maguk nyugodtan, mert kész van a legújabb Bács-
megyei Napló; elkapták a csantavéri csirketolvajt, kigyulladt a baj-
moki kistemplom, ilyenek. Hatan vannak (vagyis heten - mert én is ott 
vagyok -, mint a gonoszok): Katona Béci, a Sagmeister Ern ő-i 
mosolyával, Fenyves Feri, a Rózsi, Maga, Vukov Lukács, és, látja, a 
hatodikuk nevére már nem is emlékszem. Hogy ki kire néz, azt figye-
lem.  Miel őtt azonban még lenyomnám a gombot, a bohém Mirnics 
Gyula lép ki a Központi Tejcsarnokból, de amikor látja, hogy mire 
készülünk, gyorsan visszatántorog (az arca viszont még így is belesejlik 
a képbe). Mögöttük meg éppen Zeke Gyula sétál el, karonfogva Horo-
witz Aarminnal, halkan odaköszönnek, aztán mennek ők is tovább. 
Kávéra szintén, gondolom. Pedig Szabadkán már a kávé sem a régi. 

Látja, így, ilyen keservesen készülnek a képeim. Remélem, azért 
elteszi ezt emlékbe, és jól meg őrzi az utókornak, mert ebb ől csak egyet 
csináltam. Magának. 

Az Ön Aaron Blummja 
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ALADŽIĆ , VIKTORIJA: A mi házunkban: Valami 7-8. sz. 10. 
Anya 11. 
Szeretem 11. 
A végtelen 11. 
Kávé 11-12. 
Érintés 12. 
Felelőség 12. 
Távollét 12. 
A leves 12-13. 
Álom 13. 
(Ford. Mácsai Tibor) 

BADIS RÓBERT kétségbeesve 12. sz.  
költővé válásom 93-94.  
„vers az égen"  

BESZÉDES ISTVÁN: Titusz a szabadban 3. sz. 13. 

BÓKA MÁRIA: Nézzük a telet 12. sz. 97. 

BOZSIK PÉTER: Cinkotai boriccék 
(Hamvas Béla emlékének) 5-6. sz. 20-21. 

BÖNDÖR PÁL: Bácskai balhé 4. sz. S. 

BUJDOSÓ GYÖNGYVÉR: Hamlet beszédet intéz Istenéhez 11. sz. 66. 
Illagó hazugságon kapja magát  
Ének Illagóról, a láng-lelk ű  szerelmes 
bolondról  

BURUNKA ANDRÁS: Kis hígmagyar 5-6. sz. S. 
Abrakadabra  
Bepiszkolódtam  
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JÁSZ ATTILA: 
MOLNÁR RÓZSA: 

MOLNÁR V. ZOLTÁN: 
NAGY FARKAS D. ERIKA: 

OSTI, JOSIP: 

HORVAT, OTO: 

PETŐFI SÁNDOR: 

SÁFRÁNY ATTILA: 

SARIĆ , ZVONKO: 

Játékaink 	 5-6. sz. 	154. 
Igazi körút (Pravi bulevar) 
(Ford. Bozsik Péter) 	 11. sz. 

Kockabetűs némaságból 	 4. sz. 
Ő sz 
Üstökös 
Sétahajózás a Dunán 
Nyugalmat 

Perdita 	 5-6. sz. 
Néma lány üzenete 

Egy ciklus elveszett darabjai 	5-6. sz. 

Felmenőink 
Vacsoraidő  
Kamionelhúzás foggal 
A kulcsok ura 
Barátom az autótemetőből hozatott Golfot 
Apámnak Kós Károly épít új házat 
Anyámmal az őszben 
Habarcslekvár 
Aporia 
Plutarkhosz segítségével (Uz pomo ć  Plutarha) 11. sz. 
Horváth Sándor (- töredék -) 
Bosch segítségével (Uz pomo ć  Boša) 
Egy hónap a tengeren (Mesec dana na moru) 
Hétvége (Vikend) 
1000 méter (1000 metara) 
(Ford. Bozsik Péter) 
Üzenet 	 3. sz. 	5. 
Elmenőben 	 11. sz. 	68. 
Szeretők 	 68-69. 
Versek cím nélkül 	 11. sz. 63-65. 
Zártosztály 	 12. sz. 	95. 
Szemerkék 1. 	 95-96. 
Szemerkék 2. 	 96. 
Végre cukorkák hullanak az égb ől, de ezt'  
a gyerekek az elsötétített ablakok mögül nem 
látják (Konačno s neba padaju še ćerleme, ali 
to deca, iza zamračenih prozora, ne vide) 
(Ford. Bozsik Péter) 	 11. sz. 	11-12. 

Krajem septembra (Szeptember végén) 
(Ford. Lévai Gabriella) 

Vallomás az otthonomról 
Visszatérés 

Eleget várakoztam rá 
Költőből lesz a konyhatündér 
Egyesülés az esőben 
Kör, kör, ki játszik 
Születésnap 
(Ford. B. I.) 

DOMÁNY ZOLTÁN: 

DUMITROV, DRAGAN: 

EPSTEIN ÁGNES: 

GÉBER LÁSZLÓ: 

GULYÁS JÓZSEF: 

GYULAI NOÉMI: 

HOLLÓSVÖLGYI IVÁN: 

B. HORVÁTH ISTVÁN: 

7-8. sz. 

12. sz. 

7-8. sz. 

9. 

94-95. 
96. 
96. 
96. 
96. 

22-23. 
24. 

132-133. 

 
 

25. 
25-26. 

27. 
109. 

 
 

110. 
S. 
6. 
6. 

7-8. 
8. 
8. 

4. sz. 	111. 

7-8. sz. 29-31. 
12. sz. 	90. 
9. sz. 	9-11. 

 
 

12. 
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SINKOVICS PÉTER: 	Intés 	 5-6. sz. 	139. 
Huzatos évek 	 139. 
Elrendelő 	 140. 

SIRBIK ATTILA: 	Templomi emlék (emlékszel?) 	12. sz. 	91. 
Üzenet 	 91. 
Könyv 	 92. 

TARI ISTVÁN: 	 Képversek 	 7-8. sz. 	B-1, 
B-2, B-3, B-4 

TIŠMA, SLOBODAN: 	Naplójegyzetek 
(Ford. Veszteg Ferenc) 	 5-6. sz. 33-45. 

TONTIĆ , STEVAN: 	Pontos időben (U tačan cas) 
(Ford. Bozsik Péter) 	 11. sz. 	10. 

TOROK CSABA: 	Déltengeri triptichon: 
Elefántok oroszlán havában 	5-6. sz. 	150. 
Sorban - mégis 

151-153. 
A feloldozó szavak 	 153. 

TÓTH BÉLA: 	 Ha mar(a)kodva 
(Vagymiafrancz) 	 11. sz. 61-62. 

VILLÁNYI LÁSZLÓ: 	Egy másik villamos 	 5-6. sz. 	64. 
A kék pulóver 	 67. 
Az egyenruha 	 69. 
A hosszú sál 	 71. 

ZÁKÁNY ANTAL: 	Hetvennyolctól 	 9. sz. 	32. 
Szabadkától egy köpésnyire 	 33. 
Legenda 	 33. 
A költő  tudja a dolgát 	 34. 
A nyárfához 	 35. 
Lady nyomor- 	 35. 
Ballada 	 35. 
A varjúhoz 	 36. 
Felséges az éj... 	 36. 
Sose volt számlálatlan... 	 37. 
Szép szerelmünk 	 37. 
S az élet, egyszer... 	 37. 
Váratlanul... 	 37. 
Engedd... 	 38. 
Hír jelenik meg... 	 38. 
Ne keress... 	 38. 
Elmúltam jóval... 	 39. 
Te hős, akit... 	 39. 
Az idő  marad... 	 40. 
Ne ődöngj tovább... 	 41. 
Az úr egyik esztendejében 	 41. 
A jóság miatt... 	 42. 

SZÉPPRÓZA 

ALADŽIĆ , VIKTORIJA: Mitesszer se 
(Ford. Kis Csepregi Anna) 	 3. sz. 14-17. 
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ALBAHARI, DAVID: 

ANDRIĆ , IVO: 

BAKOS ANDRÁS: 

BASARA, SVETISLAV: 

BESZÉDES ISTVÁN: 

ECK, INES: 

FROSE, NETITTIA K.: 

HAKLIK NORBERT 

HICSIK DÓRA: 

JÓDAL RÓZSA: 

KRSTIĆ , BOŠKO: 

MIKOVIĆ , MILOVAN: 

NÉMETH ISTVÁN: 

NOVÁK VALENTIN: 

SÓTI RITA: 

SZAKMÁNY PIROSKA: 

SZELES JUDIT: 

SZOLNOKI LÁSZLÓ: 

TIŠMA, ALEKSANDAR: 

TOMA VIKTÓRIA: 

VUKOV, ANTE: 

A faszciklus 
(Ford. Beszédes István) 	 5-6. sz. 52-56. 
Játék 
(Ford. Almásy Csilla) 	 7-8. sz. 38-40. 
A melegkútnál: Levél 	 9. sz. 22-23. 
Próza XI.: Az árnyék 	 23. 
Plusquamperfectum 
(Ford. Beszédes István) 	 5-6. sz. 46-51. 
Különrajz 	 9. sz. 	5-8. 
A végén majd minden rendben lesz 
(Ford. Lévai Márta) 	 9. sz. 14-21. 
Szerelem 
(Talált levelek) (Ford. Lakatos F. Margit) 9. sz. 24-28. 

A radlavenici könnyez ő  Mária története 11. sz. 13-22. 

Hol vagy most? 	 4. sz. 101-102. 
7-8. sz. 32-37. 

3. sz. 18-40. 

sz. 6-12. 
sz. 6-10. 

11. sz. 37-47. 
Az öreg meg a kutya 	 4. sz. 103-104. 

A tenger 
(Dédanyám emlékére) 	 4. sz. 99-100. 
Mások történetei 
(Thébai örökség) 	 11. sz. 48-56. 
Az ötödik iker 	 5-6. sz. 73-75. 
A világ legkiválóbb tudósa 
(Iskušenja ljubavi, Belgrád, 1995.) 
(Ford. Vasagyi Mária) 	 5-6. sz. 95-104. 
Illat-lánc játék az egykori Pálinkagyár utcában 4. sz. 97-98. 

Lichtneckerték ősze 
(Részlet a Herbárium című  regényből) 
(Ford. Raffai Éva) 	 11. sz. 70-81. 

Lichneckert Tóbiás drágaságos emlékezete 
(Részlet a ,  Herbárium című  regényből) 
(Ford. Brestyánszki Boros Rozália-Raffai Éva) 12. sz. 32-44. 

Temetés 

Nyomozás a vadgesztenyék utcája ügyében 
(Szabadkai emlékek Danilo Kišrő l) 
(Ford. Papp Erika) 

Egy századokra szánt élet kioltása 
(Ford. Borbély János) 

Éles fényben 

Csontos história 

TANULMÁNY, ESSZÉ, KRITIKA, CIKK 

ČOLOVIĆ , IVAN: 

FÁBIÁN GYULA: 

A szerb líra 
(Ford. Mácsai Tibcr) 

Az íj meg a nyíl az idő  sodrában 

3. sz. 	69-71. 

9. sz. 101-107. 
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11. sz. 	31-34. 

34-36. 

9. sz. 108-110. 

Képalkotás, díszít őművészet 
és virtuozitás a költészetben 
(Rögtönzött kompiláció egy el őadáshoz) 5-6. sz. 	8-19. 
Választás és vállalás kérdése 
(Ács Károly, Dér Zoltán, Fehér Ferenc, 
Kalapis Zoltán, Kopeczky László és 
Vukovics Géza köszöntése a kishegyesi 
Csépe-napokon, 1998. szeptember 25-én) 	9. sz. 43-48. 
„Élni nem kell, írni kell!" 	 12. sz. 	5-11. 

Deák fanyar áfonyája 	 12. sz. 77-80. 

Az új történelemszemlélet szükségességér ő l 
(Ford. Papp Erika) 	 3. sz. 72-78. 

Nemes Nagy Ágnes világképe 	 12. sz. 	89. 

A szegedi kiállítás megnyitójára 
(Sinkovics Edéről) 
Egy nem alkalmazkodó festőrő l 
(Sinkovics Edéről) 

Egyirányú utca, szárítókötél és létértelmezés 
(Rakovszky Zsuzsa újabb verseir ő l 
- esszészerűen) 

„Kémjelentések" a Jel Színházról 
(Bicskei István Bügyök: Wili kém jelentései. 
Ariel Füzetek II., Szeged, 1997.) 

Kosztolányi kései verseinek 
személyiségképe 

Fejtő  Ferenc és Németh László 
Berzsenyi-értelmezése okán 

Félelem és bátorság 
(Huszonnégy óra az egyetlen szabadkai 
Kő-filmszínházban) 

A kishaza oltalma 
(Koncsol László helytörténeti kutatásairól 
és a Csallóközi Kiskönyvtárról) 

Kiűzetés a színházból 
(Metanoia Különítmény: Védett állatok. 
Szeged, Régi Zsinagóga, 1998. július 23.) 9. sz. 77-86. 

A nyugtalanság képei az átmenet id őszakából 
(A Csurgói Művésztelep három évtizede) 
(Ford. Túri Gábor) 	 5-6. sz. 119-131. 

Otthon-szű lőföld-haza 
(A szociális tér fogalmi különbségei 
kisebbségi és többségi mintánál) 

Hasonlóságok és különbözőségek 
(Anyanyelvű  oktatásunk) 

FEKETE J. JÓZSEF: 

FRANYÓ ZSUZSANNA: 

GRLICA, MIRKO: 

HORVÁTH IDA: 

HORVÁTH GYÖRGY: 

HÓZSA ÉVA: 

JÓDAL RÓZSA: 

KABDEBÓ LÓRÁNT 

KIS CSEPREGI ANNA: 

KÓKAI SÁNDOR: 

MÁK FERENC: 

MIKOLA GYÖNGYI: 

MIKOVIĆ , MILOVAN: 

IvIIRNICS L. ZSUZSANNA: 

MIRNICS ZSUZSANNA: 

sz. 	90-96. 

sz. 	15-26. 

12. sz. 	56-61. 

12. sz. 	67-71. 

9. sz. 111-128. 

4. sz. 46-65. 

4. sz. 80-83. 

NÉMETH ISTVÁN: 
	

Gulyás József igazsága 	 5-6. sz. 134-135. 
Huszonkettő  plusz egy (Zákány Antalról) 9. sz. 29-30. 
Mi játszottunk tovább (Zákány Antalról) 	 31. 

PAP JÓZSEF: 
	

Visszatérés Kosztolányihoz 	 4. sz. 11-14. 
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PAVKOVIĆ , VASA: 	Aleksandar Tišma, vagy csak: Tišma 
(Ford. Mácsai Tibor) 	 5-6. sz. 105-118. 

PEKÁR TIBOR: 	A zenei élet a szabadkai gimnáziumban 
a század elején 	 4. sz. 66-73. 

PEROVICS ZOLTÁN: 	Metanoiai levélkék I. 	 9. sz. 49-53. 
Metanoiai levélkék II. 	 54-70. 

BORIS LUIRE: 	 NO-ART 	 9. sz. 71-76. 

RADICS VIKTÓRIA: 	Variációk melankóliára 	 7-8. sz. 14-25. 

RADOJČ IĆ , SAŠA: 	A költészet és a tömegkommunikációs kultúra 
(Ford. Vasagyi Mária) 	 11. sz. 57-60. 

RIBÁR BÉLA: 	 A múlt század délvidéki 
gimnáziumainak tudományos igényei 	7-8. sz. 56-60. 

SÁFRÁNY ATTILA: 	A magyar mítoszok és a néplélek 	3. sz. 63-68. 

SZILÁGYI ZSÓFIA: 	Az érettségi mint átmeneti 
rítus az Aranysárkányban 	 3. sz. 41-49. 

SZONTÁGH PÁL: 	História és líra 
(Zrínyi Miklós politikai publicisztikája 
az Áfiumban) 	 7-8. sz. 62-71. 

TOLNAI OTTÓ: 	A feltalált angyal 
(Három írás Bálind Istvánról) 	5-6. sz. 76-94. 
Sinkovics Ede a Reichl-palotában 	11. sz. 23-27. 

TOMA VIKTÓRIA: 	Nemes Nagy Ágnes világképe avagy egy 
gondolat nyakáról (Falevelek-szárak) 	12. sz. 83-87. 

TÓTH PÉTER: 	Berzsenyi és a Magyar Tudós Társaság 12. sz. 45-55. 

UTASI CSABA: 	 Termékeny homályban 
(Kosztolányi életéről, haláláról, irodalmáról) 4. sz. 	27-35. 

VARGA ANIKÓ: 	Albahari de-konstrukciós prózája 	5--6. sz. 57-63. 

VÁRSZEGI TIBOR: 	Közelről egyenes, távolról körív 
(Nagy József társulata és a Habakuk 
kommentárok) 	 3. sz. 79-89. 

VASAGYI MÁRIA: 	Nebojša Vasić  képeirő l 	 9. sz. B-2-B-3 

VERESS S. LÁSZLÓ: 	A „beavatott" fest ő  (Sinkovics Edéről) 	11. sz. 28-30. 

ŽIGMANOV, TOMISLAV: Az egyéniség keletkezése Kierkegaard 
Ismétlés című  művében 
(Ford. Kiss Gusztáv) 	 3. sz. 50-62. 

MEGEMLÉKEZÉSEK 

DURANCI, BELA: 

LAILA GÁBOR: 

Emlékeznek rá és emlegetik 
(Vinkler Imre 1928-1967) 
(Ford. Mácsai Tibor) 
In memóriám Magyar László 
(Hajdújárás, 1937-Kanada, 1998.) 

Az ellopott zseni 
(Húsz év Magyar Lacival) 

5-6. sz. B-2-B-3 

7-8. sz. 41-44. 
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MIRKO GRLICA: 

LOVAS ILDIKÓ: 

Magyar László 
(Kiváló levéltáros és ember emlékképe) 7-8. sz. 45-46. 
(Ford. Tumbász Erzsébet) 

In memoriam Juhász Erzsébet (1947-1998) 
(Cigarettafüst élesben) 	 10. sz. 63-164. 

EGYÉB 

AARON BLUMM levele Fenyves Arankához ' 	 3. sz. 	B-2 

DOBOS JÁNOS: 	A zentai polgári iskolától a főgimnáziumig 4. sz. 74-79. 

DVORÁCSKÓ LILLA: 	„Lélektől lélekig" 
(Ethnokor CD) 

ERŐS ERVIN: 	 Kosztolányi Dezső  Bekötött szemmel 
c. versének megzenésített változata 

FEKETE J. JÓZSEF: 	A szellemi otthonteremtés jutalma 
(A Herceg János Irodalmi Díjat Toldi 
Éva kapta) 

GRLICA, MIRKO: 	Egy családi album története 
(Sárói Szabó Lajos harcztéri naplója elé) 
(Ford. Tumbász Erzsébet) 	 7-8. 

SÁRÓI SZABÓ LAJOS hősi halált halt alazredes harcztéri naplója 	7-8. 

HÓVÁNY LAJOS: 
	

Péterréve vizei két 18. századi térképen 5-6. sz 155-159. 

INOTAY BÉLA barátjához írt levele 1934-b ől 

KIS CSEPREGI ANNA levele Aaron Blumm úrnak 

LAILA GÁBOR: 	A Pacsirta panasza 

MAGYAR LÁSZLÓ: 
sz. 47-55.  

9. sz. 87-100. 

4. sz. 36-45. 

PEKÁR TIBOR: 

sz. 103-108. 

RIBÁR BÉLA: 
sz. 62-66. 

7-8. sz. 26-28. 

A fontos dolgok mind útközben történnek 
(Naplórészletek) 
(Borbély János) 	 5-6. sz. 25-29. 

Történelmi emlékezet avagy a gesztus 
művészete a dokumentumfilmben 	12. sz. 72-76. 

4. sz. 91-92. 

4. sz. 112-113. 

5-6. sz. 136-138: 

sz. 72-73. 

sz. 74-102. 

	

7-8. sz. 	5-7. 

	

3. sz. 	115. 

	

12. sz. 	29-31. 

SUKNOVIĆ  BEDE 

ŠALGO, JUDITA: 

SIFLIS ZOLTÁN: 

Szabadka története a kezdetekt ől 1918-ig 
(Középkor XI. század-1526.) 	7-8. 
A török hódoltság kora II. rész 
(1526-1686) 

A Szabadkai Felső  Kereskedelmi Iskola 
létesítése (1907) 

Gounod: Faust cím ű  operája Szabadkán 
(Egy hatvan évvel ezel őtt megtartott 
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üzenel 
 

1 
idegen! ne félj a költészet hívószavától gyere át írod 

a napfénnyel borított ablakon túlra árnyék vetül a m ű  

anyag reccsenésekre rezzensz össze ahogy belép 

épp most löki a nehezen nyíló ajtót de csak egy újabb 

ahogy a remény lombzöld mögé rejtett kétségei közt 

susog a várakozás levélzizegése a ventillátor monoton 

fújásától megrezegtetve a szobapálma húsos leveleit 

a megírás végével feladod magad sz űnjön a lebegés 

enyhülést keresel interneten küldözgetsz és veszel át 

üzeneteket hogy például itt zuhog az eső  és alkonyodik 

a házak jólesően megvannak nélküled köszönik szépen 

az autóút részlete sétánnyal s mindaz amit képzeletben 

az ablakból nézve annyiszor bejártál ahol most is mennél 

az esőszag után de hol van már a lendület mi hazavinne? 
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EGY SZÁZADOKRA SZÁNTÉLET 
KIOLTÁSA 

(regényrészlet) 

Ön, uram (hová valósi is, valahonnan a külvárosból származik?), 
bizonyára hallotta, hogy én vadász vagyok, és hogy vadászutaimon 
bejártam a fél világot. Jártam Ázsiában, Afrikában, Ausztráliában, min-
denféle veszedelmes dúvadra vadásztam, köztük tigrisekre is. Azok, 
akik erre a csodálatos vadra vadásznak, tudják, hogy a tigris a legve-
szedelmesebb ragadozó, erő  és kiszámíthatatlan ravaszság ötvöz ődik 
benne, az a képesség, hogy csellel jusson a zsákmányhoz, vagy félre-
vezesse a vadászt. Amikor megöregszik, el őfordul, hogy a tigris a 
dzsungelbő l, ahol kétségtelenül ő  az úr, s ahol fiatal korában gyorsabb 
volt az antilopnál is, belopakodik a faluba, megtámadja a háziállatokat, 
sőt, amikor már egészen megrokkan, az embert is. Szerencsém volt, 
egyszer sikerült túljárni az egyik legnagyobb példány eszén, kevés 
híján 250 kilót nyomott. Az, aki önt ide küldte, becslésem szerint még 
65 kilós sincs, de rám nézve veszélyesebb lehet a kiéhezett, hangtala-
nul osonó tigrisnél is, annak egész negyedtonnányi izomtömegénél, 
mely ugrásra feszülve szét akar tépni. Ezért a kontesznek ezt a levelét 
fel sem bontom. 

Nézze, a levél felbontatlan, és én így, feltöretlen pecséttel, a tűzbe 
vetem, ön pedig most szépen visszamegy, és azt mondja a hölgynek, 
hogy nem talált otthon. Mondja, hogy elutaztam, különben, holnapután 
valóban útra kelek, s megtörténhet, hogy ez az út sorsdönt ő  lesz, s 
hogy soha többé nem jövök vissza. 

De hát nemes és nemzetes Vojnits uram, mit mondjak, ha úrn őm 
visszakéri a levelet, melyet ön, oly könnyelm űen, a tűzbe vetett? 

Mért gondolja, hogy könnyelm űen jártam el? Téved ! Ellenkez ő leg, 
nagy fokú óvatosság diktálta, messze elő relátó gesztusról van szó. 
Pontosan tudom, mit csinálok, s azt is, mikor minek van itt az ideje. 
Uram, ön (aki külvárosi, vagy már hová valósi), ne feledje, hogy mindenek-
előtt vadász vagyok, márpedig az emberbő l csak akkor lehet vadász, 
ha eszesebb és gyorsabb mindenkinél, ha minden eshet őséget képes 
előrelátni. Jól tudja, ki hogyan fog viselkedni, a vadász, tehát, igazában 
látnok. Az egyetlen, aki a jöv őbe lát még akkor is, ha jövő  nincs, mint 
például az én esetemben. 

S még valamit. A veszedelmes nagyvadakra való vadászat, mint 
amilyen a tigris vagy, mondjuk, az elefánt, melynek csak a b ő re kö-
rülbelül 500 kilót nyom, korántsem úgy fest, ahogyan azt ön meg az 
önhöz hasonló emberek elképzelik, amid őn beülnek a Lifka úr korszerű  
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elektromos mozgóképszínházába és ott nézik az olyanfajta filmjeit, mint ami-
lyen Az elefántok ünnepélyes bevonulása Edvárd király India császárává 
való megkoronázásán, vagy pedig az Utazás a transzszibériai vasúton a 
Tunguszka folyótól a Bajkál-tóig. Jóuram (a külvárosból, vagy honnan is), 
én bizony Oroszországban is vadásztam. Megfordultam az európai meg az 
ázsiai részében is ennek a hatalmas országnak, ahonnan számos trófeával és 
egy balsejtelemmel tértem vissza, azzal, hogy a világ, melyben élünk, hamaro-
san nagyot fordul. Különben hát, minek csevegnék én err ő l önnel? Nem azért, 
mert társadalmi állásunk szerint nem vagyunk egyenrangúak, hanem mert a 
sors valamely találkozásnak csupán a helyét és az idejét választja meg, eset-
leg egyik-másik körülményt is — és semmi többet. 

Pontosan így. 
Semmi mást! Érti? 
Persze hogy nem érti. Ami pedig a levelet illeti, tessék egy kis borravaló, 

maga rúgjon be szépen, menjen el a kupiba, azután két-három nap múlva, 
tökrészegen és még amúgy mámorosan állítson a kontesz elébe, mondja meg 
neki, hogy nem talált otthon, hogy elutaztam, ami akkor már igaz is lesz, a 
levélrő l pedig azt mondhatja, hogy ittas állapotában elveszítette, elhányta 
valahol, s hogy mindezért őméltósága szíves elnézését kéri. A kontesz jótét 
lélek, meg fog bocsátani magának. Egy kissé lehordja majd, de csak úgy, a 
rend kedvéért. Nohát akkor, fiatalúr, most pedig t űnjön el szépen! 

A lovászfiú nagy óvakodva még be sem csukta maga után a dolgozószoba 
ajtaját, Vojnits Oszkár máris, szinte hangtalanul, kihúzta az íróasztal fiókját, és 
gyakorlott mozdulattal nyúlt ópiumpipája után. Míg ujjai végigtapogatták a 
pipát díszítő , finom mívű  faragást, úgy érezte, mindjárt sírva fakad a természet 
brutális könyörtelensége miatt. 

A Port Said-i öngyilkosságtól (1914. május 18.) 123 nap választotta el, 
noha Vojnits Oszkár rövidebb határid őt szabott magának. Tettét, váratlanul, 
azért halasztotta el némileg, mert nem számolt vele, hogy válságba kerülhet, 
hogy elfoghatja a gyengeség. 

Mindenkinek, aki figyelemmel kísérte utazásait és olvasta a szabadkai, 
pesti, berlini, párizsi vagy londoni lapoknak küldött útirajzait, a vadász el-
határozása, hogy egyetlen, jól irányzott revolvergolyóval véget vessen é-
letének a hotelszobában, amilyen megdöbbent ő , éppolyan érthetetlen volt. Az 
okokat, körülményeket, melyek esetleg befolyásolhatták tettében, napjainkig 
számos újságíró, publicista és szépíró próbálta kifürkészni. Érdekes, hogy 
senki sem figyelt fel arra, ami, úgy tetszik, döntően befolyásolta elhatáro-
zásában: az új Városháza meglétére, amely 1908 és 1910 között, azaz abban 
az időben épült, amikor Vojnits Oszkár nagyrészt távol volt. 

A Fiume—Szabadka vonalon, 1910 egy tikkasztó nyári napján hazafelé 
jövet, a vonatból pillantotta meg váratlanul az épület körvonalait, amint— akkor 
már az állványoktól megszabadítva — uralta Szabadka kék egét. S ámbár a 
fővárosi lapokban, melyeket mindenütt, ahol hosszabban id őzött, rendszere- 
sen megkapott, ezt-azt elolvasott már róla, csak most, amikor a maga hatal- 
mas, szürke, egyébként még nyers-befejezetlen mivoltában a vonatból 
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meglátta, akkor ébredt rá teljes bizonyossággal, hogy elközelgett, s nincs 
ellene appelláta, az az id ő , melyben neki és annak a világnak, melyhez tarto-
zott, már nem lesz helye. S e felismerés nyomán nem maradtak el annak küls ő  
megnyilvánulásai sem: a váratlanul fellép ő  mellkasi fájdalom, azok a görcsök 
meg az égető  fájdalom a gyomrában, s mindez hányingerrel megtetézve, 
melyet alig-alig tudott féken tartani. 
Ő , aki beutazta a világot és megfordult a világ minden fontosabb metropo-

lisában, most egyetlen, egyszerű  kérdéssel került szembe váratlanul: mi fog 
történni, ha ez a mértéktelenül magas építmény, mely a jövőben, kétségkívül, 
uralja majd a környező  tereket és egész Szabadkát, s ennélfogva inkább egy 

másik, nagyobb, népesebb városban volna a helye, szóval, mi lesz, ha ez az 
épületkolosszus egy sorsfordulat révén, egyetlen éjszaka alatt, önnön kül-
városává alacsonyodik? Különben is, hát nem a tavankúti (vagy környékbeli) 
homokföldek és puszták eladásából szerzett pénzb ő l épült? Dehogynem. En-
nek a külvárosi homoknak az átka kíséri majd, amíg csak fennáll. 

Az igazság kedvéért meg kell mondani, hogy Vojnits Oszkár sosem tette fel 
magában ezt a kérdést, ebben a formában különösen nem. Helyette, igaz, az ő  
jelenlétében, Csáth Géza, az orvos, zenekritikus, novellista és drámaíró, a 
szabadkai Városháza felépítésének nyílt ellenz ője mondta ki egy alkalommal, 
amikorösszefutottaka pesti Magyar Színház bejárata el őtt, a színházban ugya-
nis éppen akkor folytak Csáth A Janika c. drámájának próbái. Azokban a 
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Z.c,6a-a~  

f/w~  

napokban Csáth egy hosszú kudarcsorozatot szenvedettel, s kapóra jött neki,  
hogy most már ne magában emészt ődjön állandóan, hanem találjon valakit,  
akin levezetheti elégedetlenségének felgyülemlett energiáját. Oszkár nyuga-
lommal végighallgatta azt az össztüzet, melyet Csáth zúdított a Városháza  
építő ire, azután mindketten befordultak a New-York kávéházba, és csatla-
koztak Osváthoz meg a körülötte rajzó fiatal írók társaságához. Csáth lát-
hatóan még nyomottabb hangulatba süllyedt. (Úgy érezte, a f ővárosi ifjú  
titánoknak ez a társasága a volt írót látják benne, mert már hónapok óta sem-
mit sem alkotott, s, aki, ráadásul még vidéki is.)  

— Hibát hibára halmozni és kárt okozni, és még csak nem is élvezni, nos,  

engem gyakorta üldöz ez a keserű  gondolat (és a még ennél is keservesebb 
tapasztalat) — magyarázta komoran Csáth, miután az ő  indítványára kiléptek a 
New-York kávéházból. — Ha ilyenkor revolver akadna a kezem ügyébe, bizony 
mondom, Vojnits uram, higgye el, egy szempillantás alatt szétroncsolnám a 
koponyámat... (És ehelyett mit csinálok én?... Rendszerint 3-4 órával az els ő  
dózis után, tehát még miel őtt eljött volna az ideje, újra beveszem a drogot... De 
hát jobb, ha nem törődöm gyengéimmel meg aggályaimmal mindaddig, amíg 
innen bocsátkozhatom le személyes alvilágomba, ahonnan a novelláim a- 
nyagát merítem. ...Szétdurrantani a koponyámat... ami persze véletlenül se 
jutna eszébe annak a két derék műépítésznek, akik a mi Szabadkánk szívében 
építik azt a monstrumot. Nemrég találkoztam ezzel a két beképzelt pallérral, 
no, és jól esett a zúzámnak, hogy a véletlenek összejátszása folytán fül- és 
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szemtanúja voltam, amikor Lechner Ödön, az egyik céhbeli cimborájuk, úgy 
beolvasott nekik, hogy csak úgy füstölgött. Azt is megmagyarázta, hol és 
miben tévednek, szerinte ez a.Városháza egy barokk kadáver, mely sohasem 
léphet elő  semmiféle szecesszióvá. Én azonban valami máson t ű nődöm: mi 
lesz, ha majd egyszer holmi kílvárosi alakok veszik birtokukba ezta kadávert? 

Jómagam 78 esztendővel később kerültem szemtő l szembe ezzel a 
kérdéssel, midőn egy hűvös reggelen kiszálltam a Szabadka—Szarajevó távon 
közlekedő  vonatból. 

Istenem, Vojnits Oszkárnak és Csáth Gézának azon pesti találkozása óta 
mi minden le nem rakódott a•zabadkai Városháza tövében?! Két világháború 
hagyta itt üledékeit, aztán két f&szabadulás...affenét, az ilyen humiféle felsza-
badulásokból több is volt. S minél s ű rűbben szabadítottak fel bennünket, annál 
csendesebbek, ügyefogyottabbak, kisebbek, ostobábbak, alázatosabbak let-
tünk... 

Az egyik ilyen felszabadítás éppen akkor a leveg őben lógott, és csupán 
órák kérdése volt, mikor legyint meg civilizációs áldásaival, melyek majd a nya-
kunkba szakadnak. S akkor tényleg a nyakunkba szakadt. 

A szarajevói vonat (kivételesen?) Eszék érintésével közlekedett vajon 
pályamunkálatok miatt-e, vagy más okokból, most már oly mindegy, lényeg 
az, hogy szörnyen meglepődtem, amikor hajnal felé kinézve a hálókocsi 
ablakán, az eszéki vasútállomástláttam magam előtt. Az alatt a rövid idő  alatt, 
amíg a vonat bent állt az állomáson, megpillantottam két vadászt. A forgal-
mistával beszélgettek, még átfutott rajtam, hogy no, ezek alighanem olasz 
vadászok, de mondhatom, életemben nem láttam még ilyen fura vadászokat. 

Miközben elnéztem őket, fokozatosan fölrémlett, mi mindent álmodtam 
össze, amíg a Jugoszláv Vasút hálókocsija Szarajevótól a Száva folyó felé, 
majd tovább északi irányban zötyögött velem. Lidércnyomásos álmomban 
(amikor ilyen, az mindig az írásra sarkalló ihlet el őjele) Jakab Dezső  vitte a 
szót, éppen azt mesélte társának, Komor Marcellnek, hogyan s miként zajlott a 
beszélgetés közte meg az egyik vezető  műépítész, Lechner Ödön között. A 
szabadkai Városháza tervrajzairól folyt a szó. 

—Először csak a torony rajzait mutattam meg neki, studod, mit mondott? 
—Az isten szerelmére—fakadt ki nem tudván leplezni megdöbbenését—, ez 

olyan, mintha te meg Marcell egy óriási kockát akarnátok a város szívébe 
telepíteni, egy indokolatlanul és megmagyarázhatatlanul nagy kockát, amire — 
különben meglehetősen ügyesen — egynéhány stilizált kupolát meg egy 
masszív és mértéktelenül magas tornyot helyeztetek. Hát így építkeznek 
manapság, uraim? Errő l, amit most itt láttam, jobb, ha említést sem teszek Pár-
tos Gyulának és Lajta Bélának. 

— Tudod, Ödön, mondtam neki, lehet, hogy igazad van, ámde ez csak egy 
része a tervnek. Meg fogsz lepődni, ha majd egészében látod. Nekünk nem 
fontos többé, hogy melyik m űépítész iskola jár helyes úton: te és a tieid, vagy 
mi ketten. Marcell meg én a Zsinagóga megépítésével már tanúbizonyságot 
tettünk arról, hogy mit akarunk. Ez a Gesamtkunstwerk. Mindazon tervez ő i, 
építészeti, mérnöki és kivitelezési megoldások összessége, amelyek miatt te 
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meg a tieid leköpdöstetek bennünket. S, amelyek ma már nem is jelentenek 
kihívást nekünk. Hát nem látod, Ödön, hogy ezzel a Városházával, s éppen itt, 
Szabadkán, teljesen új kérdéseket szeretnénk megpendíteni? Mondjuk azt, 
hogy meddig juthatunk el, mekkorák a mi tényleges lehet őségeink meg ered-
ményeink, s végezetül, hol húzódik a határvonal a te világod és a mi világunk 
között. 

S még te mondod, hogy kocka alakú? Hát jó, lehet, hogy igazad van. De 
értsd meg, valaki, anélkül, hogy megkérdezett volna bennünket, már döntött 
életünkrő l és jövőnkrő l. Akkor valóban nagyon igazad volt, amikor azt mond-
tad: Alea iacta est! A kocka el van vetve. Átkeltünk a Rubiconon, nemsokára 
hatalmas háború törhet ki az európai országok között, vagy ami még pusz-
títóbb és még rosszabb: polgárháború és a birodalom széthullása! 

Európai nagy háború? Vagy polgárháború és a birodalom összeomlása? 
Ha-ha-ha! Ej, vakolókanalat forgató Cézárom! Ha-ha-ha! Meg akarsz gy őzni 
róla, hogy túl vagyunk a Rubiconon? Ha-ha-ha! S együtt keltünk át rajta, min-
dannyian? No de hol kellene látnom azt a Rubicont ebben a poros városban? 
Mutasd meg, kérlek, hol ered ez a folyócska, és hová torkollik?! Ha-ha-ha! 
Csak nem tűnt el valahol abban a tavankúti homokban, melyet a ti Bírótok 
potom pénzért, igazában pedig borsos áron, túl drágán veszteget, csak hogy 
pénzt szerezzen nagyzási hóbortjainak kielégítéséhez. 

— Idehallgass, Dezső , bizonyos rokonszenvvel tekintek arra, amit te meg 
Marcell csináltok, ugyanezt nem mondhatnám dr. Bíró Károly uram polgár-
mesteri ügyködésérő l, de ezúttal túlságosan messzire mentetek. Az épülete-
ket a pénz emeli fel, nem pedig holmi új és felforgató eszmék. A kocka, azt 
mondod, el van vetve, s átkelünk a Rubiconon?! Ha-ha-ha! Ó, drága uraim!... 
És még valamit: az európai országok között a kártya le van osztva, arra ne le-
gyen gondotok. 

Ezután is a birodalom tartja a bankot. 
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Akkor megmutattam neki az egész tervet. Marcell, látnod kellett volna azt 
az arcot. Elsápadt, elnémult, csak állt ott és földbegyökerezett lábbal lyukat 
nézett a leveg őbe. 

— Miféle kocka, lári-fári, ez egy hatalmas, agyoncicomázott tulipánosláda. 
Istenem, miket beszélek, ez...ez egy óriási óceánjáró hajó, melyetti ketten, an-
nak a bolond Bírónak az asszisztenciájával, zátonyra fogtok futtatni ezen az 
átkozott, poros síkságon, egy réges-régen elsüllyedt folyótorkolatnál. 

Istenem, ha láthattad volna azt az arcot! Majd kipukkadt az irigységt ő l, s 
már-már megsajnáltam... 

A vonat elindult, és én hamarosan elszunnyadtam. Amikor újra kinyitottam 
a szemem és kinéztem a vonatablakon, a reggeli szürkeségben megpillantot-
tam a Városháza jólismert sziluettjét. 

Hamarosan, amikor a szerelvény befut a szabadkai vasútállomásra, ott 
leszünk magán a határon, nem messze az elsüllyedt torkolatvidékt ő l, melyre e 
jelben a Városháza épült. 

Amidőn a kontesz lovásza a Nagy Vadász hajlékából kilépett a h űvös, sze-
les tavaszi délelőttbe, nem a bordélyházba ment, hanem egyenesen ke-
nyéradó gazdájához, nemes Amália Vojnits de Bajsa úrasszonyhoz vezette az 
útja. Tövirő l-hegyire elmesélte neki, mikéntzajlott az egész találkozás, nem tit-
kolva el azt sem, hogy nemes és nemzetes Vojnits Oszkár uram a levelet fel-
bontatlanul a tűzbe vetette, s ezenfelül is igyekezett szóról szóra továbbadni 
mindent, amit tő le hallott. A kapott borravalót odatette a toalettasztalkára, majd 
lassan, lábujjhegyen eloldalgott. Meg sem kísérelte, hogy úrn ője szép arcába 
nézzen, nem is igen láthatta volna a szoba félhomályában, meg hát Amália 
különben is az ablak felé fordult. Ebb ő l az ablakból, amely a város fő  utcájára, 
az ún. Korzóra nézett, a Városháza keleti homlokzatának, úgyszintén a 
színházépület nyugati homlokzatának egy-egy részlete látszott az oszlopsor-
ral. E két építmény között tágas tér volt a nemrégiben rendezett parkkal, s 
mellette vezetett a villamosvágány. 

Hozzászoktam az ön távolléteihez, kedves Oszkárom. Nekem az ön 
halála a megérkezést, nem pedig a távozást fogja jelenteni, s ezért én... — Ha a 
villamosnak a kanyarban megcsikorduló kerekei nem nyomják is el, a lovászfiú 
akkor sem hallotta volna a kontesz mondatának folytatását, mert akkor már 
behúzta maga mögött az ajtót, kilépett a folyosóra, melynek egész hosszában 
az ódonság és annak a finom pornak az illata érzett, amely egyedül az úri 
házakban ülepedik le az évtizedek háborítatlanságában. Aztán a lépcs őn las-
san lebandukolva tért vissza a maga hétköznapi világába, az emberek és a 
lovak, meg azok édeskés áporodottságának közös szálláshelyére. Be kellett 
fogatni a bricskát a kontesz délutáni sétájához a városban. 

Borbély János fordítása 
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Titusz a 
szabadban 
Nos, nem egyedül jött ez a meleg fuvallat 

ott, mögötte bátyja, elefántja —, 
körül a sereg áll, legalábbis a sereglet, 
s a rabszolga őslakost se bántja 
(esélyt ad az, ha felvilágosult a zsarnok) 
sok jácintja, nárcisza, tulipánja: 
föl-alá menetelteti virágos réten 
az elefántióta jatagánja. 

Nos, nem oktalan rég melegház-hatása: 
tavaszt mér immár a gyalogóra, 
és mert itt állok, id őben eltévedetten, 
bámulok régi homokozóra; 
ki hagyta el, ki mind a színtelen hutákat, 
gondolhat Nabukonodozorra: 
s aminek el nem készül tornya, törpe marad; 
por hullik pázsitra, pázsit nő  porra. 

Bizony, már termetük is ismeri a vesztést: 
elképzelem most, apró népük felkelt, 
kivette a homokból az öntvényt, bilincset, 
goromba ekét, súllyal leterhelt 
láncot, igát, tuskófeszítő  ékeket, 
s hogy játszótéri órája eltelt 

elterül a term ő  mezőn, hiába minden 
szakállas élet, munkának szentelt. 

Hol elefántióta száll a legel őre 
meleg árnyék, visszavonhatatlan 

trópus(had)test, mi innen vissza nem vonulhat, 
általunk övé utolsó bakáig a katlan —, 
gázolunk bokáig habban, virágsziromban, 
s fogy belő lünk mind a halhatatlan: 
s ha elesik, magával ránt a rothadásba 
Dugovics Titusz a szabadban. 
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Mitesszer se 
Az utóbbi időben nem érzem jól magam. Túl sokat aggódom, 

mondja a doktornőm, és felír valami nyugtatót. Nem szedem, bár neki 
mindig azt mondom, hogy szedem. Tudják maguk is, hogy milyenek 
az orvosok. Mindenre van tablettájuk. De én nem vagyok beteg. 
Csak abba kell hagynom az aggódást. Voltam pszichológusnál is, de 
semmit nem segített. 

Itt van példának okáért a tegnapi nap. Hivatalos útra mentem a 
fővárosba. Nem szeretek oda utazni. A mi fővárosunk nagyon zajos 
és piszkos. Az utcákon nagy a tömeg. Engem, aki a provincia csen-
des utcáihoz szoktam, a tömeg zavar. A f őnököm azonban meg-
ígérte, hogy még aznap haza is jöhetek, emellett meg, ha nem érzik 
jól magukat, akárcsak én, ajánlatos valamilyen változatosságnak 
alávetni magunkat, mégha az a fővárosba való utazás is. Régóta 
nem utaztam már oda, és mellbe vágott a vasúti menetrend teljes 
megváltoztatása. Az „ügyviteli" helyett reggel csak egy nemzetközi 
vonat ment. Ezt szintén nem szeretem. Ezek a vonatok általában 
elviselhetetlenül piszkosak és tele vannak emberrel. De amikor 
felszálltam a vonatra, csend és tisztaság lepett meg. Az utazás nem 
várt módon kellemesen telt, és a fővárosba jó kedélyállapotban 
érkeztem meg. A feladatok— amelyeket el kellett végeznem —szintén 
minden gond nélkül intéződtek el, és mindennel el őbb végeztem, 
mint várható lett volna, így jutott időm arra, hogy sétáljak a városban. 

Amikor régebben a munkám miatt ideutaztam, ritkán jutott id őm 
arra, hogy bejárjam a központot. Kíváncsiságom tegnap oda vitt. 
Nézegettem a kirakatokat és az emberek arcát figyeltem. Ritka volt 
az olyan arc, amely vidámságot tükrözött. Az arcok többsége nagyon 
komoly volt; némelyek szigorúak, némelyek szomorúak, némelye-
ken meg valamiféle belső  problémára való mély összpontosítás 
látszódott, anélkül, hogy észrevették volna a környezetet — amelyen 
minden bizonnyal naponta áthaladtak. Mosolyt csak az iskolások 
arcán lehetett látni. Mert magával ragadott a sokaság sietése, nem is 
vettem észre, mikor kezdtem magam is sietni, bár az volt a szán-
dékom, hogy lazítva sétáljak. De valaminek a látványától földbe gyö-
kerezett a lábam. Egyik kirakat el őtt, szétterített, piszkos, csíkos gye-
rekingen egyedül és teljesen meztelenül, kétéves sz őke kislány ült 
alamizsnára nyújtott kézzel. Úgy mentek el mellette az emberek, 
hogy nem is vették őt észre, én meg álltam, és hadakoztam magam-
mal, hogy ne menjek oda és ne vegyem őt a karjaimba. Mit kezdenék 
vele. Mit tegyek: haboztam, szédelegtem, néhányszor a pénztárcámhoz 
nyúltam, hogy aprópénzt csúsztassak a kezébe és ugyanannyiszor le is 
tettem errő l. Magam se tudom, hogyan vánszorogtam el az állomásig. 
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Összeszorult a szívem, alig tudtam lélegezni. Még mindig nem tértem magam-
hoz ettő l a sokktól. 

Nos, íme. Mondom én maguknak, hogy aggódom. Állandóan aggódom. 
Akkor is aggódom, amikor a részeg szomszéd hazaér és megveri a feleségét. 
Aki lehet, hogy nem jó asszony. De akkor is van más mód. Nincs rendjén, hogy 
fizikai fölényét kihasználva juttassa kifejezésre meggy őződését. 

Mások baja miatt aggódom, mondják. De nem tudok nem tekintettel lenni. 
Aggódom azért a négyéves szomszédság-beli kisfiúért is, akit az apja egy 
éjszaka párnával fojtott meg. A kisfiúra gondolok és a szomorú szemeire, az 
apjára gondolok— mindezek alapján — a még mindig kisfiúra. Az apa szüleire is 
gondolok, akik azóta is naponta kijárnak udvarukba, locsognak és nevetnek, 
mintha mi sem történt volna, mintha nem az ő  fiuk fojtotta volna meg az ő  
unokájukat. Miattuk nem tartózkodom többé az udvarban. Nem tudom hall-
gatni a közönyt, méginkább nem az örömöt a hangjukban. 

Azt mondják, nincs saját gondom. Ha volna, kevesebbet tör ődnék má-
sokéival. Ez lehet, hogy igaz. Az én életem annyira rendezett, mondhatni egy-
hangú, nagy izgalmak nélküli. Odafigyelek, hogy minden úgy legyen, ahogyan 
lennie kell. Ha legalább volna valamilyen gondom. Ha legalább mitesszereim 
lennének. De a bő r az arcomon olyan tiszta, olyan sima. Nem túl zsíros, nem 
nagyon száraz. Ha például, kinyom-
kodhattam volna azokat. Ha megle-
hetett volna azaz elégtételem, hogy 
a nagyítótükröt tartó polc el őtti ki-
tartó nyomozásom eredményeként 
felfedezem azt az áruló fekete pon-
tot, amely alatt az esetek többsé-
gében mitesszer bújik meg. Akkor 
aztán a körmömmel mindkét oldalról 
megragadva nyomni kezdhettem 
volna, de nem túl közelrő l. Ha a kör-
möt egészen a mitesszer hegyéhez 
helyezzük, akkor csak a csúcsa jön 
ki, de az, ami a leglényegesebb, 
borzalmas, fehéres szín ű  tartalma 
még mélyebbre kerül a bő r alá. De 
amennyiben szélesebb részt öle-
lünk fel a mitesszer körül, és azt 
nyomkodva tulajdonképpen a mi-
tesszer alatti bő rt nyomkodjuk, egy 
pillanatig még ellenáll a nyomásnak, 
de azután, hogy apró feje kikan-
dikált, már ki is repül a bent lapuló 
fehéres zsírral együtt. 

De semmi. Eredménytelenség. 
A lehető  legközelebbrő l vizsgáltam 
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végig az arcom. Egyetlen ránc, egyetlen szabálytalanság, lyukacska se, 
semmi olyan, ami legalább egy aprócska mitesszerre utalt volna. Id őnként rózsa-
szín kitüremkedések jelennek meg az arcomon, amelyek pattanásra emlékez-
tetnek. Eh, micsoda szánalmas helyettesítései a mitesszernek. Azok, amelyek 
lassan érnek. Amelyektő l — amikor megjelennek —, először feldagad az orrlyuk 
vagy a száj környéke. A hely, ahol majd megjelennek, megkeményedik és 
érintése fájdalmas. De bármennyire is fáj, szünet nélkül piszkálják, meg-
érésének pillanatára gondolva, amikor majd kinyomhatják, belefoglalva ebbe 
egy adag önmaguk iránti gy ű löletet is, amitő l a kinyomás aktusa által szabadu-
lunk meg. Mindannyian tudjuk, mennyire fájdalmassá tud válni egy-egy ilyen 
nyomkodás. Valamely kritikus mennyiség ű  agresszió nélkül — amit a pattanás-
sal szemben érzünk —, annak kinyomása nem volna lehetséges. De azután: 
ah, micsoda megkönnyebbülés, micsoda öröm, mekkora felszabadultság 
követi kinyomását. Ismét szépek és kellemesek is vagyunk önmagunk számá-
ra. A nemkívánt „test", nem tökéletes szervezetünk árulója, az ellenség, a 
tumor eltávolíttatott. Megsemmisíttetett az, ami reggel, abban a pillanatban, 
hogy belenéz a tükörbe, idegessé teszi, az, ami nélkül olyan kellemes és egy-
szerű  volna az élet. 

De nem, azén arcomon nincs ilyen kellemetlen jelenség. Mennyire szeret-
ném néha, bármennyire is fájdalmas, kellemetlen és szégyenteljes volna, 
hogy legye egy ilyen igazi, nagy pattanásom, amely nagy, kidudorodó, arany-
sárgába játszó csúcsban érik meg. Egyszer, legalább egyszer élvezhetném a 
végső  nyomást követő  megkönnyebbülést. Egyszer, legalább egyszer részt 
vehetnék a tisztátalanság eltávolításának ilyen komoly akciójában. Ha tel-
jességgel egy ilyen fajta munkára összpontosíthatnék. 

De nem, az én arcomon csak amolyan értéktelen piros kitüremkedés 
jelenik meg, ami magától el is múlik, anélkül, hogy ki kellene nyomni. 
(Hányszor is rohantam reggel a fürdőszobába, vastagodást érezve arcbő rö-
mön, hogy aztán csalódottan konstatáljam, csak a szokásos, közönséges, 
piros kitüremkedés.) Ha nagy erőfeszítés és fájdalom árán meg is próbálom 
kinyomni, csak jelentéktelen mennyiségű  átlátszó folyadékot sikerül kiprésel-
nem és más semmit. 

Mennyire irigylem azokat az embereket, akiknek mitesszereik vagy leg-
alább pattanásaik vannak. El őfordul, hogy útban valahová, esetleg egy váróte-
remben meglátok valakit, akinek arcát a mitesszerek fekete pontjai pettyezik, 
és olyankor szinte megsajdul a tenyerem. Leginkább azok dühítenek fel, akik 
egyáltalán nem törődnek mitesszereikkel, akik egyáltalán nem nyomkodják ki 
őket. Még annyira se képesek, hogy azt megtegyék. Hagyják növekedni 
mitesszereiket, és ezzel provokálnak. 

A természet megvonta tő lem a magammal való törődésnek ezt a módját. A 
kinézésemmel való egyéb bajok hiányáról ne is beszéljek. A ritka meg-
fázásoktól eltekintve teljesen egészséges vagyok, nincs rossz fogam, ellen ő ri-
zetlenül megjelen ő  szőrszálak váratlan helyein testemnek, nincsenek nagy, 
sző rös szemölcseim se, az orrom teljesen szabályos, a lábamon nincsenek 
kitágult visszerek, még csak nem is kopaszodom. A felsorolt jelenségek 
16 



sokaságából mégiscsak a mitesszerek a legáltalánosabbak, de tő lem még 
azokat is megvonták. Megvonták tő lem annak lehetőségét, hogy aggódjam 
magamért, de ez nem jelenti azt, mint már mondtam is, hogy nincsenek 
gondjaim. Minél kevesebb a saját bajom, annál többet tör ődöm másokéival. 
Nem tudok aludni. Az jár a 
fejemben, mi lehetett vol-
na és minek nem kellett 
volna lennie. Miként áll-
jam útját a rossznak, vagy 
hogyan csökkentsem azt, 
de úgy, hogy közben ne 
váljak magam is rosszá. 
Azt olvastam például az 
újságban, hogy valakit, 
aki lemészárolt tizenhat 
embert, hét év börtönbün-
tetésre ítéltek. Kevesebb 
mint fél év egy-egy em-
berért. Ez valóban meg-
történt? Ha nem, milyen 
újságíró az, aki ilyen cik-
ket ír? De ha mégis? A barátaim nevetnek rajtam. Azt mondják, megéri felál-
dozni néhány évet az életedbő l, hogy megszabadulhass azoktól, akik az utad-
ban vannak. 

Vagy a kórházban. A műtétet követően meghalt kilenc beteg, és senki nem 
vette észre, hogy valami nincs rendjén. Azt beszélik, hogy a tizedik egy fiú volt. 
Túl sok gyümölcsöt evett. Csak akkor vált világossá, hogy az el őző  betegek 
nem idős koruk vagy a műtét súlyossága miatt haltak meg, hanem valamely 
más okból kifolyólag. Senki nem akarja megmondani, mirő l is van szó 
valójában. 

Senkinek sem fontos, hogy a hibát nem vették előbb észre. Ezért senki nem 
felel. Senki nem indít eljárást. Csak én aggódom. Arra a fiúra gondolok. A 
játékaira, amelyek ott maradtak szétdobálva a szoba padlóján, amelyek ösz-
szeszedésére nem jutott ideje. 

Ezért határoztam úgy ma reggel, hogy elmegyek a pszichiáterhez. Ő  is ugyan-
abban a kórházban dolgozik. De arra gondoltam, lennie kell abban a kórház-
ban lelkiismeretes embernek is, aki — hozzám hasonlóan — mások nem-
törődömsége miatt bűnhődik. Emellett olyan rosszul éreztem magam, hogy 
bárkinek a tanácsát elfogadtam volna. Talán minden bajomnak valamilyen 
fiziológiai természetű  oka van. Talán az ok banális. 

A pszichiáter nagy részletességgel végezte állapotom okának felderítését. 
lefilmezte a fejemet, megvizsgálta a reflexeimet. Lejegyzett egy halom adatot, 
méréseket végzett, és a végén felállította a diagnózist, amely így hangzik: 
„gyerekkorában túlságosan elkényeztették." 

Kis Csepregi Anna fordítása. 
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NYOMOZÁS A 
VADGESZTENYÉK  

UTCÁJA ÜGYÉBEN  
Szabadkai emlékek Danilo Kišrő l  

Minden csendes, a gesztenyefa ágainál azonban valami rán-
gatózva himbálózik. Nem az ágak között, hanem egy kicsit odébb,  

messzebb, a bírósági palota sarkánál. Valami banális dolog lehet: az  

antenna-kábel vagy egy redőny, vagy az utolsó zivatar alkalmával  
leszakított csatorna, esetleg a zászlórúd zsinege. A magyarázatot  

könnyen megtalálom majd, csak a szememnek kell megszoknia a  

messzeséget.  
Valami egyszerű  dolog, biztosan valami egészen egyszerű  dolog.  
Pupillám végre összehúzódik a fényesebb messzeség felé, és  

relaxált elmém tudomásul veszi, hogy ott emberi lábak lengedeznek  
rángatózva. Lábak, magasan a leveg őben, természetellenesen, el-
lenő rizetlenül, kedvetlenül, számomra ismeretlen módon.  

Még mindig meg vagyok győződve afelő l, hogy az éleslátásnak  
csak egyetlen pillanata hiányzik, hogy mindent egy érthet ő , banális  
magyarázatba illesszek össze. És ahogyan a relaxált elme hajszále-
rein és sejtjein át érkezik a gondolat, úgy növekszik a félelem és  

kristályosodik a meglátás: a felakasztott, kínzásoktól megtébolyodott,  

háború előtti szabadkai újságíró, Mayer Ottmár lába lengedez és ráz-
kódik ott halotti görcsben, akit akasztás általi halállal sújtott a meg-
szállók rögtönítélő  bírósága.  

Védőmechanizmusommal lázasan azon igyekszem, hogy mindent  
egy egyszerű  történetbe foglaljak: amit látok, nem egy haldokló ember  
Iába, amelyet az idegek elkésett reflexe — nem pedig a kialvó tudat — 
mozgat és rángat, hanem Glid Nándor emlékm űve, Az akasztottak bal-
ladája, ritka nyoma és emléke az 1941-ben halálra kínzott és felakasz-
tott tizenöt fiatal szabadkainak, akit a második világháborúban rommá  
bombázott Zentai úti lovaskaszárnya udvarán végeztek ki Szabadkán.  

De miért csak Mayer Ottmár lábát vélem látni? Miért nem látom a  

többi tizennégy emberét is?  
(„Egy ember halála tragédia, de több millió emberé már csak sta-

tisztikai tény” — Eichman az izraeli bíróság el őtt).  
Az embernek csak egy élete van: egy embernek— egy élet és egy  

halál. Csak a saját életünket érezzük magunkénak, másokéit nem. De  
mások halálát sajátunkként érzékeljük.  

Csak a saját halálunknak nem vagyunk tudatában.  

Talán mindez csak innen, errő l a helyrő l — a szabadkai Marx út 2-es  
számú kétemeletes házából —, és csak számomra t űnik így? Nézett-e  
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még valaki valaha errő l a helyrő l oda? És mit látott? És mit gondolt? És mit 
érzett? 

Valójában mi történt azel őtt? 

1996. október 15-én történt meg Párizsban az az eset, amelyr ő l Miroslav 
Karaulac így tudósít a Naša borba-ban: 

„Kiš majd száz barátja gy ű lt össze Párizsból és a mi vidékünkrő l — legfőkép-
pen az emigrációba vonult értelmiség köreibő l — október 15-én, a Groussier 
utcába, azon ház előtt, ahol Kiš utolsó napjaittöltötte. Claude Rua, francia író, a 
16-os számú házon leleplezte azt az emléktáblát, mellyel Párizs városa jelölte 
meg azt a házat, amelyben egyik kiemelked ő  lakosa élt". 

Ez alkalommal Claude Rua ezt mondta: 
„Danilo egy magas, öreg fiatalember, haja akára felh ő , jövőbelátó, akár egy 

bölcs, ártatlan, mint egy gyermek, bátor, minta sas és a lélegzetvétel termé-
szetességével — író". 

Jelentését az újságíró rövid kommentárral fejezi: 
„Szülőhazájában, ahol a szellemi dolgok valamivel lassabban haladnak, a 

házak, amelyekben Kiš élt és dolgozott, valószín ű leg még sokáig megjelölet-
lenül állnak majd. De, mert az emlékek ő rzésének is van szerencsésebb 
környezete, vidékünk értelmiségi zarándokai — nem kétlem —, megjelölik majd 
címjegyzékükben Kiš útjának utolsó állomását, ezt a k őtáblás házat, amelynek 
néhány szigorú mondata megvilágítja ezt a kicsi és titokzatos utcát, ahol — úgy 
tűnik —, kis helyen a világ minden faja és külföldisége tolong". 

A szabadkai Városi Könyvtárban 1995. május 8-án vendégeskedett Mir-
jana Mioč inović , Danilo Kiš felesége, aki kisszámú közönség el őtt beszélgetett 
Tolnai Ottó házigazdával Zord színház című  könyvérő l. Radomir Babin, a sza-
badkai irodalmi élet krónikása a Rukovetfolyóirat 1995.7-8-9. számában így ír 
errő l az eseményrő l: 

„Nem valósultak meg elvárásaim, hiszen nem volt id őnk elbeszélgetni 
vendégünkkel, aki Danilo Kiš hagyatékának szövegeib ő l állított össze egy 
könyvet Raktár címmel (BIGZ, Belgrád, 1995). Ennek a könyvnek helye van 
ebben a krónikában, mert egy olyan íróra vonatkozik, aki Szabadkán született, 
és azért is, mert a könyv többször is említi Szabadkát: (1) öt fényképaláírás- 
ban, melyeken a kétéves Danilo Kiš családjával és n ővérével látható szü- 
lőháza udvarán, (2) Kiš jegyzeteiben a Magyar Irodalmi Lexikonból, melyek a 
Csáth Gézáról (valódi neve: Brenner József) szóló szövegre vonatkoznak, és 
aki 1888-ban született Szabadkán és 1919-ben halt meg Szabadka kör- 
nyékén, valamint (3) Élet, irodalom cím ű  könyvében, melyet Kiš egyfajta 
önéletrajznak szánt, így ír: `Ebben a városban (Szabadkán) történt életem két 
meghatározó eseménye, amelyeket az Úristen vagy a Sors intézett. Itt találko- 
zott édesapám, Eduard Kiš az állami vasutak f őfelügyelője, a jugoszláv vas- és 
közúti, vízi és légi közlekedés menetrendjének írója és édesanyám, Milica 
Dragičević , a montenegrói szépség, aki n ővérét meglátogatva el őször került 
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távolra szülővárosától, Cetinjétő l. 
Ritka, talán egyedülálló találkozása 
volt ez annak a kornak'' és (4) a 
könyv egy másik részében: `Szabad-
kát először a hatvanas évek vége 
felé láttam, leszámítva a vasútállo-
más épületét, amelyet hétévesen, 
Magyarországra utazva és tizenhá-
rom évesen, onnan visszatérőben 
vettem szemügyre a vonatból. Az 
emlékezés valamely mechanizmusa 
révén, talán mert a vonat sokáig 
vesztegelt az állomáson, az ez id ő  
tájt minden pályaudvar díszletéhez 
hozzátartozó muskátlisládák marad-
tak meg bennem legjobban' 2 ." 

Hadd említsük még meg, hogy a 
két rövid, Szabadkára vonatkozó 
jegyzet mellett, melyeket Babin is 

idéz, a Raktárban még két Kiš-sor található: 

„Szabadka: Kosztolányi, a zsinagóga, a barokkos városháza, a többnyel-
vűség"3 . 

Radomir Babin így fejezi krónikáját: 
„Alapos okom van a Danilo Kišr ő l jól ismert adatok felidézésére: 1935. 

február 22-én született Szabadkán és 1989. október 15-én halt meg Pá-
rizsban, Belgrádban temették el. Ma Danilo Kiš hatvanéves lenne. Szü-
lővárosában senkinek sem jutott eszébe, hogy megemlékezzen a nagy kortárs 
író hatvanadik születésnapjáról." 

Mirjana Mioč inović  irodalmi estje elő tt megkértem Radomir Babint, kér-
dezze meg, megtudta-e valaha Danilo Kiš, hol volt Szabadkán a szül őháza, 
pontosabban, hol készült az a fénykép róla és n ővérérérő l, Danicáról, melyik 
udvarban, valami kút mellett. 

Mioč inović  asszony nem tudta hol van a ház, és úgy hitte, ezt Danilo Kiš sem 
tudta meg pontosan. 

Amikor 1993. november 4-én Marija Šimoković  szabadkai költő nő  Mirko 
könyvesboltjában (a Napredak 1-es üzlete) megszervezte a város mindezi-
deig legjobban átgondolt tribünjét, amit Rembrandt festménye után Éjjeli 
őrjáratnak nevezett el (akkor még féltettük biztonságunkat), egy üvegtálba 

1 Rajsli Emese fordítása az Ex Symposion, 1993. 3-4 számában 
2  Rajsli Emese fordítása az Ex Symposion, 1993. 3-4 számában 
3  ibid 
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gesztenyét gyűjtött, és ezzel várta az els ő  vendégeket. A gesztenye mellé Kiš-
idézetet kínált: 

„Uram, meg tudná mondani, hol található a Vadgesztenyék utcája? Nem 
emlékszik? Pedig itt kell lennie valahol, a nevére már nem is emlékszem ponto-
san, de biztosan tudom, hogy itt van valahol. Ön azt mondja, hogy errefelé egy 
utcában sincs gesztenyesor? Én viszont állítani merem, uram, hogy itt van, 
muszáj, hogy legyen, lehetetlen, hogy az emlékei ennyire becsaphassák az 
embert... Ó, ó, felesleges az aggodalma asszonyom, én csak az emlékeimet 
idézem, tetszik tudni, annyi sok év után minden elt űnik. Lám, az ágyam fejénél 
most almafa nő , s a Singer gép rózsabokorrá változott át. A gesztenyefáknak 
pedig, látja, asszonyom, nyoma sem maradt. Ez azért van, asszonyom, mert a 
gesztenyefáknak nincsenek saját emlékeik." 4  

A közönség felé mutatva, szinte kínálva a gesztenyével teli tálat, Marija 
Šimoković  szerényen elnézést kérve fejezte ki sajnálatát, hogy a szöveg nem 
egy szabadkai gesztenyesoros utcára vonatkozik, ahol Danilo Kiš született, 
hanem az újvidéki Cirpanov (valamikor: Bem) utcára, ahol Kišék kés őbb éltek, 
de már ott sincs több gesztenyefa. Tényként kezeltük a dolgot, és hittük, 
másképpen nem is lehet. 

Ekkor kereszteltük át Mirko könyvkereskedését Danilo Kišre. Sokan voltak 
ott. 

Úgy éreztem magam, mint aki a kedves vendéget hozó vonatra vár. Mintha 
hosszú idő  után Danilo Kiš tért volna vissza Szabadkára. Ezt az érkezést már 
előbb is éreztem, 1979. június 14-én, amikor először (és utoljára) találkozott 
velünk a híres Nyitott Könyv tribünön. 

A lokálpatrióták szabadkaiként üdvözölték, de — min ő  csalódás —, ő  nem 
emlékezett rövid itt-tartózkodására. Csak egyetlen életrajzi adatot vitt ma-
gával: Szabadkán született, a városi kórházban. 

Az irodalmi est apropóját a Borisz Davidovics síremléke szolgáltatta, de a 
levegőben szüntelenül ott lebegett Az anatómialecke, a legjobb könyvpo-
lémia, ami nálunk valaha is megjelent, és amelyet Kiš válasznak szánt azokra 
a támadásokra, hogy plagizátor/irodalmi szarka. Mintha erre érzett volna rá a 
fiatal kritikus, Božidar Koprivica is, amikor beszédét Goethe-idézettel kezdte, 
miszerint csak az ostoba m űvészre lehet azt mondani, hogy mindent ő  írt, az 
igazi művész esetében ez lehetetlen. 

Maga Kiš is felszólalt: 
Az irodalom egyetlen halálos bűne a banalitás. A meg látás és tolmá-

csolás banalitása. Az író kötelessége, hogy a világot mindenkinél jobban 
megsejtse. 

A Borisz Davidovics síremlékérő l ezt mondta: 
Egy könyvet szerettem volna írni a forradalmárokról és végzetükr ő l. A 

valódiság, a dokumentalitás látszatát nem szabad elveszíteni, de azt sem, ami 
a műalkotást műalkotássá teszi. Az emberek hisznek a híreknek, az újságnak. 

4  Danilo Kiš: Korai bánat (Ács Károly fordítása, Forum, Újvidék, 1972.) 

21 



Danilo Kiš a szabadkai Nyitott Könyv elnevezés ű  
tribünön, 1979. június 14-én, Marija Cindori és Božidar 
Koprivica társaságában. 

Miért kellene dolgokat ki-
találni, amikor ezen a vi-
lágon olyan dolgok történ-
nek, amelyek minden kép-
zeletet felülmúlnak? 

Marija Cindori nagysze-
rűen vezeti a beszélge-
tést, bár mindannyian at-
tól félünk: valaki majd fel-
teszi azt a kérdést, mely-
nek megválaszolására Kiš 
egy egész könyvet, Az a-
natómialeckét szánta. És 
akkor ez is bekövetkezett: 
a Murphy-törvény értel-
mében — „ha a legkisebb 

lehetősége is megvan annak, hogy a kellemetlenség megtörténjen, akkor az 
meg is történik" — a kérdés elhangzott. Egy tanár szájából, aki azonban inkább 
közölt, semmint kérdezett: 

Nagy megelégedéssel olvastam a Borisz Davidovicsot, egészen a Gépo-
roszlánok fejezetig. Ott megálltam: ezt már olvastam valahol, húsz évvel 
ezelő tt. 

Izzik a hangulat —, Kiš válaszol: 

A történet, amit ehhez a fejezethez felhasználtam, tulajdonképpen egy 
anekdota, amelyet 1972-ben olvastam először Karl Steiner 7000 nap Szi-
bériában című  könyvében. Azt állítani, hogy valaki ezt már olvasta, a legkisebb 
mértékben is pimaszság. 

Az est további része azzal az általános er őfeszítéssel telt, hogy megte-
remtsük a „minden kellemes" látszatát. 

Akkor éjjel a Sever palicsi villájában, ahol az ismert charmeur és ven-
déglátó, Golub Draškovi ć  volt a házigazdánk, Danilo Kiš titkos történeteket 
mesélt Szabadkáról és az amerikai magyar emigránsok dalait énekelte, azo-
kat a dalokat, amelyeket soha, de soha nem hallottuk, nem csak mi, de 
barátunk, dr. Bodrogvári Ferenc sem, aki pedig „mindent tudott". Szerbül és 
magyarul beszélgetett velünk, a kifejezetten finom gondolatokat pedig fran-
ciául mondta. Jobb lett volna ha nem, akkor talán jobban megértjük. 

A Zeneiskola előtti téren 1993-ban, a tavasz els ő  napján, leleplezték 
Danilo Kiš mellszobrát, Weil Erzsébet, szabadkai szobrászm űvész munkáját. 
Szemben már régóta ott állt Csáth Géza mellszobra. Az ünnepségen Marija 
Šimoković  felolvasta Danilo Kiš a Szabadság téren nézi a szabadságot és róla 
énekel című  versét: 
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íme, itt is 	 _eto viš 

a Danilo Kiš 	 Danilo Kiš 
nyugodt a fán a holló 	miran ko miš 
nyugodt a Daniló 	 gleda u niš 
és 

néz a semmibe 

Ezt a verset később kíméletlenül támadták, hiányolva bel ő le minden 
költészeti értéket, ám a reakciók fő  mozgatója mindvégig leplezve maradt: a e-
zek pedig a SZABADSÁG meg a semmi (niš) szavak: mi az, hogy semmi, ami-
kor annyi van, amennyit csak akarsz. 

Hol született Danilo Kiš? Megtudtuk hát, hogy melyik párizsi házban élte 
utolsó napjait, de hol élte az els őket? Persze, Szabadkán, noha ezt is külön-
bözőképpen tolmácsolják, mint ez majd be is bizonyosodik. Tudta ő  ezt? Mir-
jana Mioč inović  szerint: nem. Érzett-e valamit egy ilyen-valamilyen szül őház 
iránt? Ki tudja. A hontalan c. novellához készült jegyzetekbő l, melyet Ödön von 
Horváth életérő l írt, sejthetjük, hogy ez számára talán nem is volt fontos. 

„Önök, uraim, azt szeretnék, hogy mutassam meg a szülőházam? De hát 
az anyám a fiumei kórházban szült, azt pedig már lebontották. Nem lesz alkal-
muk, hogy emléktáblát helyezzenek az otthonomra, mert tán az sincs meg. 
Vagy pedig kénytelenek lesznek három-négy táblát is fölavatni különböz ő  
városokban és különböz ő  országokban, de ebben sem igen lehetnék 
segítségükre, mert nem tudom, hol állt a szül őházam, nem emlékszem már, 
hol töltöttem a gyermekkorom, alig-alig tudom, milyen nyelven beszéltem. 
Amire emlékszem, mindössze néhány kép: lengedez ők pálmák és oleanderek 
valahol a tengerparton, a rétek között szürkészölden folydogáló Duna, egy 
kiszámoló versike: an-tan-ténusz, szó-raka-ténusz..." 5  

Talán nem is tudta hol a szülőháza? Talán ez nem is volt neki fontos? De va-
jon az-e, és mennyire az a mi számunkra? Hol van az a ház, melynek udvarán 
1936-ban n ővérével, Danicával fényképezkedett? Kút, oleanderek, 
OLEANDEREK — lehet, hogy ezekre az oleánderekre emlékezik Ödön von 
Horváth A hontalanban? Nincs tenger (ez errefelé krónikus hiány). És egy ház. 
Melyik? Egy száradó ing, Danilo spielhose-ban, kicsit zavartan a fényképez-
kedés lázában, bal kezével az oleánderes láda földjét morzsolja. El őtte az 
esővizes kút. Danica egy kis székben pózol. Szépen lerakott téglajárda, az 
utcán az 1936-os Szabadka, amibő l azonban semmit sem látunk. 

Talán Kiš számára nem voltfontos, hogy melyik házban született vagy mely 
házakban élt? 

Talán mégis fontos volt. 

5  Borbély János fordítása az Ex Symposion 1993. 3-4 számában 
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A Raktárban, mely a Danilo Kiš életm ű  megértésének oly fontos tartozéka, 
két fejezetnyi rövid szöveg látott napvilágot az író hagyatékából, melyek már 
elő  voltak készítve a nyomtatáshoz, címük azonban nem volt, csak a megje-
lölés: A és B szöveg. Részletes jegyzeteiben Mirjana Mio č inović  megemlíti, 
hogy valószín ű leg 1986-ból származnak: akkor állapították meg Kiš 
betegségét. 

„A datálási problémán kívül sokat bajlódtunk azzal a kérdéssel, hogy Kiš 
miérttértvissza olyan témákhoz, terekhez (ebben az esetben ellentétbe állítva 
azokat egymással, amit a fejezetek elnevezése is jelöl: mágikus hely illetve 
mocskos lyuk), valamint a `családi ciklus' képeihez, és az intuíció tévedhetet-
lenségébe vetett hitünknek köszönve hajlottunk arra, hogy a `szül őföld utáni 
vágyódást' a közeli vég sejtéséhez kössük. Ma már, lévén jobb betekintésünk 
a hagyatékba, a témák és motívumok jegyzékébe, melyen majd tíz évig (1978-
1986) folyt a munka, világos, hogy `alattomos önéletrajzi hatásról' van szó". 

De még ennél is érdekesebb a jegyzetvégén található zárójeles szöveg: 
„(Pascal Delpesh asszony nemrégen azt mondta, hogy ez a szöveg akár 

válasz is lehetne a legszebb és legcsúnyább helyrő l szóló ankét számára. Ez a 
lehetőség szerteoszlatna minden, a motívumhoz fűződő  misztikumot, nem vál-
toztatna azonban a választás értelmén.)" 

A rövid novella első  részében Kiš, mint mágikus helyr ő l ír Kotorról, a máso-
dik rész pedig így hangzik: 

„B 
(The worst rathole I visited?) 
Kívülrő l: 
A ház egyik oldalát falusi kúria rejti el, másikat pedig a fából készült istálló, 

elülső  részét egy alacsony bükkfa. A ház vályogból készült, fedele feketedő  
cserépbő l, amely itt-ott eltörött vagy széthúzódott. Az ajtók alacsonyak, oly-
annyira, hogy felnőtt ember csak úgy tud bemenni, ha derekát mélyen meghaj-
lítja. A fára, amely olyan tíz méternyire lehet a szobától, egy fél négy-
zetméternyi nagyságú ablak néz. Az ablak kifelé nyílik. A másik oldalon, a `kert-
re' — ahol az árnyékszék és egy gazzal ben ő tt, megműveletlen földrész van —, 
egy kör alakú, a falba épített világítóablak néz. Üvege félig betörve. A nyílást 
ronggyal tömték be. 

Belülrő l: 
A helyiséget vékony vályogfal osztja két részre: a nagyobb 2x2-es, a kisebb 

2x1-es. Az egyiket `hálószobának' hívják, a másikat `konyhának'. A falak 
okkersárgák és ezt a színt langyos vízben elkevert agyagból nyerik. A ned-
vesség és napfény hatására ez a réteg felhólyagosodik vagy megrepedezik, 
amitő l pikkelyre vagy a régi mesterek kifakult vásznaira hasonlít. A padló 
szintén agyagból döngött, és az udvar szintjéhez viszonyítva, néhány cen-
timéterrel alacsonyabban van. Párás napokon az agyagnak vizeletszaga van. 
(Itt valamikor istálló állt). 

A nagyobb szobában két faágy található és két szekrény tíz centire a faltól. 
A padlón, keresztben, egy rongypokróc: a bejárati ajtótól a konyháig. A kony-
hában, a sarokban egy bádog-sparhelt, két-három, óriási szögre akasztott 
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lábas és egy faláda, amelyet fekvőhelynek de raktárnak is használnak. A spar-
helt mellett egy kupac rothadó és nedves feny őtoboz a tüzeléshez. A kony-
hában sű rű  füst, annyira sű rű , hogy akik a ládán vagy az alacsony fahokedliken 
ülnek, alig látják egymást. A füstön át beszélgetnek, mint a víz alatt. 

'Ezen a szögön lógott a vekker— mondom az embernek, aki Pestr ő l hozott 
ide kocsival —. Valami részeg orosz katona vitte el, negyvenötben. 

Itt lesz majd a tábla — mondja az ember ironikusan, amikor kiléptünk —, és 
ezt írja majd rajta: ITT ÉLT D.K. JUGOSZLÁV ÍRÓ 1942 ÉS 1947 KÖZÖTT. 

Valódi szerencse — mondom —, hogy a házat le fogják bontani. 
Kár— mondja az ember, aki Budapestr ő l kocsival elhozott—, ha most lenne 

fényképezőgépem, lefotóznám.' 
P.S. Az A és B szöveget titokzatos szálak kötik össze." 
Korai gyermekkoráról és a szül őföld iránti érzéseirő l Danilo Kiš egyszer 

korábban, még 1973-ban mondta el emlékeit, egy újságírói kérdésre 
válaszolva: 

„—A Fövenyóra című  regény a számtalan földrajzi név mellett Pannóniában 
is játszódik. Mit jelent Pannónia a regényben és mit jelent az Ön számára? 

— Földrajzilag a Fövenyóra Pannóniája nagyjából megfelel annak a terület-
nek, amit valaha a Pannón tenger borított. A 
metafizikai hangzással is bírótény, hogy minden, 
ami itt történik, egy tenger fenekén történik, nem 
jelentéktelen. Én is az a világ vagyok, amelyrő l a 
könyv szól: a dolgok és tárgyak egész kelléktára, 
minden — számomra úgy tűnik — úgy hat ebben a 
regényben, mintha a homokos tengerfenékr ő l 
kiásott leletekrő l lenne szó, az archeológia repe-
dezett, patinás, megismételhetetlen egyedi pél-
dányairól. Ebben az értelemben a Fövényóra az, 
amit egyszer úgy neveztem, hogy `antropológiai 
regény'. 

Ez volt Pannónia földrajzi és irodalmi meg-
határozása. Hol van az ön személyes, szenti-
mentális része ebben? 

Amikor a háború zű rzavarában első  osz-
tályú kupékban meg falusi szekereken és fiáke-
reken sokat költözködtem a Vajdaságban és 
Magyarországon, az otthontalanságot, gyermeki 
módon, sorsélményként éltem meg. És ez az ott-
hontalanság tovább élt bennem. A félelem és 
bizonytalanság ezen érzése: mintha baltával 
döngetnének zárt kapukat, mint a megolajozat-
lan sarokvasak csikorgása, kutyaugatás és 
titokzatos beszélgetések idegen kapuk előtt, éjjel 
félálomban, amikor a hangokat és a szavak 
értelmét alig lehet különválasztani. És kés őbb, 
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majd' harminc év távlatából, ezek a gyermeki élmények egyfajta mazochista 
nosztalgiává nőnek ki az ún. elveszett gyermekkor után, az ún. gyermekkori 
paradicsom után, azon felismerés ellenére, vagy éppen amiatt, hogy ha ez 
nem maga a pokol, akkor biztosan a tisztítótűz, a mennyország vagy pokol 
előtti hely, ahol gyermekek és ő rültek lelkei várják sorukat." 

(Homo poeticus 244-245. old.) 

A szülővárosára vonatkozó kérdésre Danilo Kiš a legközvetlenebb választ 
1986-ban abban az szövegben adta meg, mely kés őbb Élet, irodalom címmel 
jelent meg, és ami lényegében a Gabi Gleichman által készített interjú volt. 

Kezdjük tehát a legelején. Könyvei borítóján azt írja, hogy Szabadkán 
született, a jugoszláv—magyar határon. Mit jelentett, és mit jelent az Ön számá-
ra ez a város? 

Feltételezem, hogy a szabadkai kórház szülészetének kiválasztása egy 
odavalósi—esetükben —zsidó orvossal ápolt baráti kapcsolat következménye 
volt. No, de ez a város, amelyet szerbül Suboticának, magyarul meg Szabad-
kának hívnak, ezzel az előjellel, ezzel a meghatározóval — `a jugosz-
láv—magyar határ mellett' — els ősorban a kettőséget, a nyelvek, eredetek, 
történelem és kultúra kétértelm űségét bizonyítja, amiként azt is, hogy az író 
sorsában semmi sem véletlen, még születési helyének véletlenszer űsége 
sem. 

— Azt jelenti-e ez, hogy szül ővárosáról semmilyen emléke sincs? 
Gyermekkorom első  érzéki benyomásai Újvidékrő l származnak, ami min-

tegy száz kilométerre délre van Szabadkától, a Duna partján. Szagok, ízek, 
színek. A gesztenyefa virágzása, rózsák a vázában, kamilla, a varrógép gépo-
laja, apám cigarettái, anyám nyakán a kölnivíz, tiszta ágynem ű , vizelet, 
viaszosvászon az asztalon, kávék, szappanok, fűszerek, apám kalapján a 
bőrszalagok, fiákerülések, vasúti pályaudvarok, gyógyszertárak, az els ő  osz-
tály üres kupéi, az ablak felemelésére szolgáló szíj, b ő rkofferek. A csukamájo-
laj, méz, tejeskávé, fahéj, faszínesek, ragasztók, tinta, papír, kaucsuk, cu-
korka, a ujjamból folyó vér, a jódtinktúra, könnyek, köhögés elleni szirup ízei. A 
gesztenyefa levelének színei: sötétzöld az eleje és halványzöld a fonákja, a 
kaleidoszkóp tűzijátéka, a szivárvány tükrözése az üveggolyókban, a her-
vadás rőtsége, az ég kéksége, a felhők fehérsége, a házak homlokzatának 
piszkos sárgasága. És a képek: mintha régi képeslapokat lapozgatnék: ártézi 
kút az utcasarkon, télen szalmával fedik be, gesztenyefák sora, melyek 
csalóka levelei fenyegetően susognak vihar előtt, földszintes, udvarra néző  
házak, alacsony ablakok halványrózsaszín és ég ővörös gerániummal, a ház 
elő tt poros fű , csikorgó szállítókocsik és ringatózó fiákerek, melyek akár a gon-
dolák úsznak az utcán, szegényes udvarok, a mosókonyha el őtti bádogteknő  
vizében oldódó kékítő , rothadt bűzt árasztó lefolyó, ahová a szappanos vizet 
szű rik, a kaszárnya és a temet ő , a katedrális és a zsinagóga, a pravoszláv 
Nagyboldogasszony-templom, ahol ötéves koromban megkereszteltek (a 
tiszteletes vizet önt a fejemre én, meg anyámat keresem tekintetemmel, aki rö-
vid időre a keresztapám gondjaira bízott, a tömjén illata, a papok éneke, a gyer-
tv tiák csillogása, a szentek arcai az ikonokon), lantos villamosok, fényképész- 



szalonok művirággal és valódi madárral a ketrecben, csipke az els ő  osztályú 
kupé bársonyülésein, anyám katedrálisra hasonlító Singer varrógépe. 

De — a feltételezett kíváncsiság és szükséges nyugalom mellett, melyre 
nem vagyok hajlamos—„hogyan érezzem át” a témát, amellyel foglalkozom és 
amelyrő l írok? Radoslav Lazić  szavaival élve, „miként karcoljak mélyen a 
bő römbe, egészen a véremig"? Bizonyos dolgokat nem tudunk teljesen 
megérteni, ha nem szentelünk kellő  figyelmet a látszólagos apróságoknak, 
marginális dolgoknak, ha valamiben nem fedik egymást tapasztalataink, 
érzelmeink. A Rukovet 1997/1-2-3. számában jelentettem meg a Rossi folyói-
ratból Valentina Ponomarjeva Az emlékek és a fájdalom útján című  szövegét, 
Eva Pavletić  fordításában, ami tulajdonképpen egy modern rövid útirajz a hír-
hedt kolimai lágerrő l. Olvastam Varlam Salamovot, akinek Kolima tönkretette 
az életét, de híressé is tette (Történetek a Kolimáról), arra azonban nem 
emlékszem, hogy a szörnyű  lágeri történetekbő l jobban megértettem volna 
Kolima minden iszonyatát, mint e rövid útirajz két részletéb ő l: 

„Már a láger felé közeledve felfigyeltünk arra, milyen sok elvirágzott 
muskátzsálya van ott. Végig az út mentén. A valamikori barakkok alatt semmi, 
a dombocska lejtőjén még csak nyoma sem, de az út mentén halvány rózsa-
színű  virágfüzér. Amikor felmentünk a dombocskára és lenéztünk a völgyre, 
megrázott a látvány. Egyszeriben megjelent el őttünk a rózsaszín szegélyű  
egyforma négyzetekre felosztott völgy: öt, tíz, tizenöt négyzet... épp annyi, 
amennyi barakk volt itt valamikor. 

Még csak feltételezni is nehéz, hogy ezt a (tulajdonképpen) kórófajtát 
valaki szántszándékkal ültette ide. Talán csak mi emberek felejtünk, a föld 
azonban megjegyez mindent, ami rajta történt. Ha az ember elhagyja lakhe-
lyét, otthonát benövi a gaz. Itt meg, ahol valaha a bebörtönzöttek kínlódtak és 
szenvedtek, a föld rózsaszín lángba borult. És a virágok lángoltak, mint egy 
óriási halotti koszorú." 

Eszembe jut egy történet, amit hallottam valakit ő l: valamelyik háborúban 
egy katona akkor ébredt rá cselekedeteinek minden szörny űségére, amikor 
a razzia alkalmával egy alvó gyermeket kellett számkivetésbe vinnie. Az alvó 
gyermek meleg kis teste ébresztette rá az elfásult katonát a dolgok lényegére. 

Az Agrokomerc-affér gyanúsítottjainak tárgyalásán az egyik igazgató arról 
igyekezett meggyőzni a bíróságot, mekkora önfeláldozással dolgozott cége 
érdekében, amit a következ ő  szavakkal indokolt: „Annyit dolgoztam, hogy 
észre sem vettem, mikor n őttek fel a gyerekeim." 

Én is tudtam, hogy apám négy évet töltött egy berlini lágerben. De ez 
számomra csak egy adat volt, akár a többi a történelemkönyvb ő l, és Berlinnek 
sem volt igazi mérete, meg a négy évnek sem volt meg a hosszúsága egészen 
addig, amíg n ővérem nem mondta, hogy nem ismerte fel apánkat, miután az 
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visszatért, a bátyám pedig nem is látta addig, hiszen internálása után született. 
Kezdetben egyikük sem szerette: idegen volt számukra. 

Apám négyéves raboskodása csak ekkor jelent meg élettényként, teljes 
életként. 

Valami ehhez hasonló kapcsolatot kerestem Kiš gesztenyéivel is, miköz-
ben nem sejtettem, milyen különös módon fog feltárulni ez a kapcsolat, 
amiként azt se, hogy nem tudom és nem is fogom tudni teljességében 
megmagyarázni. 

Judit Mijatović  földmérő  vára Városháza harmadik emeleti intézetében, és 
együtt megyünk el közös ismerősünkhöz, az anyakönyvvezető  Markóhoz. 
Márko márfelkészülve vár bennünketaz 1935-ben születettek anyakönyvével. 

A „bejelentési" oszlopban található aláírásával Eduard Kiš 1935. február 
23-án bejelentette, hogy egy nappal előbb, 1935. február 22-én megszületett 
Danilo fia. Az akkori anyakönyvvezet ő  ezt írta be a szülők oszlopába: „Kiš Edu-
ard, zsidó, 45 éves és Dragi čević  Milica, szerb-ortodox vallású, 30 éves sza-
badkai, Felszabadulás utca 8. szám alatti lakosok." 

Felszabadulás utca 8? 
Judittal visszamegyünk az Intézetbe és 1935/6-os várostérképeket 

keresünk. Találunk egyet 
1938-bál, ez is megteszi, 	, 

hiszen az utcanevek nem  
változtak egy-két év alatt  
A Felszabadulás utca a   
Zentai (mai Marx) út a 8- 

 

as számú épület pedig 
pontosan ennek meg a 
Jukić  (mai Sonja Marin- ,.wž 
ković) utcának a sarkán 
volt. 

Megdöbbenten nézek 
hol a térképre hol Juditra, 
aki mintha mondani pró-
bálna valamit, de hallga-
tásommal zavarba ho-
zom. Végül mégis ő  szó-
lal meg először: 

— De hiszen, te ott 
laksz! 

Igen, ma én lakom ott. 
Egy hosszú, kétemele-
tes, négybejáratos ház-
ban, melyet 1958-ban 
építettek, a Marx út 2. 
szám alatt. A régi ház, 
ahol Danilo Kiš született 
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és melynek udvarán 1936-ban n ővérével, Danicával lefényképezkedett, már 
nem létezik. Az én bejáratom, a negyedik, körülbelül Kiš szül őháza udvarának 
helyén lehet. 

A szabadkai Történelmi Levéltárban megtaláltuk azt a térképet, amelyen 
megjelölték azokat a helyeket, amelyeket a második világháborúban, a szö-
vetségesek bombázásakor találat ért. A Felszabadulás utca a 2. és 8. közé 
majdnem húsz bomba esett. A szabadkai Népfelszabadító Bizottság 1945-ös 
jelentésében az áll, hogy a Felszabadulás utca 8-as számú épülete, mely 
Nikodinović  Mihajlo és Ljubomir tulajdona, teljesen összeomlott. 

De Danilo Kiš akkor már nem élt ebben a házban. Családjával már 1938-
ban Újvidékre költözik, majd a háború kitörésekor édesapja szül ővárosába, a 
magyarországi Kerkabarabásra mennek. 

A 7 Nap című  magyar nyelvű  hetilap 1997. április 9-i és 16-i számaiban 
közölte Kinka Ferenc visszaemlékezését, aki belgrádi egyetemistaként közeli 
barátja volt Kišnek. Ezt írta: 

„Megtudtam tő le, hogy Szabadkán született. A házuk a Zentai út egyik 
mellékutcájában volt." 

Lehet, hogy a Felszabadulás utca 8 alatti épületnek a mellékutcából —Jukić  
(a mai Sonja Marinković) — nyílt a bejárata, ahogyan az olyan saroképületek 
esetében megszokott, melyeknek nagyobb része a főutcára néz. De lehet, 
hogy Kiš nem is tudta pontosan, hol helyezkedett el az a ház. 

A Marx úti meg a hozzá hasonló Sonja Marinkovi ć  utcai épület között van 
egy zöld parkocska: orgonával, sövény-kerítéssel, tavasszal ibolya és gyöngy-
virág nyílik benne. Olga néni, aki azóta él a házban, amióta azt felépítették, azt 
mondja, hogy az ötsarkú park helyén valamikor emészt őgödör volt. Mivel az 
épület a városi víz- és szennyvízelvezető  csatornahálózatra van rákapcsolva, 
ez azt jelenti, hogy a gödör előbbrő l való—talán éppen az a régi kút, amely mel-
lett a kis Danilo fényképezkedett n ővérével, Danicával. 

A lakók fákat ültettek az épület köré: egy-egy nyárfát a hosszú kétemeletes 
ház mindkét végébe, amelyek hihetetlen gyorsasággal és hihetetlen magasra 
nőttek. Amikor már magasra n ő ttek, tavasszal szétszórták azt a finom vattát, 
barkát, amely, minta hó, betemette a füvet. A járdák szegélye mentén össze- 
gyű lt vattát a gyerekek gyufával gyújtották meg. Lassan égett el, mint valami 
husáng. Ám ez a fehér valami belekapaszkodott az érdes homlokzatokba is, 
beröppen a nyitott ablakokon át az ember hajába, szájába. A háztömb két 
végén álló óriási nyárfát egyszer majdnem kitépte a vihar. A lakók kérelmeket 
írtak az illetékeseknek, hogy vágják ki azt a két fát, mitöbb, orvosi bizonylatot is 
benyújtottak, miszerint túlérzékenyek a barkára, de ez mit sem ért. Ám 
ahogyan az lenni szokott, amikor már úgy néz ki, hogy semmit sem lehet meg- 
változtatni és elő remozdítani, 1996 őszén, egy ítéletidő  alkalmával egyszeri- 
ben minden megoldódott. A déli oldalon lév ő  nyárfát elkapta az erős nyugati 
szél, kitépte, és egészen a Marx útig dobta. Szerencsére senki sem sérült 
meg. Amiként az is szerencse volt, hogy nyugati szél fújt, így a fát a háztömb 
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mellé vetette, melyre különben már teljesen ráfeküdt. Ezt követ ően napokon át 
ismeretlen emberek jártak oda, arcukon a hihetetlen rutin és fontoskodó 
szakértelem kifejezésével. El őször lefű részelték az ágakat, majd a széles 
törzset, és elvitték valahová. „Hivatalos" viselkedésükt ő l függetlenül mindany-
nyiunk előtt világos volt, hogy saját részükre vágják a tűzifát. Olgica néni kérte 
őket, hagynának neki a fa törzséb ő l egy szeletet, amire néha ráülhetne, ha 
kijön a ház elé a napra, de visszautasították. Mintha ezzel ismernék be 
szegénységüket és balsorsukat. Csak a ronda tuskót hagyták meg. 

E szerencsétlen eset után valóban kijöttek egy vállalat emberei, és kivágták 
a háztömb ellenkez ő  oldalán álló nyárfát. 

A tényt, véletlen egybeesést — bármi legyen is —, hogy éppen én, én aki 
megpróbálom megtalálni Danilo Kiš szabadkai házát, én lakom házának alap-
jai felett, soha senkinek nem sikerült fesztelenül és lámpaláz nélkül 
elmesélnem, sőt erőm sem volt már írni a körülmények vagy események ilye-
tén összefonódásáról. 

Igazságtalanok-e a városok gyermekeikkel, akik túln ő tték őket? 

Inkább azt lehetne mondani, hogy csak korlátozottak és csak annyit tesz-
nek, amennyit tehetnek, amennyire képesek. Lehet, hogy csak annyit is sze-
retnének tenni. És ha a városok gyermekei közül valamelyik túlnövi a várost, 
akkor az többé nem tud mit kezdeni vele. A városnak és jól fejlett csemetéjének 
válása elkerülhetetlen. 

De ki dönti el és teszi közzé a városban, hogy az elválásnak mikor érkezett 
el az ideje? A döntőbírák a mezővárosi lelkek. Ők azok, akik pontosan tudják, 
mikor vált ki közülük valaki, mikor tért a gondolkodás és cselekvés t ő lük idegen 
mezeire. 

„Az a kis távolság, amely egészen a távolság látszatáig nyúlik, nem más, 
mint a kisvárosi szellem végzete. A kisváros bölcselete az aprócska távolság 
filozófiája, amely mindenben megnyilvánul: a játék és általában a tevékenység 
céljára kijelölt területben, és abban is, ami a stílus és ezen `hiba' (a stílus és 
szabályai ellen elkövetett bűn) között van. A mindenható stílus ezen aprócska 
távolság stílusa, amely az életet tartósságra cseréli: a kísértéseket minimumra 
csökkenti — éppen csak annyi van belő lük, amennyit ez a stílus, legalábbis 
látszólag (hacsak nem valóban) életben tud tartani. A kisváros filozófiája olyan 
stílus, amely fontoskodásával a hitványság határára sodródott: a színház, 
melyet nevezhetnénk a normák színházának is, nem `vétkezhet' nagyot, nem 
valósíthatja meg azt a nagy eltérést, amely a nagy kísértéseken át az élet nagy 
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megpróbáltatásaiban vezetne. Ahol nincs jelen olyan, aki eltérta stílustól, ma-
ga a stílus sem él, csak tart." 

(Radomir Konstantinović : A kisváros filozófiája) 

Alkotni tehát annyit jelent, mint elmenni. És a nagyok ünneplése csak akkor 
kezdődik meg, amikor ők már elmentek. De a mezővárosi lelkek akkor sem 
őket ünneplik, hanem önmagukat-- afféle látszatáldozatként—, akik számára 
lehetetlenné tették az érvényesülést abban a másik világban. Saját áldoza-
tukként ünneplik saját magukat, és ezzel ismét bezárják a kört, mely egy rövid 
idő re megszakadt. 

A távozás így az „aprócska távolság"-hadseregének hazug céljává válik. 

Szóltál: — Más földre hadd megyek, hadd fürdöm 
meg más tengerekben. 

Egy másik város csak kerül, mely jobb lesz, mint az 
itteni, 

minden buzgalmam eleve hol már ítélet illeti, 
s hol szívem, akár a halott, eltemetve elevenen. 
Ó, meddig tengjen még tunyán e hervadásban 

szellemem? 
Bárhová fordul is szemem, akárhol nézek is körül, 
mindenütt csak az életem elhagyott romja feketül, 
amelyet annyi éven át züllesztettem és tönkretettem. 

Új földeket ne is remélj, se tájait más tengereknek. 
A város elkísér mindenhová. Mindig ugyanazok 
az utcák és kerületek látják bolyongó alakod, 
a házak is ugyanazok, hol hajad majd őszülni kezd. 
Mindig csak e városba érsz. Mást nem találsz, ne is 

keresd. 
Nincsen hajó számodra, nincs út, amely máshová 

vezet. 
Szakasztott úgy, ahogyan itt elzüllesztetted életed, 
e kis zugon át az egész földkerekségre tönkretetted. 6  

Végre minden biztosnak látszik. Tudjuk, melyik szabadkai házban született 
Danilo Kiš: a valamikori Felszabadulás utca 8 szám alatt, ami ma a Marx út és a 
Sonja Marinković  utca találkozását jelenti. A régi épület már nem létezik, de 
egy 1946-os fénykép alapján — melyet egy akkori agit-prop fényképész 

6  Somlyó György fordítása Kavafisz versei, Európa Könyvkiadó, 1975. 

31 



készített, és naplójában „romeltakarítás" megjegyzéssel ő rzött, a távolban 
homályosan látható városháza toronyéról ítélve — feltételezhet ő , hogy a fiatal 
partizán lányok és fiúk a romokat valahol ott takarítják el, ahol a Mihajlo és Lju-
bomir Nikodinović  fivérek háza volt, és amelyben —valószín ű leg — Kišék lakhat-
tak albérlőként. Kišék azel őtt is a közelben laktak, a Radomir Putnik téren (az 
Állami Vasutak Igazgatósági épülete el őtt, mely később a Birografika épülete 
lett, majd a Gépészeti-elektrotechnikai Középiskoláé). Ez ,a ház sem létezik 
már, mivel a szövetségesek bombázásakor ezt a teret is „átrendezték". 

Kellemes érzéssel vártuk 1997. február 8-án Danilo Kiš (a BIGZ ki-
adásában megjelentetett) tizennégy kötetes Összegyűjtött mű veinek bemu-
tatóját. A Városi Könyvtárban ismét ott volt Mirjana Mio č inović  a kritikusokkal, 
Ljubiša Jeremi ć tyel és Jovan Delićtyel valamint a szerkesztővel, Radoslav 
Bratićtyal. Mirjana Mioč inović  a jelenlevőkkel folytatott beszélgetés során 
először tette fel azt a kérdést, hogy tud-e valaki valamit arról a házról, ahol a Kiš 
család élt, így a felfedezés, hogy végre tudunk valamit, egy kis izgalommal töl-
tötte el a vendégeket, de a közönséget is. A Városi Könyvtárban azonnal 
előkerültek a háború el ő tti térképek és meghatároztuk Kiš szüleinek lakhelyét: 
Radomir Putnik tér, majd a Felszabadulás utca 8. A bemutató után a közönség 
nehezen oszlott szét. Mirjana Mioč inovićtyal Ana Bukvi ć , a kitűnő  szabadkai 
festőművész beszélgetett, aki több nagyobb olajfestményén és rajzán örö-
kítette meg Danilo Kiš arcát. Az alkalom apropóján, Mirjana Mio č inovićnak egy 
rajzot szándékozott átadni, de... 

„—A rajz keretezésével szenvedtem, de sehogyan sem menta dolog. Végül 
széttéptem a rajzot és összetörtem a keretet". 

Úgy tűnt, mintha Kiš szül őházának és Szabadkán töltött éveinek felfe-
dezése állandóan kicsúszott és elillant volna, amire hamarosan egy másik jel 
is utalt. A Politika művelődési melléklete már február 15-én megjelentette „A 
bölcsességrő l és kötelességtudatról" címmel Bratić  szövegét, „Kiš és Peki ć  
februárban" felcímmel, amelyben Kiš életének jó ismer ője, többek között ezt 
írja: „ ...február 22-én a magyarországi Kerkarabáson megszületett Danilo 
Kiš." 

Vajon a szabadkai bemutató elő tt adták le ezt a szöveget a Politikának, 
vagy valami más van a dologban? — isten tudja. A Rukovet folyóirat kimért 
krónikása, Radomir Babin, ezzel kapcsolatban így ír „Azt jelenti-e ez, hogy 
Danilo Kiš nem is városunkban született, ahogyan ez írva van és ahogyan ezt 
mi, szabadkaiak hisszük és bizonyítani is tudjuk? Netán egy metaforáról lenne 
szó, amit nem értettünk?" 

1997 őszén két, látszólag távoli, minden közös vonás nélküli esemény 
fonódott egybe. 

Október 8-án Tolnai Ottóval, Milovan Mikovićtyal és zombori kollégáimmal, 
David Kecmannal meg Fekete J. Józseffel részt vettem a budapesti Széchényi 
Könyvtárban megrendezett irodalmi esten. Az estet valójában az 
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ambiciózusan kigondolt Bácskai Napok elnevezésű  rendezvénysorozat ke-
retében szervezték, néhány képz őművészeti és — többek között a szabadkai 
építészetet is bemutató — fotókiállítás mellett. Izgalmas esemény volt, és 
miután hazatértünk Szabadkára, Tolnai Ottó, a különös érzékenység ű  ember, 
az alábbi kijelentést tette egy újságírónak: „Szép volt a könyvtári kiállításon 
újra látni a palicsi kék vázáról készült fotót, mivel a vázán ábrázolt Gorgó és 
sikoly valójában jelenlegi költészetem és irodalmam." 

Mélyen megrendítettek a költő  szavai: mi történik velünk, hogy már költésze-
tünk is sikollyá torzult? És miért csak most gondolom én is, hogy a vízisten 
vagy Gorgó, ahogyan azt Tolnai képzelte, kiáltásra nyitotta száját? Így látták 
az emberek ezt valamikor is, még miel őtta háborúban egy dühödt katona pisz-
tolyával bele nem lőtt a kék, de gyönyörű  csodalény szájába? Vagy a kiáltás 
csak a két golyó után jött? És a Zsolnay-vázákon ábrázolt, tágra meredt ajkak 
kékségébő l saját sikolyunkként visszhangzó kiáltás azt jelenti-e, hogy mély 
hallgatásunkban már kiáltani sem tudunk? Amiért aztán vagy hallgatunk, vagy 
írunk? 

Egy reggel a Zentai út meg a Sonja Marinković  utca sarkán kiáltás hal-
latszott. Nem halálsikoly volt, de valami köze volta halálhoz. Egy id ő  után ismét 
hallani lehetett. Hosszú szünetekkel, nehéz ritmusban ismétl ődött. A többi zaj 
meg a város csendes, reggeli morajlása mintha elhalkult, visszavonult volna, 
hogy helyet csináljon e szörnyű  hangnak. 

A Zentai úton, a Sonja Marinković  utca sarkánál, roma asszonyok és gyere-
kek egy kisebb csoportja, szorosan egymás mellet, szokatlan csendben, 
fejüket a Bíróság fel ő li másik oldalra fordítva, zavartan és elveszetten lépked-
tek, hol gyorsabban, hol lassabban, hol a járdán, hol a füvön. A gyerekek néha 
felsírtak, de az anyák lenyugtatták, magukhoz szorították őket. Mindannyian 
feketében voltak. 

Az út másik oldalán egy középkorú roma félelmeteset kiáltott. Ráismertem 
a sikolyra. Aztán megindult, hogy rézsút átszelve a széles utat, csatlakozzon 
övéihez. Szabályos időközönként tört fel bel ő le ez a hang. A gépkocsik megáll-
tak, szabad utat engedve neki. Meg sem fordult. Cip őjét levette és messzire 
dobta, majd a harisnyáját is levette, és mezítlábasan érte el a másik oldalt, 
megtépett inggel, kisírt szemekkel. A fájdalom és bánat egészen magába 
kerítette. Valakije meghalhatott, valaki nagyon közelit sirathatott. Bánata teljes 
volt, nem tétovázott, nem akarta türtőztetni magát, minden idegszálával és 
gondolatával átérezte a fájdalmat, a visszafogott és csöndes bánat el ő -
ítéletétő l megszabadulva üvöltött a lelki fájdalomtól. 

És ebben a korban, a középkorú gyászoló roma korában, az ember már 
majdnem mindent megért, de ereje és érzelmei még er ősek — talán a 
legerősebbek —, amiként talán a bánat is ekkor a legerősebb. Csakhogy titkos 
fékezőerő ink is felerősödnek, és nem engedik sem azt, hogy szabadon szen-
vedjünk, sem azt, hogy szabadon örüljünk. Mintha nyugtatókat fecskendez-
nénk be saját magunknak, és így érzéstelenítenénk el legérzékenyebb ideg-
szálainkat is, hogy ne érezzük a teljes életet, fájdalom és morgolódás nélkül 
készülődjünk a lassú halálra. 
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Valaki elvétve sikolt egyet, mint a vízisten a palicsi kék vázán golyókkal a 
szájában, vagy mint a gyászoló roma. 

Sikolt a fájdalomtól, mindannyiunk fájdalmától. Sikolt helyettünk is, a csön-
desek, elcsendesedettek helyett. 

Kiáltott-e Simon, a csodatevő , Kiš azonos cím ű  novellájának h őse a Holtak 
enciklopédiájából, amikora mennyei magasságból a hív ők tömege elé zuhant. 

,,...Ugyanazon a helyen, ahol az imént eltűnt, a felhők közül egy fekete pont 
bukkant elő , amely nőttön-nő tt. Csodatevő  Simon teste, hosszanti és haránt-
tengelye körül forogva, úgy zuhant a föld felé, mint a k ő . A csodatevő  kézzel-
lábbal rúgkapált, s közben mind nagyobb és láthatóbb lett. A tömeg szertefu-
tott, alighanem attól félt, nehogy valamelyiküknek a fejére essen a felh őkbő l 
alázuhanó test. 

Azután egykettő re vége lett mindennek. Akár egy nedves homokkal megra-
kott zsák, amikor leesik a fuvaros szekerér ő l, vagy minta béka, amelyet a sas 
ejtett le a magasból, úgy puffant a földre Csodatev ő  Simon teste."' 

Még Kiš m űveinek jó ismerő it is jócskán meglepte a különben is kiszámítha-
tatlan Ljubiša Risti ć , amikor 1991-ben a Kiš-Festivál keretében azt tervezte, 
hogy ebbő l a történetbő l valaki előadást csinál. Meglepte, már csak azért is, 
mert kevesen tudták elképzelni, hogyan fog Csodatev ő  Simon a színpadon fel-
repülni a hatodik mennyországig, mivel a „hetedikig csak a gondolat jut el". A 
„valakire" Haris Pašovi ć , az éleslátású rendez ő  személyében talált rá, a 
varázslat pedig Kelebián történt egy tavacska mellett — melyet Majdánnak 
hívunk — , 1991. augusztus 18-án, vasárnap. Nem tudván, hogy milyen gyak-
ran fogok majd még ehhez a témához visszatérni, a következ őket jegyeztem le 
akkor: 

„Elmentem aznap délután a majdánra — no, legyek én az els ő  aki nagy 
betűvel írja: Majdánra!, mert a homokbánya fenekén kialakított tavat már min-
denki így hívja —. Százszámra voltak a fürd őzők és csupán néhány állvány meg 
kábel jelezte, hogy estére itt valami különleges történik majd. 

A bányából (Majdán) már évek óta rendszeresen szívják le a homokot, így 
ez a valamikor isten háta mögötti kelebiai hely—az utóbbi id őben pedig víkend-
övezet is — igazi holdbéli tájra hasonlít, melyet fenyves vesz körül. Amikor a 
kotrógépek kiásták az ötméteres mélységet, feltört a forrásvíz és feltöltötte a 
völgyet. Így ott egy gyönyör ű  kistó keletkezett, a Majdán, amelyeta kelebiai, de 
a városi fürdőzők is szinte ellepnek a nyári kánikula ideje alatt. 

Ide érkezett vasárnap este a városból (némi késéssel) a néz őket szállító 
autóbusz, meg egy rövidebb személygépkocsi-oszlop. 

A színházi szervez ők állandó kapcsolatban voltak az id őjárás-elő rejelzők-
kel — az eső  lába a levegőben lógott. Az embereket, akik színházi össze-
esküvők módjára indultak meg a sötétbe, óriási t űz vonzotta. Aköré gyülekez-
tünk, és felviláglott előttünk, hogy átkozottul kívánjuk épp az ilyenfajta 

7  Danilo Kiš, A holtak enciklopédiája, Forum Könyvkiadó, 1986. 18 o., Borbély János fordítása 
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gyülekezést. Nem a tűz miatt — ebbő l bőven akadt —, hanem azért, mert mind 
kevesebben vannak azok, akikkel a tűz köré ülhetünk. Furcsa, de kelet fel ő l 
villámlott (reggel hallottuk, hogy Mihail Gorbacsov lemondott). Az erd őbő l tücs-
kök ciripelése hallatszott, a másik oldalon, a távolban, tompán dübörögtek a 
nehéz kamionok és a kelebiai határ felé igyekvők hosszú menete. Itt halad el 
Európa, nálunk meg se torpan, mi meg maradunk, mert nem mehetünk 
Európába. 

A mindössze két kilométerrel arréb utazók nem is tudják, hogy a túlterhelt 
„sztambuli út" mellett talán a legfontosabb esemény történik: színház. Valódi, 
jó színház. Önmagamtól kérdezem: hát nem azért szöktünk ide, egy majdani 
tó fenekére, az erd őbe, a sivatagba, hogy Csodatevő  Simonnal együtt tárjuk fel 
e nyári, nehéz est titkát? 

Bennünket csak az érdekel, mint a történetben a hívőket is, hogy Csoda-
tevő  Simon felrepül-e és hogyan. Alattunk a szűz homok — Szabadkán akkor 
talán ez volt a legtisztább hely, a legeslegtisztább hely ezen a világon —, a 
homok, amely először került felszínre, szennyezetlen, a forrásvízt ő l még ned-
ves, az éjszakától hideg, fehérlik a holdfényben és varázslatosan csillog a 
színházi játéktól. 

„`Mindjárt fölrepülök az égbe', mondta. 
'Szeretném látni', mondta Péter, és a hangja megreszketett. (...) 
S egyszerre csak látták, ahogyan a Csodatev ő  Simon halandó teste elválik 

a földtő l, ahogyan függ ő legesen mind magasabbra emelkedik, közben éppen 
csak egy kissé mozgatja a kezét, egészen apró, szinte észrevétlen, evez ő  
mozdulatokat tesz vele, akár a hal az uszonyával, és a haja, szakálla leng 
ebben a lassú emelkedésben, lebegésben." a  

Azon a kelebiai éjszakán a rögtönzött színpad és az elb űvölt közönség felé 
egy csónak közeledett, amely a nézők figyelmét egy pillanatra a homokparttól 
egy sötétségbe burkolózott szigetecskére vonta, arra a szigetecskére, ahol 
isteni magas fenyők emelkedtek, és tetejüket az erős holdsugár fehérre fes-
tette. Tekintetünket mindannyian a reflektorral megvilágítottfeny őkre emeltük. 
Ott, a magasban, „a hatodik mennyországban" lebegett, nyugodtan és bizto-
san, Csodatevő  Simon. 

„A hirtelen beállott csendben egyetlen kiáltás, egyetlen sóhaj nem hal-
latszott. A sokaság, szemét az égre szegezve, megkövülten állt. Még a vakok 
is az égre villantották kihunyt szemük világát, mert hogy olyan hirtelen csend 
lett, megértették, mit történt, merre irányította tekintetét az embertömeg, 
merre fordult minden fej." 9  

A felhők hada megvárta az előadás végét és akkor zúdult a Majdánra, a 
kelebiai akácfákra meg fenyvesekre, az üres alkoholos-kartonok szemétte-
lepére. Már nem emlékszem, hogyan jöttem vissza városba. 

8 ibid, 13 o., 15 o. 
9  ibid, 15 o. 
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Még ma is, ha végigmegyek a Majdánon, tekintetem a szigetecske feny ő i-
nek tetejére téved. De Csodatev ő  Simon már régen lezuhant. 

Gesztenye: Aesculus hippocastanum, erőteljes, szép fa. Mindig szép, még 
télen is, csupaszon. De tavasszal, nyáron meg ősszel a szépség, a színek és 
termések gazdag „programjával" szolgál. 

„Ősszel, ha feltámadnak a szelek, a vadgesztenyefák levele kifordulva, 
kocsányával lefelé zuhan a földre. Akkor egy kis nesz hallatszik: mintha 
madárcső r koccant volna a földhöz. Maga a vadgesztenye viszont magától 
esik le, a legkisebb szell ő  sem kell hozzá, csak lehullik, ahogyan a csillagok 
hullanak-meredeken. És tompajajjal vágódik a talajba. Nem úgy születik, mint 
a madár a tojásból, fokozatosan, hanem egyszerre szétpattan a sz ő rös, belül 
kékesfehér héj, és kiugranak a csintalan sötét félvér-gyerekek, ábrázatuk csil-
log, mint a kacagó néger arc. Némelyik tokban ikrek vannak, mégis meg lehet 
őket különböztetni: az egyik fehér csikóbélyeget visel a homlokán. Igy aztán az 
anyja mindig felismerheti - a csillagos homlokáról." 10  

A Korai bánat című  Kiš-regénynek ezen idézetét, csakúgy, mint a korábbi 
idézetet is, gyakran kötik össze Kiš újvidéki emlékeivel, a Vadgesztenye utcát 
pedig a Cirpanov, (valamikor Bem) utcával. 

Sok évvel ezel ő tt egy barátom, aki nyáron többet alszik az erd őben mint ott-
hon, egy titkot tárt fel el őttem: kétfajta gesztenye létezik, a vad és a szelíd. De — 
és ez ritkán történik meg a természetben —a vadgesztenye összehasonlítatla-
nul szebb, és termése is sokkal nagyobb, minta szelídé. És csak a szelídgesz-
tenye termését esszük kés ő  ősszel, abból csináljuk a gesztenyepürét meg a 
tortát. A vadgesztenye termését a gyerekek meg mélabús lánykák szokták 
gyűjteni: a gyerekek mindig valami babát csinálnak bel ő le, a lányok pedig 
emléket ő riznek általuk vagy sóvárognak valami után. A szelídgesztenye 
erdőben nő , míg a vadgesztenye a legszebb városi utcákon meg parkokban. 
„Valójában a vadgesztenye a szelíd, és a szelídgesztenye a vad —avatott be a 
barátom —, de ezt már senki sem meri beismerni. Csak a természet tudja mi is 
az igazság." 

A Zentai (ma Marx) úton egészen a temető ig valaha fasor lehetett, biztosan 
galagonya vagy akác, valami olyan, ami Szabadkán mindenütt volt. Erre akára 
néhány megő rzött óriási példányból is következtethetünk. A bombázás alatt 
sok ház meg fa omlott össze ezen az úton. A háború után új fasort ültettek. 
Isten tudja kinek a javaslatára, milyen körülményekb ő l vagy véletlenbő l kiin-
dulva, játékból-e vagy ráérzésébő l: vadgesztenyét. Ott, ahol a Kiš család ott-
hona volt, a Zentai út meg a Sonja Marinkovi ć  utca sarkán, két sor vadgeszte-
nyét is ültettek. 

Amíg a gyermek Danilo itt élt, a valamikori Felszabadulás utca 8 alatt, nem 
volt gesztenyefa. Csak valamivel kés őbb, Újvidéken látta és jegyezte meg 
őket, a Bem utcában. A gesztenyefák, melyekre Kiš Korai bánatcímű  művében 
1 ° Korai Bánat (Forum, Újvidék) 
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emlékezik, nincsenek már meg a Bem utcában. Egyetlen egy sincs bel ő lük. De 
ím: itt ahol született, újak, óriásiak fejlődtek és nőttek, így folytatva az élet és 
irodalom, irónia, sors, reális és szürreális, a metafizika játékát, mindazt, ami-
ben nem hiszünk, pedig létezik. 

Párizs irodalmi tény, mint ahogyan Velence is az, vagy a piramisok, Bábel-
tornya, vagy az Atlantisz. Párizs jelenti a város fogalmának határait, amin túl 
valami más kezdődik: a világosság, az id ő , a tér, esetleg valami mindezeken is 
túli. Párizs utolsó otthona azoknak, akik addigi városaik nélkül maradtak, akik 
városkáikat és városaikat kin ő tték, akár gyermekkori ruháikat, akikt ő l — miután 
felnő ttek — városaik elválnak, hogy vertikálisaikkal ne rontsák meg a vidékies 
horizontálisokat. És azoknak is, akik azt gondolják, hogy Párizsban érnek 
majd be. Otthona ez azoknak is, akik soha nem érkeznek meg. És Párizs királyi 
bőkezűséggel és nyugalommal egyeseknek szerencsét oszt, így igazítva ki 
régi igazságtalanságokat, de újabb szerencsétlenségeket és igazságtalan-
ságot is okoz. Csakhogy Párizs után nincs egy másik és fényesebb Párizs, a-
mely az első  hibáit kijavítaná. 

Mintha évekig közeledett volna Danilo Kiš Párizshoz, hogy aztán végleg 
megérkezzen. Az 1982-bő l származó, Párizs, az ötletek nagy konyhája című  
szövegében megkísérelve „az adott téma" behatárolását, a matematika pon-
tosságának illúzióját keltő  strukturalista képletet alkalmaz, és ezt írja: „P = d i z. 
Párizs jó és rossz." 

Ez a párizsi „jó és rossz" teljes er ővel tör ki Kiš: A hontalan című  
novellájában. 

„A hontalan (eredetiben: Apatrid) című  elbeszéléshez, amely `befejezetlen 
és csiszolatlan alakjában' maradt ránk, Ödön von Horváth élettörténete adta 
az alapsugallatot. Az olvasónak nem lesz nehéz kibogoznia, hogy Kiš miért 
érdeklődött ez után a `közép-európai sors' után, amely oly bizarr véget ért a 
Champs-Elysées-n, a második világháború el őestéjén. Hadd emlékeztessünk 
csak: Ödön von Horváth 1938. júniusi -jén járt szerencsétlenül abban a szélvi-
harban, amely aznap Párizsra zúdult, fákat csavarva ki tövestül, és maga el őtt 
söpörve mindent (Horváth 1938.május 28-án érkezett Párizsba — B.K. meg-
jegyzése). Egy leszakadó, súlyos ág ölte meg Ödön von Horváth nemest, köz-
vetlenül a Marigni Színház bejárata el ő tt. Azért jött Párizsba, mert egy amsz-
terdami `extra jós' azt jósolta, hogy ebben a városban olyan esemény történik 
vele, amely alapjában megváltoztatja az életét!"" („Könnyen ráismerünk egy 
meg nem nevezett költő  portréjára, aki közvetve ugyan, de fontos alakja a 
történetnek. Ady Endrérő l van szó, aki hasonló módon `keveredett' Horváth és 
Kiš életébe, irodalmi sorsukba. Ilyen tekintetben A hontalan egyes részeiben 
tömör replika Kiš 1959-es, Kirándulás Párizsba című  művére, melyet Adynak 
szentelt.") (Mirjana Mioč inović  jegyzete, Raktár 359 o.) 

Danilo Kiš huszonnégy éves, amikora Kirándulás Párizsba című  művét írja. 

11  Mirjana Mioč inović : jegyzetA hontalan cím ű  novellához (rekonstruálási kísérlet) Ex Symposion, 
1993. 3-4. Borbély János fordítása 
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„Egyedül Adynak sikerült kifejezni és megfogalmazni mindazt a nosztal-
giát, a költő  minden álmát, amely úgy omlott össze Párizs el őtt, akár egy ikon 
előtt, titokban azonban végzetes vágyakozás gyötörte a mindig kicsi és mindig 
távoli szülőföldje után. Az örök-idegen minden baudelaire-i, párizsi `spleen'-je 
keveredett a keserű  sóvárgással, ami nem csupán baudelaire-i nosztalgia a 
felhők után, hanem egy konkrét vágyódás a szül őföld után, amely örökösen 
ránehezedik az ember mellére, és amit, akár egy talizmánt visel a nyaka körül, 
mint a törékeny szláv Chopin is. És nem csak ő .” 

Számomra és nemzedékem számára Párizs úgy maradt meg az em-
lékezetben, mint Balzac háziolvasmányként feladott Goriot apójának 
befejezése: 

„Rastignac a temető  emelkedő  része felé vette útját. Elnézte a Szajna két 
partján zegzugos körvonalakkal húzódó Párizst, ahol már kigyúltak a lám-
pafények. Szeme mohón tapadta város ama részére, amely a Vedme-tér osz-
lopa és az Invalidusok kupolája közt terül el. Itt élt az el őkelő  táraság, amelybe 
mindenáron bejutni törekedett. Olyan pillantást vetett erre a zsibogó, óriási 
méhkasra, mintha el ő re ízlelné a mézet, és kiejtette száján ezt a nagyszer ű  
mondatot: 

— Most mirajtunk a sor!" 12  
Eugene de Rastignac-nak maga Kiš sem tudott ellenállni: 
„Azt hiszem minden olyan Rastignac-ra gondolok, aki belépett, vagy ösz-

szeszorított foggal berepült a párizsi örvénybe. És érzem, hogy csak saját, a 
zarándok inferióris perspektívájából, még csak ítéletet sem tudok hozni az 
ilyen törekvésekrő l, hanem meghajlok Ady Sóhajtás a hajnalban című  verse 
előtt, és csöndesen mormogom az esti morajban inferióris imámat: 

`Mennyi öröm zúg 
És mind a másé, 
Mennyi arany cseng 
És mind a másé, 
Mennyi erő  küzd 
És mind a másé, 
Mennyi asszony van 
És mind a másé, 
Mennyi kéj zsong 
És mind a másé, 
Mennyi szándék tör 
És mind a másé, 
Mennyi minden van, 
Mennyi szép minden, 
Mennyi szent minden 
És mind a másé." 
A Párizsról szóló fiatalkori esszét Kiš ezzel a mondattal zárja: 
„Tudjuk-e, hogy a sors mit rendel el számunkra utolsó állomásként?" 

12 Balzac: Goriot apó (Európa Könyvkiadó, Bp. 1983.) 

38 



Soha nem voltam Párizsban. Ez a tény a legfájóbb amit magamban hordok. 
Nem tudom pontosan miért: a szégyen miatt, hogy soha nem mentem el, bár 
megtehettem volna, mint annyian mások, akiknek nem sokat jelentett a város. 
Esetleg kifejezett vágyakozásom miatt, talán kissé infantilis elragadtatásom 
okán, vagy lustaságom miatt, ami gátat vetett indulásomnak? — nem tudom. 
Talán ezért van, hogy a hosszú téli napokon, amelyeket a nátha miatt ágyban 
töltök, újra és újra Hemingway m űvét, a Vándorünnepet olvasom, és a szabad-
kai bíró és író, Kvazimodo Braun István (legjobb barátom, a néhai Andrija 
Braun édesapja) könyvtárából származó régi párizsi térképen ráismerek a 
könyvben említett utcákra és sugárutakra, sarkokra és kávéházakra. Amikor 
Braun István visszatért Párizsból, napokig francia (ínyenceknek való) különle-
gességeket készített, hogy Andriján és rajtam kikísérletezze, mi mindent 
tudunk megkóstolni. A forró sütőben, jégen sütött fagylaltot lelkesen fogadtuk, 
viszont minden, ami a francia sajtokkal és a hozzájuk tartozó, bennük lév ő  
élő lényekkel volt kapcsolatos, elkeserített bennünket. Azt mondta, primitívek 
vagyunk Párizshoz. Igaza volt. 

Hogyan írni Párizsról, amikor az ember soha nem volt ott? Akkor talán csak 
a Párizs utáni vágyról lehet írni. Bármit le lehet írni 
Párizsról, mert bármit is írsz le, legyen az akár osto-
baság, igaz lesz. Párizs olyan nagy, és annyi minden 
van benne, hogy a róla kitalált minden szó élő  igazság. 

A remény, hogy mégis Párizsba utazhatom, váratla-
nul jött 1997 telén vagy tavaszán, amikora párizsi Galli-
mard-ból egy levél kíséretében arra kértek, hogy küld-
jem el A Behringer kastély című  regényemet, és ér-
tesítettek a m ű  franciára való lefordításának lehet ő -
ségérő l, valamint arra kértek, hogy engedélyezzem a 
jogokat a francia piacra. Mindent megtettem amit 
kértek. 

Lassan azonban félni kezdtem Párizstól, egyre gyak-
rabban gondoltam Ödön von Horváth sorsára és a jós-
latra, hogy Párizsban valami „fontos" történik vele. És 
gondoltam Danilo Kišre is. Utolsó párizsi napjaira. 

Október 9-én Szentendre, e Budapest melletti va-
rázslatos kis település polgármestere díszebédet ren-
dezett a magyarországi nagykövetünk, Balša Špadijar 
úr, a magyarországi külügyminiszteri államtitkár-helyet-
tes és a mi — néhány szabadkai író — tiszteletére. A 
beszélgetés Danilo Kišrő l teljesen megmagyarázhatat-
lanul kezdődött, méghozzá átkozottul visszásan. Egyik részvev ő  hevesen 
támadta Kiš munkásságát, patriotizmust és más nagy szavakat emlegetett. 
Tolnai Ottóval csodálkozásunkban leveg ő  után kapkodva próbáltunk 

39 



valamilyen választ kitalálni, amikor is Balša Špadijar megszólalt. Akkor tudtuk 
meg, hogy a nagykövet Kiš esküvő i komája, és feleségével, a francia Pascal 
Delpesh-sel elsőként tudták meg az amerikai Atlantában, hogy Danilo rákban 
szenved. (A heves kritiikus:természetesen;nem:szólalt meg a továbbiakban.)  

1986. végéntört :é.n  
Meglepodtern , zhogy a bunte#es ilyen. gyorsan utolert.,lsten  dolgaiba  avat- :  

koztam" mondta Danilo Kis ,  miutat~ értésült súlyos bétegsegérő l.  

a szovegét  tartalmazó  cóm`a 
ég fé se nyitáttam, val'a r 

A Vadgesztenye utca keresesének megírását hihetetlenút elnyujtoftam. A  
befejezest=kellettvolnanmeg megírni,,a dokumentumokátosszeszedni és vala- 
o! mégJelentetni a kesz szövéget. Még csak annak a té,rképnék•a fenymáso- 

tata hianyzik amelyen  Judittal  .együtt árni lva állapítottuk  rrmg„ Danilo Kiš  
szüle tési he lyét - valójában;  jelenleg i lakcímemet: Meggyőzodessel és nyu- 

lodtan érkezem a Fő'ldméréstani Hivatalba Judithoz, ésT-kérém . h ogy fény- 
rnasolja a ,.térképnek ezt a részé ' 

Hihetetlen i Judit  egyáltalán ~nem emlékszik: térkép'nincs, „nem is volt soha  
i lyenterkepunk má sok sem tűdnák -róla. Nem tudom""elhinni, hogy ez 
tehetségé , mar másók is bekapcsoló dnak a keresésbe, de térkép nincs. Még  
mindig azt lliszern,, v lami fiélreé`rtés van a dologban, valami :banális okról van  
szó, (tőgy a terkep.egyszer csak megjelenik, hogy valaki a homlokára csap és  
eszébe  jut ,Semmi :Ugy, tűn ik ,  körülötté rn  az emberek furcsa  pillantást vetnek 
egymasr  

Én IS furcsán erzem mégam. Tévdtem,,:valahol? Á ;  térkép, amit : láttam,  
talán nem is 1938 : bqr származ ik . ,,Mindérit .•megmozgatok a Városépítési  
Intézetbő l  Horvát !r`én, aki,., min dent;=tgd:-á:::szabadkai  térképekrő l,  összes 
kapcsolata t`rnozgosítja Valamit talal , új :  nyőmon haladunk," folytatom: a  ké= 
résest. ismét Judit 11/Íijátovi ćnal vagyok Semmi!  

Két nap utan ismét h ívom Juditot "Ké`rem, hogy még egyszer nézzen átmin= 
Bent. Azt rnonoja konnyeb b  ;l enne, ha legalább az epülettulajdonosainak:tud- 
nam a nevéf.  No; végre valami ez megvani I#t lakott Mihajlo és Ljubomi •r N,iko-
movic ezt a bombázásban  érombő lt. épületekkel foglalkozó nepfeÍsza= 

badito' bizofitsagjelentésebő l tudom: Úgy t<ínik, végül mégis megszerzem a  
kataszteri  hivatalból  a szükséges", dokumentumot.  

ar ,égéve o gozo ;ra zo égen `.. gy ni egye:ore- 
befejeztem Szókatlanul meleg vari, érzem a tavasz ill'at đt, bár, tudtuk, meg 
messze van  Á biroság i=palota Y"sa rka  felé"`nézek .  Látom Az akasztottak bal=  
Íádája'ernlekművet Amróta;ezt a szovéget írom čes Kiš iften életére vonatkozó 
dokumentumok után kutatok, meghalt Glid Nándor a szobrász, aki ezt a 
megrázó szobrot alkotta. Házam el őtt, Kiš szül őházának helyén, a vadgeszte-
nye csupasz ágai ringatózva várják a lombosodást. 

Papp Erika fordítása  

neki h 
követe 

1997 tiyaran)srnét"levelet ká 	 melyben arról értesíte- 
ogy'egyelő re nem adják 	 ,;.'amit aztán gyorsan 

ptarn a G allima rd=tol, 
ki  A Béfír inger,  kástelyt•  
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Az érettségi mint átmeneti rítus az 
Aranysarkányban 

Az érettségi a Kosztolányi-regényben az ősi, halál-újjászületés fázi-
sokból álló átmeneti, beavatási rítus' szerepét tölti be: funkciója az, hogy 
társadalmilag, kulturálisan szentesítse a gyerekéletb ő l a felnőttek vi-
lágába való átlépést. A rituális szerepű  érettséginek három szakaszát 
különíthetjük el a regényben. 2  Az első  (írásbeli érettségi) és a harmadik 
(szóbeli vizsga) szakaszt egy három hétig tartó átmeneti fázis választja 
el. A diákok az érettséginek ebben a középs ő , számunkra különösen 
gyötrelmes szakaszában már kiléptek az iskolából, a gyerekek vilá-
gából, de nem tagjai még a feln ő ttek társadalmának— a sehová sem tar-
tozást itt az ég és föld közti lebegés képzete szimbolizálja.' 

„Utána következett azonban a haddelhadd, az a háromheti id ő , mely 
az írásbelit elválasztotta a szóbelitő l. 

Jaj, csak már vége volna, csak már vége volna. Mert ezt tovább nem 
bírták elviselni. 

Mégis elviselték. (...) 
Nem, még mindig nincsenek túl, ég-föld között lebegnek, lézengve." 4  
A rituális halál, az előző  élet elhagyása, és az újjászületés, az újabb 

világba való beavatás a szóbeli érettségi vizsgán és az ezt követő  ered-
ményhirdetésen történik meg. Az érettséginek ezta szakaszát leíró szö-
vegrészben a halál többször is felbukkan párhuzamként, hasonlítóként. 
A Petőfinek nevezett Packa a szóbeli vizsga el ő tt a segesvári csatatéren 
haldokló költőhöz hasonlít; Jámbor tekintete olyan, hogy „hozzá képest 
egy haldokló tekintete a halál előtti másodpercben vidámnak mond-
ható". 5  A diákok érettségiző  ruhájához „halálos verejtékük" tapad. 6  Az 
ezúttal feltehetően a diákok nézőpontjával azonosuló elbeszélő  megnyi-
latkozásai így szimbolikus jelentést is kapnak, hasonlóan Novák követ-
kező  gondolatához, amelyben szintén a halál és az érettségi azo-
nosítódik: „Az élet, az igazi élet tulajdonképpen most végz ődik."' 

A halál-érettségi párhuzam fontossága bizonyítható az Aranysár-
kány kézirattöredékének vizsgálatával is. $  A kéziratban a halál ha-
sonlítóként szerepelt nemcsak az érettségi, de az utolsó számtan-fizika 
óra eseményeinek leírásakor is. Eredetileg itt volt a Packa-haldokló 
Pető fi hasonlat, és a már szintén idézett, Jámbor tekintetérő l szóló mon-
dat, ill. a Vilirő l szóló következő  részlet is: „Nem lehetett tovább elodázni 
azt a pillanatot, mikor a vesztőhelyre vezetik, a hóhér nyakára teszi a 
hurkot s összerántja." 9  Kosztolányi azonban a kéziratban következete-
sen áthúzta mindhárom szövegrészt, és áthelyezte a szóbeli érettségi 
vizsgáról szóló fejezetbe. Az érettségi rituális funkcióját tehát meger ősíti 
ez az alkotás folyamatában végbemen ő , a kézirat vizsgálatával 
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feltárható változtatás' 0 , amellyel rámutathatunk arra is, hogyan alakul át egy, a 
megnyilatkozások szintjén joggal humorosnak, morbidnak min ősíthető  meg-
nyilatkozás" a poétikai funkciók szintjére emelve mitikus, rituális képzelet-
körre visszautaló motívummá. 

A szóbeli vizsgát, a rituális meghalást az eredményhirdetés és az elnöki 
beszéd alatt és után megtörtén ő  újjászületés követi. Az új életszakaszt, a 
belépést a felnőttek világába az immár „érett" diákok és az őket felnő tté avatók 
számára a következő , szimbolikus jelentéssel felruházott tárgyak, visel-
kedésjegyek ill. verbális jelek jelzik: az „uraim" megszólítás, a bot, a ciga-
rettázás, és a lányokkal való érintkezés. 

„— Uraim — kezdte. (A fő igazgató — Sz. Zs.) Erre a szóra, melyet először 
intéztek hozzájuk, mind fölfigyeltek. Egyesek kiegyenesedtek, hogy arcukba 
hulljon, mások vállukat tartották oda, hogy lovaggá üsse őket. De akadtak olya-
nok is, kik elvihogták magukat, mert pukkasztónak találták, hogy ők már urak." 

„Künn a folyosón tündéri gyorsasággal el őkerültek kabátok ujjaiból, sarkok-
ból a lenge és mégis szemtelen-hetyke nádbotok. Némelyiknek Gergely 
nyújtotta oda ezüstbotját, mellyel szüleik meglepték őket. A fiúk hadonásztak, 
magukhoz szorították, mint az erő  és a férfiasság jelképét." 

„Azért mégis sok mindent szabad. Elsősorban cigarettázni, nyilvános 
helyen is, amennyit kedvük tartja. Egész nap, egész éjjel dohányozhatnak, 
ehetik a dohányt, míg be nem rekednek, és rosszul nem lesznek t ő le. Orrukon 
engedhetik ki a füstöt, bodrosan és karikásan, még a tanárok el őtt is." 

„Huszár Bandi a leányokat magyarázta. Azokkal karonfogva mehetnek a 
korzón, meg is csókolhatják őket akárhol, kinek mi köze hozzá?" 12  
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A felnőttiét e négy szimbóluma ugyanebben a jelképes értelemben máshol 
is felbukkan a regényben. Biró Gyurka, a tanári kar legkevésbé „tanáros" tagja 
többek között azzal jelzi elkülönülését kollégáitól, hogy nem hord botot. Az 
érettségi után tanárát meglátogató Glück Lacit Novák cigarettával kínálja; így 
mutatja meg, hogy megszűnt közöttük a tanár-diák viszony. (Úgy tűnik, a fiú is 
pontosan érzékeli a kínálás jelképi erejét, hiszen annak ellenére rágyújt, hogy 
egyébként nem dohányzik.) A cigarettázás szimbolikus funkcióját mutatja 
meg a következő , Biró Gyurka, az érettségiző  diákok és Liszner Kálmán között 
folyó párbeszéd is: 

„— Csak tanuljatok, maturandusok. Még egy hónap, és szabadok vagytok — 
fölemelte a két konyakos palackot —, tietek a világ. No, szervusztok. De ne 
cigarettázzatok. 

Nem cigarettázunk. 
Nem cigarettáznak — ismételte az öreg Liszner, ki lekísérte a boltba. 

Nálunk, tanár úr, sohase cigarettáznak. A Vili miatt. Annak nem szabad." 13  
A „valami felsőbb osztályú diáknak" látszó tanár, a „tanári kar és az ifjúság 

közti" „összekötő  kapocs", vagyis Biró Gyurka számára voltaképen nem a 
cigarettázás ténye fontos (hiszen márcsak Liszner Kálmán szavaiból is világos 
lehet számára, hogy a diákok másutt cigarettáznak l4): megnyilatkozásában az 
„éretlenség" kapcsolódik elválaszthatatlanul össze a cigarettázás tiltott 
voltával. Mindezek alapján jelképi értelm űvé válhat a Novák és Tibor között az 
éjszakai kertben lejátszódó jelenetnek az a momentuma is, hogy a tanár pon-
tosan akkor gyújt rá egy „virzsíniára", amikor az érettségir ő l kezd beszélni a 
fiúknak. S ezzel szorosan összefügghet az is, hogy míg a Hildáról beszélget ő  
Novákot és Tibort az elbeszélő  az előzőekben „alapként" és „fiúként" ill. „két 
férfiként" határozza meg, addig a jelenetnek ebben a részében ismét „tanár-
nak" és „diáknak" nevezi őket. 

„(...) egyelő re leteszi az érettségit. 
— Igenis — szólt Tibor, s az érettségi szó hallatára fölemelkedett—, legaláb-

bis nagyon szeretném. 
(...) Milyen pályára készül? 

— Még nem tudom. 
— Látja — szólt Novák —, látja, nincs ennek semmi értelme. 
Rágyújtott egy virzsíniára. A gyufa egy pillanatra megvilágította a tanár és a 

diák ülő  alakját." 15  
A négy attribútum érdekes módon az érettségin megbukott Lisznerrel 

kapcsolatban is előkerül a regényben. Ő t a sárszegi társadalom nem avatja 
éretté, nem tekinti feln őttnek — a férfivá válást ezért deformált módon, Novák 
megverése kapcsán éli át. A merénylet után olvassuk róla el őször, hogy ciga- 
rettázik — korábban még titokban sem dohányzott, hiszen bajnok akart lenni. 
(„Ő , ki legkevesebbet ivott közülük, hamar betelt, mert soha életében nem élt 
szesszel, nem cigarettázott." 16) Vili esetében a lányokkal való megismerkedés 
lehetőségének feltétele is Novák „megleckéztetése" lesz: Czeke Bélus azt 
ígéri neki, hogy elviszi Valeszkához, ha „elintézik az ügyet". A feln őttséget 
szimbolizáló bot a merénylet eszközévé válik a fiú kezében: görcsös, fekete 
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botjával veri meg Novákot. A tanár erre a botra már korábban felfigyelt: „meg-
pillantotta LisznerVlmost, ki két fiatalemberrel beszélgetett, és dacolva a fegye-
lemmel egy vasvégű , fekete görcsös botot tartotta kezében, amibő l azt követ-
keztette, hogy nem akarja befejezni tanulmányait, többé nem tekinti magát 
diáknak." 17  Ez a bot így összetett szimbólummá válik a szövegben: az 
érettségizettek „lenge, szemtelen-hetyke nádbotjának" vagy „ezüstbotjának", 
és Vili fekete, görcsös botjának éles ellentéte egyrészt a hivatalos, a közösség 
által szentesített, és a magányosan, deformált módon végbemen ő  felnőtté 
válás oppozícióját jelzi, másrészt pedig jellé válik nemcsak az olvasó, hanem 
Novák számára is: azt mutatja meg a tanárnak, hogy vli érettségi nélkül is 
felnőttnek tartja magát. S nem ő  lenne az első  Sárszegen, aki a „társadalmi 
beavatás" hiánya ellenére is úrként kíván viselkedni: Próféta úgy is a sárszegi 
felnőttek közösségének tagja (adóhivatalnok) lett, hogy hetedikben végleg 
kimaradt a gimnáziumból. S természetesen ő  is azzal jelzi „férfiasságát", hogy 
sétapálcát visel és cigarettázik a piactéren, a város nyilvános életének egyik 
centrumában. 

Az elmaradt, vagy más városban letett érettségi azonban sem a megbukot-
tak, sem a környezetük szemében nem lesz egyenrangú a sárszegivel. 18  Hi-
szen Próféta is, Czeke Bélus is örök bosszúvágyat érez az őket a sárszegi 
érettségi letételében megakadályozó Novák Antal iránt, pedig Próféta é-
rettségi nélkül is „imponál" a diákoknak, Czeke meg egy magánintézetben vé-
gül mégis leérettségizett. Liszner a sehová nem tartozást éli át bukása miatt: 
nem diák már, nem is bajnok (botrányos utolsó felelése után elveszti a futóver-
senyt), de nem lett úr, feln őtt sem. Az itt valószín ű leg Vili nézőpontjához közel 
álló elbeszélő  így fogalmazza ezt meg: „Nem volt ő  már bajnok. Diák se volt. 
Semmi se volt." 19  A felnőttség egyes szimbólumai hiába tűnnek föl Vili éle-
tében: a talán legfontosabb jelkép, az uram megszólítás (amivel a sárszegi 
felnő ttek verbálisan is befogadnák) hiánya megkülönbözteti őt hajdani osz-
tálytársaitól. Sőt, amikor Novák az érettségi után először találkozik Vilivel, 
szervusszal köszönti, holott „ötödikes kora óta önözte": a tanár számára Lisz-
ner nem felnőtt lett, hanem még inkább gyermekké vált. 

Liszner, Czeke és Próféta bosszújának, Novák elleni merényletének egyik 
oka éppen az, hogy a tanár megfosztotta őket a közös „beavatás" soha és 
sehol nem pótolható élményétő l. Az érettséginek ez a hangsúlyozottan rituális 
funkciója a kisvárosi lét specifikus velejárójának t űnik, hiszen a beavatás csak 
egy többé-kevésbé zárt, a fővárosra már nem jellemz ő  közösség keretein belül 
történhet meg. Mindez lehet őséget ad arra is, hogy Gennep elméletét tovább-
gondoljuk: míg a néprajztudós csak a tradicionális, paraszti közösségekre tar-
totta értelmezhetőnek az átmeneti rítus fogalmát, addig a Kosztolányi-m ű  
elemzése alapján azt állíthatjuk, hogy a kisvárosi polgári társadalom ebben a 
vonatkozásban nem kevésbé látszik hagyományosnak. S meg kell említenünk 
azt is, hogy Gennep munkájában az átmeneti rítus csak a születés-házasság-
halál hármassága köré szerveződve vizsgáltatik — az Aranysárkány szövege 
azonban azt mutatja, hogy az érettségit is bevonhatjuk az átmeneti rítusok kö-
rébe, nem felejtkezve el arról, hogy az érettségi természetesen már csak a 
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kisvárosi polgári, s nem a tradicionális paraszti közösségnek a keretein belül 
kaphat rituális szerepet. 

A kisváros zártsága okozza azt is, hogy Sárszegen nem lehet elbújni, s a 
bukást sem lehet eltitkolni. Ez a „sárszegiség", amely Novák öngyilkos-
ságához is jelentősen hozzájárul („Vannak fővárosok, hol az ilyen gyötrődés 
érthetetlen volna."20), teszi különösen fájdalmassá, megrázóvá Vili számára a 
bukást. 

Az Aranysárkányban a diákok nézőpontjából a tanulásnak is elsősorban 
rituális szerepe lesz: csak azért tartják fontosnak, mert a megszerzett tudás 
segítségével letehetik azt a vizsgát, amelyen keresztül a feln őtt úri társada-
lomba vezet az út. Az iskolai tananyag teljesen elszakad az élettő l, így a gim-
náziumon kívül használhatatlanná válik. A nyolcadikosok közül leginkább 
Liszner Vili érzi ezt, aki többek között azért lesz rossz tanuló, mert csak a 
„valóságra" tud figyelni. 

„Addig legalább a számtani példatárat lapozgatta, kelletlenül, mamlasz 
motozással. 

Órákig el tudta ezt olvasni. Valaki öt méter posztót vásárolt... az apa nyolc 
évvel ezelő tt pont százszor idősebb volt, 
minta fia, nyolc év múltán pedig négy év 
híján háromszor volt id ősebb, minta fia... 
egy gazdag ember két bérest fogadott... 
Ezeken ábrándozott. Szórakoztatták a 
tények, az alakok, a tárgyak, s eszébe se 
jutott, hogy a feladatokat meg lehet, meg 
kell oldani. Sző tte-szövögette lustán ál-
mait. Vajon milyen szín ű  az a posztó? És 
ki az a bizonyos apa meg a fiú? Szakálla 
van-e az öregnek, s a fia tud-e kerék-
pározni? Aztán hol lakhatott az a gazdag 
ember? Mihelyt azonban számolásra 
került a sor, elkedvetlenedett, s azzal 
ütötte el a dolgot, hogy posztóra semmi 
szüksége, az apa, fiú meg a gazdag 
ember mind unalmas, ostoba marha." 2 ' 

„De agyában nem a ferde sík és me-
rő leges képe jelent meg, melytő l egész 
lényében idegenkedett, csak a hado-
nászó tanárt látta, mint paprikajancsit, 
az ujjat, arany jegygyű rűjét, meg a mási-
kat, melyben karneolkő  piroslott. Kevés 
érzéke volt az elvontságok iránt. Mindig 
csak a valóságot fogta föl, mely közvet-
lenül szeme előtt mozgott." 22  
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A diákoknak az iskolában tanultak  
mind feleslegessé válnak abban a pilla-
natban, ahogy letették az érettségit:  

„Leghelyesebb felejteni. Felejteni  
mindent, amit magukba szedtek, el őször  
a számtant és görögöt, majd a fizikát és  

latint, felejteni minden rendhagyó igét,  
azt is, mikor született Kisfaludy Károly,  
és mikor halt meg Berzsenyi Dániel." 23  

Ebeczky Dezső  furcsa, a többiekétő l  
eltérő  viselkedése is megerősíti azt,  
hogy a felejtést kell természetesnek lát-
nunk: csak ez az „antidiák" akarja meg-
ő rizni magában az iskolában tanultakat,  
s ezért érettségi után is „bújja a könyve-
ket", „átveszi újra a tananyagot", a „meny-
nyiségtant és természettant is". 24  Novák  
is azt tartja „normálisnak", amit a többi  

diák tesz, hiszen a következ őt mondja a  
fiáról mindezt elmesél ő  idősebb Ebecz-
kynek: „Furcsa. Erre már semmi szük-
sége." 25  

Az Aranysárkányban a tanár- és a  
diáklét éppen az érettségihez való  

r ~ 	 . viszony miatt kerül kibékíthetetlenül  

oppozicionális viszonyba. Az érettségi  
elő tt állók sorsdöntőnek, egyszerinek és megismételhetetlennek érzik ezt az  
eseményt, a minden évben érettségiztető  tanárok számára azonban az  
érettségi ugyanúgy ciklikusan visszatérő  lesz, mint az évszakok. „Tanárok tűn-
tek föl a vendéglő  előtt, s bementek villásreggelizni. Nekik minden évben van  
érettségijük, semmi okuk, hogyne mulassanak." 26  Novák az időt is „örök kör-
forgásként" éli meg mindaddig, míg tökéletesen azonosulni tud a tanárszerep-
pel. A regény kezdetén még teljesen azonosnak érzi az emberi élet és a termé-
szet ritmusát; 27  kifejezi ezt a mulatságos kalapviselési szokása is. A szöveg 
alapján rekonstruálható, hogy Novák nyusztsapkát hord november elsejét ő l 
február végéig, nemezkalapot február végét ő l április végéig, szalmakalapot 
április végétő l szeptember elejéig, és ismét nemezkalapot szeptember el-
sejétő l október végéig. A tanárlét tehát szinte mitikusan ciklikusként téte-
leződik, s ezáltal elkülönül a diák- ill. gyermeklétb ő l a felnő ttség felé haladók 
életének linearitásától. A gyermekségbő l a felnőttkorba, s végül a halálba tartó 
emberi életbő l látszanak ezáltal kiszakadni a tanárok. Ez a kiválás azonban 
természetesen csak illuzórikus lehet, s voltaképpen ez az illúzió teszi poten-
ciálisan tragikussá a tanári sorsot. 
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A tanárságnak, s a tanárok életének „színjátékszer űsége"28  különösen 
hangsúlyos a regényben — az elbeszélő  egyenesen a színészekhez hasonlítja 
a tanárokat: 

„Nincs az a színész, az az ünnepelt h őstenor, kit oly élesen bírálnának a 
színházi kritikusok, ezek a fáradt, kiábrándult emberek. Az ő  kritikusainak, a 
diákoknak a szeme kegyetlen volt, agya friss, ösztöne sz űzien ősi. Nemcsak 
az óra alatt játszott nekik, hanem azután is, hogy elment haza, ők pedig gondo-
latban szövögették azt, amit láttak, hallottak tő le. Ennek az előadásnak sohase 
szakadt vége."29  

A tanári szerep a tanárok ember voltát fedheti el, különösen a diákok szá-
mára30 . Az elbeszélő  feltehetően éppen a diákok „gyermeki szemléletével" 
azonosulva teszi a következő  kijelentést Novákról: 

„Nem is volt ő  ember. Kevesebb volt és több, mint ember. Ő  Novák Antal dr. 
volt, a nyolcadik osztály főnöke, a mennyiségtan és természettan tanára, a fizi-
kai szertár őre, az országos meteorológiai intézet zivatar-megfigyel ője."31  

A diákok szemében Novák nem a szó `gonosz, kegyetlen' értelmében 
embertelen: az emberi vonásokat és az esend őséget nem látja benne. 
Számukra a tanár örök id őtlenségben él; nincs jövője és múltja; születése ugyan-
úgy hihetetlen és elképzelhetetlen, mint betegsége és halála. (Az elbeszél ő  
szavai szerint Novák egyik tanítványa, Jámbor, csak tanára temetésén döb-
ben rá, hogy a „tanárok is meghalnak". 32) S Novák az őt ért csapások után foko-
zatosan önmagába fordulva, befelé figyelve hiába érti meg, milyen végzetes 
lehet ember és szerep összeforrása, Sárszegen még halálában sem lehet 
más, csak tanár. Tanárhalála lesz, amitő l az iskola hírnevét féltik; tanárte-
metése; s a sírkövén is ez áll: „Novák Antal főgimnáziumi tanár, élt 44 évet. 
Béke poraira!" 33  Pedig halottként ő  már nem tanár, hanem testvér, egy a többi 
ember közül. Az elbeszélő  következő  kijelentésébő l következtetve ezt éppen 
Gergely, az iskolaszolga érti meg: 

„Mikor a tanári szoba küszöbén megpillantotta a vad hentesmunkát, a 
vértócsát s az agycafatokat, melyeket a koponya szétrobbanó csontgolyója 
kivetett magából, kiabált: 

— Tanár úr — s kicsit meghajolt a szolga ösztönével fölebbvalója és 
parancsolója előtt —, tanár úr. 

De mikor látta, hogy már nem él, nem szólt többet. 
Döbbenten, meghatottan nézett rá, mint egy testvérre." 34  

Az emberi életet tehát a rituális szerep ű  érettségi osztja a regényben két 
részre, gyermeki- és feln őttlétre. Az Aranysárkány nyolcadikosai mindennél 
jobban vágynak arra, hogy végre feln ő ttek legyenek: 

„Inkább csúszós vénséget, kopasz fejet, epekövet, mint ezt a boldogságot. 
Tisztelt, becsülést, elég a szép fiatalságból, mely csupa kín és megaláztatás. 
Azért vártak oly türelmetlenül, hogy végre-valahára elmúljon." 35  

A felnőttek azonban azt hangoztatják, hogy a „fiatalság a legnagyobb 
kincs"36 , s az érettségi után kilenc évvel a gimnáziumi évekr ő l Huszár Bandival 
beszélgető  Tibor is azt mondja, hogy „jobb volt akkor". 37  S az emberi élet para-
doxitása, vagyis az, hogy a gyermek a feln őttségre, a felnőtt pedig a gyer-
meklétre vágyik, nemcsak ennek a regénynek, de a Kosztolányi-életm ű  
egészének is központi problémájaként jelölhet ő  meg. 
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Az egyéniség keletkezése 
kîeikegciard Ismétlés 

című  művében 
Az elején felhívnám a figyelmet arra a lényegesen alapvet ő , követ-

kezményeiben nagyon is meghatározó kérdésre, ami Kierkegaard 
műveinek megértése, gondolati hozzáférhetősége folyamatában fel-
vetődik minden befogadóban, legyen szó bármelyik m űvérő l, akár az 
Ismétlés című  írásáról is. Mindenki elismeri Kierkegaard megértésének 
különleges nehézségét, filozófiai nézeteinek, gondolatainak a megszo-
kott, a hagyományos, a filozófiatörténetben elfogadottaktól eltér ő , furcsa 
és addig ismeretlen formában történ ő  kifejezését. Művei logikusan nem 
konzisztensek, véletlenül sem sorolhatók a metodikailag strukturált filo-
zófiai traktátusok közé. Nemegyszer már megkérd őjelezték műveinek 
filozófiai aspektusát, filozófiai vonatkozásait', mert a sorok között ki-
érezhető  az önkifejezés, a gondolati meghatározás folyamatában a szo-
rongás, a gondolatok kifejtésénél a befejezetlenség, a témák egymást 
követő , látszólag minden összefüggést nélkülöz ő  váltása, laza szer-
kezete. Írásaiban követik egymást a h űvösen, személytelenül általános 
és a szenvedélyesen, érzékien egyedi megnyilatkozások, az önkínzóan 
kereső  és az önkifejezés után vágyó ember szenvedései...További 
nehézséget jelent az a megértést meghatározó, m űveit egészében 
átszövő  vonás, mely az életrajzi elem, az életrajzi vonatkozás meglétére 
utal. Többször megemlítik, és Kierkegaard is nemegyszer kiemeli, hogy 
művei nem érthetőek életének ismerete nélkül, s mindenki, aki megérti 
műveit, megismeri életét is. 2  

Mondani sem kell, hogy az említett „észrevételek" nagyon is formáli-
sak, s egyáltalán nem meghatározóak Kierkegaard filozófiai gondol-
kodásának értékelésében. S itt els ősorban nem a napjainkban is é-
rezhető jelentőségére gondolok, hanem arra a gondolati újra, amire mint 
gondolkodó újból rákérdezett: az embernek a világhoz, élethez f űződő  
kapcsolatára, új megvilágításba helyezve a már feltett kérdéseket, új 
lehetőséget nyújtva a válaszadásra. A filozófiában, legyen szó bárkir ő l, a 
meghatározó mindig az, amit ír, s csak másodlagos az, hogy hogyan. En-
nek belátása kicsit sem segít a befogadón, aki kénytelen szembesülni a 
dán filozófus fentebb már jelzett, műveinek megértését megnehezít ő  
kifejező  formáival. Értekezésünk célja az Ismétlés című  írásnak, gondo-
lati világának megértése, annak egy lehetséges értelmezése. Kísérlet ez 
az élet küzdelmében megszerzett kivételes lehetőség (a kivételes, vala-
mint az érdekes és különös mint kategóriák vannak jelen a szövegben — 
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ford. megjegyzése), az egyes és az általános harcában megszületett egyedi 
tökéletesség elgondolásának a felfogására. 

Kierkegaard a műve legelején feltett kérdésére keresi igazán a választ: 
lehetséges-e bárminemű  ismétlés, s amennyiben igen, akkor annak milyen 
szerepe van az ember életében, az emberében, a maga összetett egziszten-
ciális konkrétumában, egyediségének meghatározottságában? Más szóval, 
kap-e az emberi élet — mint tipikus megnyilvánulása az egyedinek — az 
ismétlés során valamit, vagy esetleg veszít vele? Az ismétlés fogalmának és 
vizsgálatának legitimitását Kierkegaard a kortárs filozófiában betöltött fon-
tosságában, megkerülhetetlenségében látja. 

Vajon honnan ered ez a konstatáció, fő leg ha tisztában vagyunk azzal, 
hogy Kierkegaard vetette fel és vezette be elsőként az ismétlés fogalmát? 
Mert ő  volt az, aki explicite felismerte jelentőségét az újkori filozófiában. Igaz, 
hogy Kierkegaard szerint már Leibniz is sejtethette az ismétlés meglétét, de 
írásai megjelenéséig bizonyosan senki sem elemezte behatóan. Ez aztjelen-
tené, hogy az újkori filozófia egészében szem el ő l tévesztette a kérdés fon-
tosságát? A válasz — egyetértve Kierkegaard értékelésével — nagyon is igenl ő . 
Kora filozófiájának „állapotától" teljesen függetlenül, Kierkegaard gondol-
kodásával fellépő  és az azt követő  „új filozófia az élet szüntelen ismétlését 
kezdte hirdetni" 3 . Kierkegaard többször diagnosztizálja, hogy a múltfilozófusai 
az általánosról „fecsegtek" a legtöbbet, s kortársai sem tudják megunni — to-
vább ápolva a „hagyományt" teljes er ővel — az „általánosról és csak az 
általánosról szóló motyogásokat" 4 , s közben nem látva meg a valóban fonto-
sat, az egyest, a valóban egyedit. 

Az Ismétlés című  munkája veti fel rendhagyóan a kivételes kérdését, annak 
sajátságos fajtáját, az általános és egyes viszonyának új értelmezését. 

A kérdés fontossága 
Az ismétlés fogalmának fontosságát Kierkegaard abban látja, hogy sze-

rinte ez a „sorsdöntő" kifejezés megfelel annak, amit a görög filozófia az 
emlékezés fogalmán értett. Hogy lehetséges ez? Közismert, hogy az anam-
nézis elméletét Platón mindvégig a gnoszeológia kérdéskörére tartogatja, 
azonban Kierkegaard az ismétlés fogalmát valami sokkal többre is fel szeretné 
használni. Platón a megismerésrő l szóló tanítását, ami az emlékezés fogalmát 
részletezi, a Menón című  dialógusban fejti ki módszeresen. A rabszolga gyer-
mek, aki addig nem ismert semmilyen matematikai igazságot, a lélek vissza-
emlékezése révén felismeri azokat. 5  Az ember csak a lélek által képes erre, 
halhatatlansága révén elérhetővé válik az örök ideák világa, a tudás megszer-
zése, és a földi életben azok újbóli felismerése. 

Vajon nem melléfogás két ilyen intenció öszevetése? Valamiféle álkapcso-
lat és álvonatkozás kikövetkeztetése Platón azon állításából, hogy a megis-
merés folyamata valójában az emlékezés folyamata 6, és Kierkegaard azon 
nézetébő l, hogy az ismétlés fogalmát az emberi élet egészére vonatkoztatja, 
az egyes és általános viszonyának összességére, tehát nem csak annak egy 
aspektusára, nem csak annak platóni értelemben vett megismerés 

51 



folyamatára? Természetesen lehetséges az összevetés. Platón ismeret-
elméleti megoldása, az emlékezés teóriája és Kierkegaard — az életben meg-
valósítható totalitás csak ismétlés által — tétele azonosságot felmutató gondo-
latokat tartalmaz, de egy pillanatig sem téveszthető  szem elő l, hogy nagyon is 
két különböző  elméletrő l van szó, vonatkozásukat és totalitásukat nézve egy-
aránt. Ha átgondoljuk, vajon Platón ismeretelmélete — és így nem csak az övé 
— nem hordoz magában egy sor olyan kimondatlan és implicite már benne lév ő , 
következményeiben minden mást meghatározó igazságot, olyat, ami az élet-
ben megvalósított viszonyok összességére ne lenne kihatással? Olyannyira 
elképzelhetetlen, hogy ez teljességében meghatározna mindent? Ha ebbő l 
indulunk ki, akkor Kierkegaard az emberi élethelyzetet és a vele szem-
benállóval megvalósított sajátságos kapcsolatok totalitását vizsgálva ne fog-
ná át a platóni (és más) ismeretelmélet kérdéskörét is egészében? Nem éppen 
ez nyújt alapot az összehasonlításhoz? 

Kierkegaard mindkét folyamatban — az emberen kívül-, és vele szem-
benálló kapcsolatában — a közöst a mozgásban látja meg, mint olyan eszköz-
ben, helyesebben, mint olyan médiumban, ahol a kapcsolatok létrejöhetnek, 
és ami által az élet meghatározása min őségileg más lesz. Az élet történései-
nek folyama (mozgása) az emlékezetben és az élet történései az ismétlésben 
ellentétesen végbemenő  és megvalósulási módjukban különböző  folyamatok 
(mozgások). Következményeikben ezért eltér ően határozzák meg az egyes 
és az általános kapcsolatát. Az emlékezés folyamatában amire emlékezünk 
az már megvolt, és a jelenbe kizárólag az emlékezés útján idézhető  meg, ezért 
a folyamat (mozgás) módja visszaható — kontemplatív. Az, ami az ismétlésben 
ismétlődik, szintén már megvolt, de a lét ami volt, az emberi élet jelenében (pil-
lanatában) a maga egészében (totalitásában) itt lesz számára. Más szóval, az 
ismétlés az emberi életben lehetővé teszi megjelenítésétannak, ami által vala-
mi létezik abban, ami valóban létezik, méghozzá oly módon, hogy az itt lesz.' 
Egyedül az élet ismétlésében, semmiképpen sem gondolva csak a megis-
merés aspektusára, valósulhat meg a létez ő  létét egészében (totalitásában) 
megjelenítő  lehetőség az emberszámára. Az ismétlés valósítja meg az ember 
valódi, aktív és termékeny szembesülését az általánossal, az örökkévalóság-
gal. 

Másrészrő l viszont, amennyiben a mozgás az id ő  függvénye, abból követ-
kezik, hogy az embernél az emlékezés és az ismétlés folyamata egy sa-
játságos létezést jelent az időben. Az emlékező  létezés a most pillanatától az 
örökkévalóság irányába halad, és kizárólag csak a múltban helyezkedik el. Az 
ismétlődő  létezés az itt létezést jelenti az embernek, azt a jelent, melyben az 
örökkévalóság a múltból megjelenik. Az ismétlés mozgásirányát ezért Kierke-
gaard egy különleges és ellentmondásos fogalommal — az el ő re emlékezés-
sel8  — vezeti be a gondolkodásba a következ ő  értelmezésben: az emberi élet-
ben meghatározó az itt és jelen levése annak, ami eredend ően múlt, és ami 
természeténél fogva örökkévalóság. 9  Kierkegaard arra a kérdésre, hogy hol 
valósul meg az örökkévalóság megjelenítése az életben, tehát abban ami 
történő  mozgásban van, a választ magában az életben találja meg, de mint 
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egzisztenciát meghatározva: az élet az egyéni döntéseken és az ezen alapuló 
egyéni életterv kitartó megvalósítása, mely minden mozzanatában kizáróla-
gosan az általános momentumain alapszik, tehát, az élet több, nem azonos az 
általános megismerésével, a személytelen kontempláció mozzanatával. E-
zért az egyén döntéseinek sora „őrök időktő l fogva létezik, az időben valósul 
meg, a pillanatban jön létre." 10  

Az ember és örökkévalóság viszonyának fentebb említett két módo-
zatában az embernek élete során nem kell tartania egyrészrő l a nyugtalan 
reménytő l, másrészrő l az új felfedezésének sokszor félelmetes következ-
ményeitő l. A lélek ilyen és ehhez hasonló állapotáról csak akkor beszélhetünk, 
ha az csak a jövő  felé van fordulva, úgyhogy a most és az előbbi nem játszik 
semmilyen releváns szerepet az emberi 
életben. A differentia specifica megha-
tározása az emlékezés és az ismétlés 
között — tehát mint az élet viszonyulá-
sának módjai között a múltban meglévő  
örökkévalóság principiumához — a me-
lankólia. Mert az érzéki visszafogottság és 
az aggódás érzése szükségszer űen jár e-
gyütt az emlékezés folyamatával. Ezzel 
szemben, az ismétlés „a pillanat boldog 
biztonságában" megy végbe." Az élet, 
amelyik a szóban forgó két létmomentum 
egyike által sem alakítja kapcsolatát az 
örökkévalósággal, „üres és értelmetlen 
zajjá"' 2  hullik szét. 

Kierkegaard ezekben a tételekben fo-
galmazza meg az ismétlés szerepének 
fontosságát az emberi életre nézve. Más 
szóval, felhívja a figyelmet arra, hogy az 
embernek miért kell, illetve miért szük-
séges az ismétlődésben megvalósítania 
életét. Kierkegaard elismeri, hogy „a tö-
kéletesség elérése az embernél" 13  az a 
kérdés, amire az ismétlés tanítása választ 
kíván adni. Mert amennyiben az életet az 
ismétléssel határozzuk meg, mégpedig 
oly módon, hogy az maga az élet vonatko-
zásainak totalitása legyen (ne csak egy 
aspektusa, mint amilyen a megismerés folyamata), és amennyiben ez így meg 
is valósul, tehát az ember az ismétlésben él, egyedül csak akkor valósíthatja 
meg a tökéletességet, a klasszikus etikai eudémonizmus értékeinek — a bol-
dogság és békesség —értelmében. Másrészrő l viszont, a remény, illetve a jöv ő  
felé fordulás és az emlékezés, a megismerő-személytelen fordulás a múlt felé, 
nem teszi lehetővé egészében az élet boldogságát. Az élet egyaránt elveszik a 
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remény tervezgetéseiben, csakúgy a megő rző  
emlékezés fogságában, mert a remény (a nem 
megalapozott terveivel) és az emlékezés (a 
megő rzöttségre törekvésben) lehetetlenné teszi 
az élet megvalósítását a jelenben. Következik ez 
mindkettőnél abból, hogy „helytelenül alakították 
kapcsolatukat magához az id őhöz". 14  Az életben 
a tökéletesség az élet és az id ő  helyes kapcso-
latában keresend ő , és ez egyedül csak az is-
métlésben valósítható meg. Kierkegaard taní-
tásában ezért lesz az ismétlés az egyedüli igaz 
létezés, az embernél megvalósult lét: aki az 
ismétlés mellett dönt, megérett a létre. Mert 
gyáva az, véli Kierkegaard, aki csak remélni mer, 
és a szenvedélyben elég az, aki csak emlékezni 
tud, de az, aki akarja, és dönt az ismétlés mellett, 
az lesz ember, „aki kiválasztja az ismétlést, az 
élni fog". 15  

A kérdés története 
Kierkegaard vezeti be az ismétlés új kate-

góriáját a filozófiába. A kérdésnek azonban létez-
nek filozófiatörténeti el őzményei, s szándékunk 

szerint ezekhez szeretnénk visszanyúlni és egyben vállalkozni értel-
mezésükre. A filozófia történetének kezdeteit ő l, az ókori görög bölcselettő l kell 
kiindulnunk. Kierkegaard utal — minden részletesebb elemzés nélkül — az eleai 
létrő l és a herakleitoszi logoszról szóló tanításokra. A közöttük fennálló külön-
bségek ellenére következtetni lehet az ismétlés kérdésének akkori meglétére, 
mégpedig az egyes és az általános kapcsolatának a meghatározásában. Ez a 
tétel Kierkegaard-nál nincs különösebben kidolgozva, mégsem kerülhetjük el 
az idevágó alapvető  gondolatok és tanítások vizsgálatát. 

Az eleai lét értelmezésben— munkánk kontextusát tekintve — fontos kie-
melni, hogy van, egy, egész, örök, végtelen és mozdulatlan. Ezzel a meg-
határozással tagadták az egységes lét változását, megszüntetve minden 
mozgást, elhárítva minden látszatot és érzéki csalódást. Az eleai tanítás 
ontológiai paradigmája tartalmazza azta következtetést, hogy az igazság min-
dig a jelen, s nem létezik a jövő  és a múlt. Más szóval, az eleai metafizikusok ta-
nítása az id ő  más aspektusait „egyaránt elképzelhetetlennek" 16  tartotta. 

Ezzel szemben, Herakleitosz tanításánál semmi sem állandó, és semmi 
sem létezik az örök változáson kívül, minden az Egy mozgásában változik. A 
történés itt nem más, mint az egységnek szakadatlan megteremtése az Egy 
örökké szembenálló momentumaiból. Létezik az egy ami minden (50. fr.), és 
aminek lényege a mozgással azonos. Elhangzik, hogy az id ő  három dimen-
ziója alkotja alapját az Egy létezésének. Herakleitosz tanítása szerint az Egy a 
pillanatban megvalósult, a küzdelemmel megteremtett különböz őség 
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egysége. A megteremtett különbözőségek egységének „pillanata" a mozgás 
folyamatán keresztül megvalósult szembenálló különböz őségek Egysége, 
ami időben szemlélve, a múltból halad a jövőbe. 

Két ellentétes ontológiai nézetrő l van itt szó, az idő  jelenségének különböző  
értelmezésérő l. Kierkegaard explicite semmit sem mond az ismétlés kér-
déséhez fűződő  kapcsolatukról. A leírtakból kikövetkeztethet ő , hogy az is-
métlés kérdése először Herakleitosznál jelentkezik, aki feltételezi az id ő  
mindhárom dimenzióját, mert (és ez az igazán fontos) vizsgálja (noha nem 
kimerítően) az idő  szerepét a konkrét létez ők létrejöttében. 

A korabeli filozófiában az ismétléssel nem foglalkoznak, de a kinezisz 
fogalmával igen. A hegeli filozófiában ezt„ medíációnak, illetve közvetítőnek"17  
nevezik (a fordítása dialektikus mozgás harmadik elemének—a szintézisnek—
a fogalmát jelölte ezzel az elnevezéssel). Tudjuk, hogy a hegeli dialektika 
amellett, hogy az igaz megismerés módszere, ontológiai törvénye is egyúttal a 
fejlődés fokainak: a tézisnek, antitézisnek és a szintézisnek. A tézis egyszer ű  
affirmációja a fogalomnak illetve a létez őnek, az antitézis önmaga negációja, 
amit minden fogalom, illetve létez ő  önmagában hord, a dialektikus momentum 
harmadik eleme, a szintézis immanens túlhaladása (a tagadás tagadása 
révén) az ellentéteknek, s egyidejű leg a lényeg megő rzése is a fogalom vagy a 
létező  meghatározásában. 18  

Az imént említett hegeli fogalmak körül „sok port vertek fel" 19  a filozófusok, 
de nem látták meg — mondja Kierkegaard — a görög filozófiában a lét és a 
semmi viszonyának értelmezésében a hegeli tételek túlhaladását. Hegel filo-
zófiájában nem világos, „hogyan valósul meg a mediáció, vajon a mozgás két 
pillanatából jön-e létre, milyen értelemben tartalmazza már mindkett ő  elő re 
azt, vagy netalán teljesen új valami keletkezik, és ha igen, akkor hogyan" 20  

Kierkegaard az ismétlés dialektikájában ugyanis éppen ennek a léte-
zésének a módját kívánja bemutatni: (meg)ismétl ődik az ember életének pilla-
natában ami már volt, ami természeténél fogva általános. Pontosan ez a 
momentum jelenti az ismétlésben az újdonságot, s nem valami üres és meg-
határozhatatlan ismétlését valami újnak az életben. 

A görögök Platón filozófiájának világában csak emlékeznek, azaz 
szemlélően viszonyulnak az általánoshoz; Hegel filozófiájának rendszerében 
az ember nem tesz egzisztenciálisan semmilyen jelent ős mozdulatot, az 
általános domináns hatására személytelen módon megszüntetve túlhaladja 
saját létező  állapotát. Ha mégis tesz netalán valamilyen lépést, ebben a 
mozgásban „mindig az immananciában mozog" 21 , tevékenysége meghatáro-
zott határokon belül marad; Az ismétlés — ezekkel ellentétben — a transzcen-
dentalitásban marad: az ember döntése alapján szükségszerűen túllépi saját 
világának határait és abban a pillanatban közvetlen kapcsolatba kerül az azon 
túlival, az örökkévalósággal. Az ember, mint konkrét példája az egyedinek, 
ismétléssel jut el az immanensbő l a transzcendentálisba, közvetlen viszonyt 
alakítva ki az örökkévalóvalósággal, az általánosnak és egyedinek igaz 
lényegi viszonyát megvalósítva. 
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Jób története 
Vajon hol, hogyan és mikor kezd az élet az ismétléssel megvalósulni? Az 

ismétlésben megvalósítható-e a viszony a másikkal, az emberen kívüli többi 
egyessel, s ha igen, akkor hogyan és mikor? Kierkegaard három példán is 
világosan bemutatja, hogy az ismétlés nem tesz lehet ővé az ember és a 
múlandó világ elemei között semmilyen viszonyt, tehát mindazzal ami az 
emberen kívüli, és nem általános. Az els ő  ilyen példa a berlini utazás emléke, 
abba a városba, ahol már volt. Lakásának az átrendezése a második. A har-
madik a szeretett személy elfelejtésére tett kísérlete egy másik személlyel. A 
külvilág tényeivel és létez ő ivel való találkozása során az emberben az is-
métlés nem történhet meg, de éppen ebbő l fakad az indíték, az ok az 
ismétlésre.Kierkegaard esetében ez az ok a szeretett személy elvesztése 
volt22 . Ez a tény késztette az emlékezésre, melankólikus érzést kiváltva. Az 
ilyen lelkiállapot megváltoztatására az irónia látszólag megfelel őnek tűnik, de 
igazából nem volt képes önmagában bevezetni az ismétlés folyamatát. 

Kierkegaard továbblép, nem áll meg az ismétlés jelenségének vizsgá-
latánál a minta-helyzet, a szeretett személy helyettesítésére tett kísérleténél. 
Az Ószövetségben elbeszélt Jób történetében találja majd meg a legmegfe-
lelőbb élethelyzetet az ismétlés bemutatására, a paradigmatikusan „h űséges 
tanúnak a szenvedéseiben és meghurcoltatásában"23 . Jób a földi életét bűn-
gyű lölőként élte, eleget téve maradéktalanul a zsidó vallási közösség kó-
dexének24 , s ezért az elő ítéleteknek megfelelően jutalomban is részesült az 
evilági sikerekbő l és bőségbő l. Egyszer csak okot nem adva rá 2S, az Egy-
ségesítő  és a kevésbé erős Szétválasztó2ó  vitájának játékszere lett. Az Isten a 
Sátán kezébe adja, hogy meggyőződjön hűségérő l. A Szétválasztó, a Sátán 
megfosztja az élete során megvalósított minden külvilági jótól: a hatalomtól, a 
tekintélytő l, a birtokaitól, gyermekeitő l és legvégül az egészségét ő l. Az é-
letében kijelölt és megvalósított élet tervét ő l megfosztva, felépített világa 
egészében megszűnik27 . Három barátja Jóbnak (Bildád, Elifáz és Czófár) 
kérdéseikkel, utalásaikkal és tanácsaikkal megingatják addigi meggy őző -
désében, s már kész elfogadni, hogy szenvedése büntetés tetteiért, s hogy 
egyedül Istenhez könyörögve remélhet kegyelmet. Jób mindenét, még barátai 
együttérzését is elvesztve egyedül marad igazságával Isten el ő tt. 

Jób tudatában van ártatlanságának, mégis t ű rés szenved28 . Reménytelen, 
de tű ri Isten indokolatlan kegyetlenségeit, és a szenvedéssel teli párbeszéd-
ben Istennel, saját magatartásának igazolását keresi 29 . A párbeszéd jellege 
nem akadémikusan hideg, és nem is elfogulatlanul fennkölt csak azért mert 
„igazságát nem igazolja önfeláldozó tettekkel" 30 , hanem nagyon is nyers és 
heves, mert különleges párbeszéd folyik a Jóbot érintő  tragikus kérdésekrő l. 

A szenvedésben megegyeznek Kierkegaard-ral. Igaz, ő  csak a szeretett 
személyt vesztette el, de az is elég, hogy az életben elveszítsen mindent, a 
dicsőséget, a büszkeséget, „s velük együtt az életer őt és az élet értelmét" 31 . A 
sokféle magyarázat, „amit a szegényes földi bölcsesség adhat" 32  ilyen esetek-
ben, nem nyújthat megoldást, csak a semmit. 
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Miben egyezik meg Jób és Kierkegaard élethelyzete? Az életterv meg-
valósításának a lehetetlenségében: Jób megvalósítaná életének totalitását, a  
megtervezett tervét, környezete szokásainak ápolását; Kirkegaard nem tudja  
megvalósítani szerelmét a házasságban. A lehetetlenség a világ valósága  
(ami az általános princípiumát magában foglalja) és az egyes szellemi  
világának ellentétébő l ered, a közöttük fennálló különbség meglétében. Ez  
betör, zavart hozva az ember életébe, meggátolva törekvéseiben. Abban a pil-
lanatban — mondja Kierkegaard —, amikor a világ valósága belép az egyén  
életébe, minden elveszett, akkor már minden túl késő . Jób különleges élethely-
zetét „mindennek ellenére, mégis igaza van"  33  megállapítás adja. Mit tehet i-
lyenkor? Tovább léphet kitartva egyedi, sajátos helyénvalóságának meg-
valósításában: megindokolni Isten el őtt meggyőződését. Emberi tudása éle-
tének tisztaságáról és ártatlanságáról biztosítja, addig az élet ennek éppen  
ellentétérő l győzi meg. Nem roppanhat össze, ki kell tartania és állhatatosan  
véghezvinni saját meggyőződését az örökkévalóság princípiumával szem-
ben, hogy ismét elnyerje annak kegyeit. Jób kitartásával saját szabadságának  
erejérő l és nagyságáról tanúskodik, arról, amit ő l a teremtő , az Isten se  
foszthatja meg soha.  

Jób viselkedését elemezve Kierkegaard megállapítja, hogy csak az egész  
a megpróbáltatása (megpróbáltatás—kí-
sértés ford. megj.) az életnek. Mit jelent  
ez? A tudomány az ember és a világ között  
fennálló, végtelenül sokrétű  viszony meg-  
fejtésére tör, de sikertelenül, mert maga a  

} viszony a megpróbáltatáson alapszik, és  
ami az érdekesnek (mint kategória ford.  
megj.) a módján csak az egyes számára  

1 létezhet, megismételhetetlenül, levezethe-
v I, mi - másra a tudomány által felhasznált metodológiai  

oldó őkrá :
34  A megpróbáltatás kategóriája nem és nem is le-

a téorétiku ..eÍmélkedés tárgya, hanem egyedül csak az aka-
s ;mint ilyen nem magyarázható valami közvetettel. Lé-

ebén ézé'rttránszcendentális, „a megpróbáltatás alakítja ki az  
émbérnél ,az 'érdék s viszonyát az Istennel" 35  (kiemelés a szer-
zotol)s Mive l teoretikus síkon és egyáltalán teoretikus módon az e-

s/ 
~ '. ~ gyes és alfalanos  kérdése  megoldhatatlan, „Jób gyakorlatiasan 

oldotta meg, elfogadta az Istent olyannak  
amilyen". 36  Isten ilyen elfogadása csak az 
érdekes viszonyában lehetséges, a tudo-
mányok közvetítése nélkül, amikor a hit 
hozza létre a viszonyt, mert „a hit nem 
megismerés, hanem szabad cselekedet, 
az akarat kiteljesülése" 37  

Jób saját valóságának igazát bizonyítja 
azzal, hogy meghurcoltatása magányában 
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őszinte meggyőződéssel kiáll igaza mellett, magára maradva ezzel Isten el őtt, 
eltaszítva magától a világ valóságának kedvez őtlen hatásait. A megpróbál-
tatás kategóriája valaminek az elvesztettsége (nem léte) felett érzett elviselhe-
tetlen fájdalom hatására tör be az emberi életbe. A megpróbáltatás mindig 
csak az érdekes viszonyában jelentkezik az örökkévalósággal, a túlvilágival, s 
nem azzal, ami múlandó és evilági, habár megvalósulásának helye id őbeli. A 
megpróbáltatás a pillanatban bukkan föl, abból a mostból. Jób, maga és az 
általános küzdelmének folyamatában, köszönve állhatatosságának, gy őz-
tesként kerül ki, szükségszerűen megbékélve Istennel, úgy, hogy ezek után 
már az emberek is elfogadják álláspontjának és 
magatartásnak igazát. Jób — mondja Kierke-
gaard — kétszeresen kapott: önmagát igazolja 
az Istennel való megbékélés tettével , megkapja 
Tő le az áldását, visszanyerve az elvesztett 
bizalmat embertársaitól, „és evének vele együtt 
kenyeret az ő  házában; sajnálkozának felette 
és vigasztalák őt mindama nyomorúság miatt, a 
melyet az Úr reá bocsátott vala." 38  

Az Isten és Jób viszonya kétirányú: egyrész-
rő l az általános, az Isten igazságtalanul bánik 
Jóbbal önmaga előtt; másrészrő l Jób elfogadja 
az igazságtalanságot, de nem veszti el a jogot 
Isten előtt, hogy kivívja saját meggyőződése 
helytállóságának igazát, és bizonyítsa ezzel 
ártatlanságát. Ebben a dialektikus harcban, ami 
az egyes és általános között játszódik le az 
okból, hogy az egyes újból megvalósítsa saját 
valóságát, az ember kétszeresen kaphatja 
vissza az elvesztettet. Az ismétlés jelenségé-
nek és történésének leírása emberi nyelv se-
gítségével szinte lehetetlen. Ezért menekül 
Kierkegaard Jób metaforikus történetéhez, az ismétlés genealógiája lénye-
gének legmegfelelőbb kifejtéséhez: abban a pillanatban jön létre az egyesnél, 
amikor az általános és örökkévalóság viszonyában az érdekes újonnan meg-
valósítja az elvesztettet, abban a pillanatban, amikor az összes elképzelhető  
emberi bizonyosság és valószín űség semmivé válik. Más szóval, abban a 
helyzetben, amikor mindent elvesztett, kivéve a meggy őződésére való jogot, 
amikor a világ valósága, illetve az általános szemben áll az emberrel , de ő  
mégse— még barátai tanácsára sem—, igazolja tévesen, b űnbánóan önmagát, 
hanem magányában Isten előtt küzd saját jogos valóságának megvaló-
sításáért. Ezzel a vallási fordulattal, a hit erejével megmenti becsületét, meg-
váltja büszkeségét, visszaállítja életének értelmét. Aki hisz a Létben, az meg-
valósítja a tervezettet, és ezért csak a hív ő  ember létezik igazán. 39Amit az 
ember elveszthet, az a külső , a nem örökkévalóság. A küls ő  harcban keletke-
zik, az örök Lét szüntelen hitében, az individuumban. Az emberi élet ideálja 
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nem lehet az, hogy az ember belepusztuljon a bánatba. Az élet igaz ideálja 
megtartja az élet egészségét, ami csak az általánossal kialakított helyes 
viszonyában képzelhető  el, s megteremti magát az individuumot. 40  Ebben van 
a megpróbáltatás lényege. 

Az ismétlés egyik következménye a saját én újbóli megvalósítása. Az én 
kettészakadását a külső  világ, illetve az általános, az akadályként jelentkez ő  
általános okozza az egyes vonatkozásában. Az elvesztett külső  entitást az 
ismétlés nem adhatja vissza. Jób sem kaphatja vissza elvesztett gyermekeit, 
az életet nem lehet megkettőzni. A belső  entitás megújítása lehetséges csak 
újra —a szellemé. Az ismétlés kizárólag csak a lélekben történik meg. A lélek az 
a toposz, ahol „az élet minden pillanatban kap vagy veszít" 41 , az az alap, amely-
bő l a egyéniség az ismétlés folyamata során kin ő . 

Az egyes és általános dialektikája 
Amennyiben az ember valódi és a világban kimért élethelyzetben kíván 

élni, akkor magáévá kell tennie egy idea feltétel nélküli követését. Ez arányta-
lanságot, összemérhetetlenséget hoz magával az egyes és az általános 
viszonyában. A kaotikus világ megtagadásának folyamatában és a kiharcolt 
önmegvalósítás új általánosságában — amit fogalmilag nem lehet világosan 
megmagyarázni—a kivételes/egyes mindig rákényszerül önmaga igazolására 
az általános előtt. „A nem igazolt kivételest arról ismerjük meg, hogy szeretné 
megkerülni az általánost" 42 . Kierkegaard a folyamatot az ember egyidej ű  
elpusztításához és életben hagyásához hasonlítja. 

Ebben a paradox széttépettségben egyik oldalon az általános, a másikon 
az egyes áll. Az ismétlés dialektikus folyamata az általános „haraga és türel-
metlensége", és, mivel az általános ezzel egyid őben kívánja is, a „kivételes 
iránti szeretete" között megy végbe. Az általános polemikusan viszonyul a 
kivételeshez: jóindulatú az egyes irányában, amit az általa felkínált lehet őség-
ben az egyes megvalósíthat, de csak abban a pillanatban, mikor a kivételes 
rákényszeríti erre. Az általános jóindulatának sikertelen kikényszerítésénél az 
egyes nem igazolhatja önmagát. 

Az általános bölcsen visszahúzódó, és „nem fedi fel korán" önmagát. Ha a 
kivételes nem állja ki a harcot, mondjuk nincs elég kitartása, akkor az általános 
nem siet segítségére, és nem igazolódik sohasem. Másrészr ő l, az ismétlés 
dialektikájában a kivételes „kitartása és daca" saját „gyengeségével és bete-
gességével" áll harcban. Az ismétlés folyamatának egésze az individuum dia-
lektikus harcában játszódik le, ahol a kivételes és az általános ereje ösz-
szemérettetik. Az egyes harcban az általánossal erősödik meg, s a legtöbb mit 
elérhet ebben a folyamatban, hogy „az igazolt kivételes megbékül az általá-
n ossa l". 43  

A kivételes saját eredetét az általánosnak köszönheti, mert annak „gyö- 
kerébő l nő  ki". A kivételes magában foglalja az általánost. Megértve önmagát, 
megérti az általánost is, értelmezve önmagát, értelmezi az általánost is. Az 
igazolt kivételes az általánossal szemben gy őzedelmeskedett és ezáltal iga- 
zolta önmagát. A kivételes helyzete mégsem magyarázható az általánosból, s 
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innen fakad az újkori filozófia kri-
tikája, különösen Hegelé, aki az ál-
talánost csak elgondolja, teljesen 
érzéketlenül, addig a kivételes iga-
zából csak „kitörő  szenvedéllyel'' 44  

valósíthatja meg az általánost. 
Az egyes egzisztenciájának leg-

megfelelőbb példája a költő  egzisz-
tenciája. Élete az egész mindenséggel szembeni harccal kezd ődik, mert az 
csak a pillanat megvalósulásában létezik, az egyesben, a múlandóban, az 
egyéniségen kívüliben. A megnyugvás, illetve az igazoltság helyzetének 
keresésére kényszerül, ugyanis a világgal szemben a továbbiakban csak 
vesztes lehet. A megnyugváshoz három lehetséges út vezet. Az egyes és az 
idő  kapcsolatán alapszik mindhárom léte. Az ember az emlékezésben és a 
reményben nem találhat állandó megnyugvást. A megnyugvást, az öniga-
zoltságot csak az ismétlés folyamatában találhatja meg, közvetlen kapcsolatot 
létrehozva önmaga és Isten között. Ennél a momentumnál az ember lelkében 
eluralkodik a vallásos érzület. Abban a pillanatban, amikor létének idegleves 
megtagadása megszűnik, megvalósítja újbóli önmagát, létrehozva min őség-
ben egy teljesen új egzisztenciát — az új egyéniséget. Tehát, megvalósítva 
önmagát, mint individuumot, ebben a vallási fordulatban — az ismétlésben élve 
— , megnyugszik önmagával és megveti a világ múlandó valóságát'' 45  

Összefoglalás 
Az ismétlés mint a jelenben megjelenített örökkévalóság, mint a Lét itt 

levése az embernél, a most és itt megragadása a létez ők létének — meg-
határozó aspektusai ennek az ontológiai kérdéskörnek. A küzdelemben iga-
zolt egyéni világ valóságossága Isten el őtt, valamint a döntés által újrate-
remtett egyes —ami az individuum létrejöttéhez szükséges—a tanítás f őbb ant-
ropológiai dimenzióit képzik. Nagyban megkérd őjelezi ezzel a hagyományos 
filozófia helytállóságát. A filozófiában az ember és a világ kapcsolatában a 
szemlélődés elve volt meghatározó, racionálisan értelmezve az objektívat, de 
azzal, ami szemben áll az emberrel, egzisztenciális szempontból irreleváns-
nak bizonyult, mert az életre nézve egyszer űen „süket és néma". A kapcsolat 
ilyen formája nem fogja át az egyes létezését, az egyes — az ember élete — nem 
elégedhet meg ezzel, nem lehet boldog ilyen módon. Kierkegaard tanításában 
a szubjektum—objektum hideg szembeállítottságának megdöntött elmélete 
helyett, az egyén döntései és terve alapján megvalósított élethelyzetét, az 
örökkévalóság és az én, az általános és az egyes, a szubjektum és objektum 
lényegesen új kapcsolatának létrejöttét hirdeti, melynek viszonyából egy új mi-
nőség — a egyéniség keletkezik. 

Fordította: Kiss Gusztáv 
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A MAGYAL? MÍTOSZOK ÉS A 
NEPLELEK 

Magyar mítoszok 

Hallottam már görög, indiai, kínai mitológiáról, de magyarról még 
sohasem. Valamikor pedig létezhetett, amit alátámaszt, hogy monda-
kincsünk a szóbeli áthagyományozódás révén, s a gestaírók megö-
rökítésének köszönhetően három magyar mítoszt ő rzött meg. 

A mítoszok emberi sorskérdésekre keresnek választ, amelyeken 
belül a közösség szellemi viszonyrendszerét tárják föl a cselekvésre 
és gondolkodásra nézve. Ez különböz ő  nagyságrendű  kollektíva lehet: 
a görög mítoszoknál általában a görögséggel azonosított emberiség 
vagy a polisz népe, e háromnál a magyarság egésze. 

Mindegyik egy válsághelyzetbeni döntésnek a szellemi megalapo-
zása. A nép megmaradásának alapföltételei voltak azok a cselekedet-
beni és gondolati irányulásváltások, amelyeknek spirituális oldalát és 
megokoltságát világítják meg. Az új hazában való letelepedéssel o-
lyan létkérdések fogalmazódtak meg, mint: milyenné kell válnom 
ezután (kultúraváltás); ezentúl hogyan kell viselkednem (életmód-
váltás); most miben kell hinnem (hitcsere). A magyarság, Ázsiából 
Európa szívébe költözve, nemzeti halálát élte meg: le kellett mondania 
kultúrájáról, életmódjáról és vallásáról, egyszóval önmagáról! Ezt ma 
történelmi szükségszerűségnek ítéljük meg, azzal a megokolással, 
hogy ha nem tették volna meg, akkor a hunokhoz és az avarokhoz 
hasonlóan elsöpörte volna őket az ellenkezés vihara. A mítoszok üze-
nete szerint viszont a nép szellemi értelemben nem kényszerként, 
ellenkező leg, küldetése beteljesítéseként élte meg ezeket a válto-
zásokat. Népjellegi szempontból ennek óriási jelent ősége van, hiszen 
ez a szinkretista jellegű  átalakulás bizonyítékának számít. Eszerint 
pedig a szkíta úgy lett európaivá, hogy eközben megmaradt szkítának! 
A következőkben, a mítoszok elemzésével, ezt szeretném bebizonyí-
tani. 

A fehér ló mondája 
A fehér ló archetípus. Ebben a funkcióban találkozunk vele János 

Apokalipszisében is: az Ember Fia a végső  időkben fehér lovon ülve 
győzedelmeskedik a rosszon, a hindu vallásban Kelki, a tizedik avatár 
szintén fehér lovon nyargalva tiportja el a gonoszságot. Ezekb ő l is fény 
derül az őskép fogalmi értelmére, mint amilyen az Igazság, és annak 
megnyilatkozásával együttjáró ítélkezés, de a mítoszi allegorikus kép 
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is egyedül ily módon fordítható le 
fogalmi nyelvezetre: ezen a terüle- 
ten a szellem akaratából az állama-

" lakulatnak vége, ítélkeztek fölötte. 
Salánnak a lovat el kell fogadnia, 
mert az ítélet szerint állama meg-
érett a pusztulásra'! Befejezte kül-
detését, életképtelenné, szellemi-
leg értéktelenné vált! A csata már 
csak következmény, az ítélet vég-
rehajtása Árpád és népe részér ő l, 
akik ezzel feladatukat teljesítették. 

A mítosz többréteg ű  jelentést 
hordoz, a fönt elmondott csupán az 
egyik interpretáció. Egy másik ér-
telmezése az adás-vétel motívu-
mában szólal meg. A fehér ló át- 
adása általában véve azt jelenti, 

hogy a nép lemond az Isten Ostora, az ítéletvégrehajtó szerepkörérő l, magya- 
rán beszünteti a kalandozásokat, és akár prófétikus vonatkozásúnak is mond- 
ható, hogy aki átveszi tő le ezt a funkciót, képi nyelven szólva a fehér lovat, az 
egy török nép fejedelme! 

Ezt az általánosságban kifejtett életmódváltást részleteiben is taglalják a 
csere további tárgyai, amelyek természetesen szintúgy allegorikus képek. 
Lovat adnak a földért (földművelés); féket a fűért (állattenyésztés); nyerget a 
vízért (halászat). Magyarán a katonanép, melyet a fölnyergelt ló jelképez, 
munkásnéppé válik. A csere tárgyai az életmódváltás bels ő  következménye-
irő l is szólnak: a lovat földre váltja, vagyis helyhezkötötté, kiszámíthatóvá válik; 
a féket fű re, vagyis szilaj, uraló természete megbékül, az úr szolgává lesz; a 
nyerget vízre, vagyis büszkesége megalázódik. 2  

Már háromféleképp értelmeztük a mítoszt, de annak választermészete, 
mint alapvető  műfaji meghatározó, egyikb ő l sem világlott ki. Ennek oka, hogy 
az életmódváltásról szól, az pedig minden népnél magától értet ődik, nem kí-
ván magyarázatot, s így mítoszi, szellemi természet ű  értelmezést sem. Annak, 
hogy a magyarságnál mégis mítosz kerekedett ki bel ő le, egyetlen magyaráza-
ta lehet: az életmódváltás nem volt magától értetődő , vagyis nem egziszten- 
ciális kényszer eredményezte! A mítosz megléte bizonyítja, hogy a magyarság 
tudatosan mondott le életmódjáról. 
1  Szellemi értelemben a halál az ítélkezés pillanata az igazság mértéke szerint, tehát ha ítélkeztek 
fölötte, ez magába foglalta, hogy meghalt. 
2 A ló a mozgással függ össze, a lovas nomád népek életmódjának meghatározó eleme; a ló az, a-
mit megfékezni és uralni kell; a föld a mozdulatlanság jelképe. A fék a szilajság és az uralás 
szimbóluma: a ló, amit megfékezni és uralni kell. Af ű  a legelészéssel kapcsolatos kép, amely már 
önmagában is békességet áraszt, de utalhat arra is, akit terelnek. A nyereg a lovon ülés tekintélyi 
jelképe. A víz a lefelé folyásra és a halászatra, a legmegvetettebb foglalkozásra utal, s így az 
előzővel együtt az alázatra figyelmeztet. 
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Emese álma 
Emese álma a hitcsere mitikus megjelenítése, amire már az álom ténye is 

utal, hiszen az álmodás a szellemvilággal való érintkezés, ahol megszólalnak 
a felsőbb akarat üzenetei. A mítosz az álom keretébe burkolódzik, mert tárgya, 
a hit cseréje, spirituális történés. Valójában nem tesz mást, mint újramesél, 
magyarrá tesz egy általánosan ismert eseményt: Jézus fogantatását. Az 
analógia kínálta magát: az égi üzeneteket hordozó, tudást és er őt sugárzó miti-
kus madarat a turult, a Szentlélekkel; a megtermékenyített ősanyát Emesét, 3  
Máriával, s a megszületend ő  gyermeket Álmost4, akinek a neve a szellem 
küldöttét jelenti, pedig Krisztussal azonosíthatjuk. Ám nehogy őseink párat-
lan nagyképűségére gondoljunk, hiszen nem arról van szó, hogy Jézus Álmos-
ban reinkarnálódott! Ezt a történet mítosz volta már magában megcáfolja, de 
még inkább az, hogy a fabula álom keretében szólal meg: a párhuzam tehát 
szellemi természetű . Ilyen értelemben Jézus pedig nemcsak, hogy kéri, egye-
nesen megköveteli a vele való azonosulást! Hogy félreértés véletlenül se 
essék, még pontosítok: a szellemi rokonítás azt jelenti, hogy úgy látok, mint ő , s 
ha úgy látok, akkor úgy is élek és beszélek, tehát követem a tanítását! Amikor a 
magyarság a hét törzs első  szakrális feje- 
delmében, vagyis szellemi ősképében Jézus- 
sal való spirituális rokonságát fedezte föl, . • , 

akkor ezzel gyakorlatilag azt mondta ki, hogy 
hite Jézus hite kell, hogy legyen! A tudatosság 
itt is fölmerül, hiszen azonosulva Jézus hitével 
a magyarság önszántából vállalja föl azt. Az 
arra való válasz pedig, hogy miért kellett ennek 
bekövetkeznie, így hangzik: az őseredettanúi, 
a „totemállatok" kiegyenlítődnek az új vallás 
személyeivel, tehát ez a hitcsere a nép kez-
dettő l elrendelt küldetése volt. 

A csodaszarvas mondája 
A csodaszarvas mondája a kultúraváltás mítosza. A testvérpár szerepel-

tetése általános mítoszi elem. Alapja az a filozófia tétel, hogy az abszolútum a 
végesben, tehát a világban, csakis a végletek formájában testesülhet meg: 
mint Első  és Utolsó, Erő  és Tudás, Hatalom és Bölcsesség egyszemélyben. A 
mítoszban ezeket a kiegészítő  ellentétpárokat a két iker jeleníti meg. A most 
vizsgált esetben Hunor testesíti meg az Els őt, az Erőt és a Hatalmat, Magor 
pedig az Utolsót, a Tudást és a Bölcsességet. 

A testvéreket a csodaszarvas Meotisz ingoványai közé vezeti. A csoda 
nem más, mint a szellem belépési pontja a világba, itt tehát képi nyelvezettel 

3  Az Emese névnek kettős etimológiája ismert: vagy vaddisznó anya, s mint ilyen szintén egy 
totemállat neve, vagy emberi anyácska. Földes Péter: Vallanak az ősi krónikák. Bp.,1986.68. o. 

4  Anonymus az ősi jelentés ismeretében keresztényi értelmére fordítja a nevet: ,,...azért hívták 
Álmosnak, azaz szentnek..." 
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beszélve egy új kultúrkör fogantatásáról, primordiális 
stádiumáról, embrionális életszakaszáról van szó, amit a 
Meotisz mocsaraiban eltöltött id őszak jelképez. A meg-
születő  kultúrkört a mítosz, szkítának nevezve, ponto-
san be is azonosítja. 

A történet második része — Belár király fiai 
feleségeinek az elrablása, és velük egy új élet-
közösség megalapítása — , allegorikus nyelvezet-
ben azt a történelmi pillanatot örökíti meg, amikor 
a hun és a magyar kultúrtér kapcsolatba került az 
európaival. Az utóbbit Belár király fiainak felesé-
gei jelenítik meg. A kultúregységre a feleségnél 
nem is lehetne találóbb szimbólumra lelni, hiszen 
a tradíció letéteményeseként a n ő  nemcsak testi, 
hanem lelki táplálója is gyermekének. A mítosz 
szerint létesült kapcsolat történelmileg is igazol-
ható. A szkíta kultúrkör népei közül az első , aki az 
európaival kölcsönhatásba került a hun volt, az 
utolsó, a mai napig is fennmaradó, pedig a ma- 
gyar. Ez történelmi tény, amiként az is, hogy ebben a kultúrköri találkozásban 
Európa a hunokat az erő  és a hatalom birtokosaiként ismerte meg. Katonai 
erejükkel a germán népeket Rómára zúdítva, közvetve ők teremtették meg an-
nak a szellemi potenciálnak a lehet őségét, amely a latin és a germán összeol-
vadásával később létrehozta Európát. Ebb ő l a szempontból is elsőnek számíta-
nak! 

Ha a mítosz értelmezésében ugyanezt a modellt Magor utódaira is alkal-
maznánk, akkor meglep ő  következtetésekre jutnánk. Olyanokra, amelyeket 
ismerve népünk pesszimista és öntagadó attit űdjét, csak félve merek kimon-
dani. A mítosz szerint ugyanis a magyarság küldetése az, hogy az európai 
kultúrkör szellemi kifulladásakor, „az utolsó új kezdetet hozó" rangjánál fogva, 
szellemileg újítsa meg Európát. 

Témánk kitűzött célja szempontjából viszont teljesen lényegtelen, hogy a 
mítosznak ebben igaza van-e, vagy lehet-e egyáltalán? Számunkra az a fon-
tos, amit a kultúraváltás tárgyáról mond. Azt állítja ugyanis, hogy a testvérpár 
nő rablással vette feleségül Belár király fiainak a feleségeit. Ami a képi nyelvr ő l 
fogalmira lefordítva azt jelenti, hogy a mítosz szerint a magyarság nem maga-
sabbrendű  szépségtő l elcsábítva, hanem tudatosan váltott kultúrát, mert ezt 
ítélte meg küldetésének. 

A néplélek 
A nomád és az urbánus szabadságeszményben lényegi különbségek 

mutatkoznak. A nomád szabadságélmény az énre, és nem a közösségre 
irányul, épp ezért esetében a társadalmi problémákat nem a kultúrák, hitek, 
szabályrendszerek ütközése okozza, hanem az összetartozás, a közösség 
megteremtésének a hiánya. A nomád számára sohasem jelent akadályt, hogy 
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gondolkodási rendszerébe olvassza azt, amit értékesnek ítélt meg. Innen 
származik szinkretista beállítódása. A magyarság ennek a tulajdonságának 
köszönhetően, kapcsolatba kerülve az európai kultúrhatással, azonnal meg-
kezdte annak beépítését saját kultúrájába, amit történelmi tények bizonyíta-
nak. Természetesen ez az új értékrend sajátos, magyarosított értelmezését 
szülte. (Ennek egyik legismertebb példája a Boldogasszony azonosítása 
Máriával.) Az államalakítás szándékával föllép ő  Géza és István a nomád indi-
vidualizmussal szembesülve, amely el őbb-utóbb szétforgácsolta volna a nem-
zet erejét, az urbanizált gondolkodást hívta segítségül terve megvalósí-
tásához. Az urbánus, a nomád ellentéteként, a szabadságélményta közösség 
felé fordítja, épp ezért számára annak az életmódja, kultúrája és hite egységes, 
szent és megváltoztathatatlan. Fejedelmi hatalmukat felhasználva az urbánus 
Európa egységes életmódját, kultúráját és hitét kényszerítették rá a magyar-
ságra. Ez tette lehetővé, hogy a törzsekre és nemzetségekre oszló népet 
homogén közösséggé kovácsolják, amely a szilárd alapokon nyugvó állam 
alapkövetelménye. Ettő l kezdve a magyar-
ság kettészakadása, közösségileg és 
egyénileg is, kézenfekvő  tény lett. Az István 
megteremtette urbánus, európéer magyar, 
és a puszták nevelte nomád, szkíta magyar 
külső  konfliktusa azóta is népünk legfonto-
sabb jellemvonásai közé tartozik. István és 
Koppány küzdelmétő l kezdve, a német és 
kun, illetve osztrák és török barátságra való 
megoszláson át, egészen a napjainkig 
tartó liberalista és konzervativista beso-
rolódásban megnyilvánuló szétszakított-
ság történelmünk tragikus vonása, amely 
identitásunk — Európában egyedülálló — 
kétpólusúságának a következménye. Hoz-
zá hasonlót talán csak a Balkán tudott pro-
dukálni, de egészen más vonatkozásban: 
a barbár és a civilizált össze nem olvadó 
bipolaritásával. 

Lélektanilag igazolhatóan az én termé-
szetszerű leg arra fog törekedni, hogy megsza-
baduljon ettő l a skrizofrén állapottól. Érthetően tehát 
azt teszi, hogy betagozódik az egyik táborba: a nyuga-
tiak, az európéer lelkületűek, vagy a keletiek, a szkíta 
vérmérsékletűek közé. Ettő l kezdve a másik tábor tag-
jait az ellenségeinek fogja tekinteni, és megvetve gyű-
lölni. A két tábor között feszül ő  szenvedélyes gyű lölet-
nek pszichológiai oka van. Mivel az egyik identitásrész 
kiemelésével a másikat a tudatalattiba kell 
visszaszorítanunk, ezért amikor a szorítás pillanatokra 
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megenged, az elnyomott identitásrész onnan kiszabadulva, démoni er ővel áll 
bosszút rajtunk megtagadásáért. Az arc, amelyet ilyenkor felénk mutat, titkon 
tudva legyőzhetetlenségét, félelemmel tölt el bennünket, a félelem pedig 
gyű löletté változik bennünk. Ez közismert lélektani törvényszer űség: a 
cölibátust vehemensen képvisel ő  egyén el őbb-utóbb a szexualitás 
ellenségévé fog válni, az erkölcsprédikátor el őbb-utóbb mindenben a Sátán 
művét fogja fölismerni, az európéer magyar negatív sztereotípiájának képvi-
selője előbb-utóbb antiszemitát, szélsőséges nacionalistát, buta népiest és 
maradi konzervatívot fog látni a szkíta lelkület ű  magyar képviselőjében, az 
pedig zsidóbérencet, elvtelen kozmopolitát, érzéketlen urbánust és nemzetta-
gadó liberalistátaz européerben. A gyű lölet, ami lélektanilag persze érthetően, 
oly erős tud lenni közöttük, hogy a válságos történelmi pillanatokban még a 
nemzet közös ellenségeivel, az agresszorokkal, az osztrákkal 
vagy a törökkel, a némettel vagy az orosszal is el őbb szö-
vetkezik, mint a másik féllel, és ezt nem azért 
teszi, mert az árulás a vérében van, mint ahogy 
azt egyesek gondolják rólunk vagy magunkról, 
hanem azért, hogy segítségükkel megsemmisít-
hesse az ellenséges tábort. Ezért követett min-
den ilyen hatalomátvételt kegyetlen megtorlás: 
kuruc vagy labanc, vörös vagy fehér terror. 
Viszonylagos békességre jutni csak egyetlen 
időszakban, a romantika Európájában tudotta két 
tábor, de ez az átmeneti kézfogás is csupán an-
nak a véletlennek köszönhető , hogy ekkor 
Európa érdekl ődése éppen a népies felé fordult. 
Ennek elmúltával a harc újból változatlan heves-
séggel lángolt föl. 

Ez a harc pedig hiábavaló és a küzdelem osto- 
baság: nem lehet megszabadulnunk attól, ami eredend ően hozzánk tartozik. 
Ebbe csupán belenyugodnunk lehet, és megtanulnunk együttélni vele. Ham-
vas Béla is ugyanerre a megállapításra jutott Az öt géniuszban. Igaz, ő  öt 
alkotóelem, archetípus harmonikus összeegyeztetésér ő l szól, én pedig csak 
kettő rő l, de úgy gondolom, ha ezt a két id őbeli géniuszt sikerül össze-
békítenünk magunkban, akkor azzal az öt térbelivel sem lesz gondunk! A föl-
dolgozott mítoszok e célból születtek a két kultúrkör szembesülésének id ő-
szakában. A kettős identitás konfliktusát szüntetik meg sajátos értelmezésük-
kel: a szkíta lelkületűnek ugyanis azt üzenik, hogy az átalakulás a szellem aka-
ratából zületett, tehát küldetése beteljesítés; az européernek pedig azt, hogy 
á Váltožas udatoš Választás eredménye volt, tehát nem semmisítette meg az 
előžő  iőérititáš-t, Sőt ilozzákapcsolódva gazdagította azt. Magyarán mindössze 
annak az Élftsgaziás°át követeli, hogy az európai tud magyar, és a magyar tud 
európai lenni. Ennek a belátása pedig minden további küls ő  és belső  küzdel-
met fölöslegessé és értelmetlenné tesz. 
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A SZERB LÍRA 
A Szerbiában való uralkodás nem megy költészet nélkül. A politi-

kai hatalom azért, hogy ne csak elfogadhatónak, hanem egyedül 
lehetségesnek tüntesse fel azt, amit tenni szándékozik és tesz, a 
költészetre és a költőkre szinte gyakrabban hivatkozik, mint az állami, 
a gazdasági, a társadalmi és más nemzeti érdekekre. A szerb poli-
tikának a költészet iránti ilyen érdekl ődésére a magyarázatot abban a 
nálunk igencsak élő  romantikus képzettársításban kell keresni, mi-
szerint a költészet az emberi, különösen pedig a nemzeti törekvések 
legmélyebb, legőszintébb kifejezési formája. A költészet mellé állni, 
felvonultatni a költészet él ő  és halott nagyjait, egyet jelent a néppel 
való eltéphetetlen összefonódással. A politikai hatalom nem is kíván-
hat ennél szebb képet önmagáról. Másrészt pedig az sem állítható, 
hogy a szerb költőknek nehezükre esik eljátszani a nemzeti — akár a 
legrosszabb— politika helytállósága és legitimitása kezesének presz-
tízs- és gyakran busásan megjutalmazott szerepét. 

De, nem csak hogy hivatkozik a költészetre és keresi annak támo-
gatását, hanem a politika — különösen pedig a hatalmon lev ő  — 
önmaga is arra törekszik, hogy egyfajta költészetként mutatkozzon 
be. Beszédeit költő ien fogalmazza meg, ami egyike azon eljárások-
nak, amelyeket Adorno az „autentikusság zsargonja" megterem-
tésének nevez. Ezáltal a politikusan beszélni kiegyenlítődik a köl-
tő ien beszélni fogalmával. Uralkodni és énekelni egyre megy, mon-
daná Branko Miljkovi ć . A szerb politika számára ez, mindenekelőtt, a 
népies-epikus stílusban való beszédet jelenti. A politikai zsargon és 
az epikus népköltészet régen felismert közelsége az egykori Jugosz-
láviában még szembeötl őbbé vált a válság és a háború éveiben. A 
gyű lölet és a háború propagandája előszeretettel használja fel az epi-
kus népköltészet elemeit, idézi fel a mitikus és legendás események 
és hősök emlékét, de gyakran jómaga is felhasználja a népi eposz tíz 
szótagú verssoros formáját. 

A belgrádi hatalom politikai irányváltása, amely ma az egykori 
Jugoszláviában zajló békefolyamat legfontosabb tényez őjeként tün-
teti fel magát, változást eredményezett a politikai beszéd uralkodó 
stílusában is. A hatalom beszéde nem szakított a költészettel, nem 
mondott le üzeneteinek költő ivé tételérő l. A hősi énekforma a hát-
térbe szorult, mégha azt nem is engedték át teljes egészében az új 
rezsimpolitika ellenző inek, a hatalom pedig ma szívesebben penget 
lírai húrokat. Így a famózus szerb eposz jegyében több éven átfolyta-
tott politika után elérkezett az id ő , hogy a szerb politika békésebb, 
behízelgőbb, líraibb hangot üssön meg, vagyis elérkezett a szerb líra 
ideje. 
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Az új, szerb béketeremtő  politikai líra legkiemelked őbb művelőjének számít 
Mira Marković , a Jugoszláv Baloldal elnöke. A jói felismerhet ő  lírai-politikai tol-
vajnyelvet ő  teremtette meg, szorgalmasan írogatva a Duga oldalain megje-
lentetett, ma igen népszer ű  Napló-jegyzeteit. M. Markovi ć  Naplója felismer-
hetővé teszi a politikai költészet egyes jellegzetességeit, amelyek azáltal jön-
nek létre, hogy a szerző  elsősorban lírai eszközöket használ. Szembetűnő  pél-
dául, hogy az úgynevezett epikai függ ő legesség helyett valami más jelentke-
zik, amit talán lírai vízszintességnek lehetne nevezni. A szerb politika epikus 
formájára jellemző  az a törekvés, hogy megszilárdítsa az össz szerbség örök 
életének tengelyét, vagyis a szerb népközösség minden, már elhunyt, most 
élő  és még meg sem született tagja közötti kapcsolatot. A lírai politikus, ett ő l 
eltérően, kapcsolatot szeretne kialakítani önmaga és a világ, a természet 
világa és az össz Emberiség világa között. 

A lírai politikai beszédben az epikai Mi helyét a lírai Én foglalja el. Míg a Mi-
beszédben az egyén egybeolvad a közösséggel és csak rajta keresztül 
kapcsolódik a kollektíva részeként megélt természethez (a szerb folyók példá-
ul a szerbség vérkeringését jelentik), addig a politikai-lírai Én-beszédben az 
egyén kiválik a tömegbő l, föléje emelkedik, feltöltődik az egyéni hatalom 
érzéseivel, amit a nagy szellemek szentimentális magányosság-érzetének 
megélése kísér. A lírai politikusa primitív, er őszakos tömeg —amelyet megvet, 
de amelytő l kissé tart is —felett lép kapcsolatba a Természettel, az Emberiség-
gel, a Jövővel. Ezta kapcsolatot jól illusztrálja M. Markovi ć  Napló-jegyzeteinek 
számos részlete, amelyekben a szerző  magányos elmélkedéseit írja le a ter-
mészet izgalmas szépségeirő l, a nyári forróságról, a jeges es ő rő l vagy a 
fagyról, amelytő l „házunk ablakain az üvegeket teljesen belepték a fehér, 
jeges arabeszkek" (Duga, 1996. február 16.). 

A politika a lírai kulcs szerint nem akar politika lenni, lemond a politika 
fogalmáról és a szerelem, a szabadság és a boldogság idillikus világának a 
megteremtésére irányuló m űvelődési-művészi munkává alakul át. Ilyen szem-
pontból. a politikai beszéd lírai beállítottsága nem sokban különbözik az 
epikától. Az epikai és a lírai politika is rejtett politika. Csak hogy az els ő  
esetében a néprő l és a méltóságról való gondoskodás, a másik esetében 
pedig az emberért és boldogulásért való aggodalom szolgál álcaként. 

Ha a politikát költő ien irányítják, akkor a politikai életr ő l szóló krónika kul-
turális és irodalmi krónikává alakul át. Ebben is érintkezik az epikai és a lírai 
politika, de eltérnek a költő i-politikai perspektíva megválasztásában. Az els ő  
esetében a figyelem a kultúr-történelemre összpontosul, a nagy történelmi 
események, fő leg csaták és nagy emberek, mindenekel őtt harcosok és nép-
vezérek megünneplésére irányul. A második esetében, amikor lírai húrok 
szólalnak meg, a politikusok jobban érdekl ődnek a természet és az ifjúság 
iránt. A JB leskovaci községi bizottsága teljes lírai ihletettségében március 21-
én a természet jelentős dátumát köszöntötte — a tavasz érkezését a kétség-
kívül politikamentes Tavaszköszöntő  címmel. A JB Igazgatóságának elnök-
asszonya és más vendégek számára bemutatott művelődési műsorban 
színészek léptek felés egy gyermekkórus egy olyan általános iskolából, amely 
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erre az alkalomra mégsem változtatta meg epikus Kara đorđe Vožd nevét (Po
r
li-

tika, 1996. március 22.). Azon a napon ez a párt Szerbia más helységeiben is 
„tribünöket" szervezett, amelyeken a kultúráról, a zenér ő l, az „alkotásról és a 
kreativitásról", a „szebb és jobb társadalomról", a „polgárok szellemi életér ő l" 
és minden más, szép és költ ő i dolgokról esett szó, de „politika nélkül". 

Doktor Živorad Đorđević , a Borba főszerkesztője is megértette, hogy a 
szerbiai hatalom letette a guzlicát és el ővette a lírát. Arra törekedett, hogy fel-
sorolja és néven nevezze az aktuális rezsim lírai-politikai céljait, amelyeket 
tömören csak baloldali opciónak keresztelt el. Az els ő  helyen áll, írja Đorđević , 
az ember érdekében folyó harc. Ezután, a baloldaliak „mindent megtesznek, 
hogy a fiatalok örüljenek a holnapnak", megnyílnak az ajtók az ifjúság és a 
tudástól duzzadó fiatal emberek el őtt". Különösen érdekeltek abban, hogy a 
polgárok megismerjék az igaz szerelmet, vagyis hogy „népszer űsítsék az 
érzelmeken alapuló szerelmet a szerelemmel való visszaélés helyett, ami 
csak a könnyű  és brutális pénzszerzésre irányul". Egyszóval, a baloldali opció 
hatalma Szerbiában azon munkálkodik, hogy boldoggá tegye az embereket és 
— ahogyan Đorđević  magyarázza — a 
„nemeslelkűséget, a boldogságot népsze-
rűsíti", a „béke, az emberi boldogság, a 
jólét és az emberi lény méltósága társa-
dalmának a megteremtésére törekszik". 

Az emberért és boldogulásáért való 
aggodalmában a baloldali opció olyan 
messzire megy, hogy még azokat a helye-
ket is meghatározza, amelyeken gyüle-
kezhetnek a szerelem nemes és örömteli 
érzésével áthatott boldog polgárok. Ezek 
pedig a stadionok, mert az embereknek — 
ahogyan Đorđević  fogalmaz: „a sporttalálkozókon kell gyülekezniük és örül-
niük, ahelyett hogy politikai demonstrációkon juttassák kifejezésre primitiviz-
musukat és rombolják azt, ami évek alatt jött létre". Ebb ő l az következik, hogy a 
szerb baloldal ellenfelének lenni egyet jelent a szerelem eltiprásával, az ifjúság 
iránti gyű lölettel, a béke veszélyeztetésével, a boldogság lerombolásával, s ő t, 
szeretni és szervezni a „nacionalista élvezkedést és az utcai verekedéseket". 
Ez az, amit Đorđević  szerint a hazai jobboldal tesz, amelyet „zavar a béke és a 
nyugalom, a jogállam működése és a baloldal azon szándéka, hogy emberünk 
boldogságban éljen" . ljen (Borba, 1996. március 7.). 

Látható tehát, hogy a politikai lírában is fontos az áruló alakja. De ennekVuk 
Branković-a nem elfajzott, rossz szerb, eltörökösödött vagy a Nyugatnak 
benyaliskodó, hanem egy aszociális, primitív alak, kulturálatlan részeges, aki 
gúnyolódik mindenen ami szép és költő i. És így, tegnap a guzlica, ma a líra 
(holnap a guzlica?) mellett a szerbiai hatalom arról igyekszik meggy őzni 
bennünket, hogy dala jobb minden politikától, a becsületes szerb emberhez 
méltatlan gyanús tevékenységt ő l. 

Mácsai Tibor fordítása 
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Az ú' történelemszemlélet 
szükségességérő l    

„A történelem arra tanít, hogy ne higgyünk a 

történészeknek!" 

Ez a szélsőséges tézis természetes következménye a jugoszláviai 
történetírás fejlődésének a XX. század második felében. A „magasabb" 
— kezdetben az osztály, majd az utóbbi id őben a nemzeti —célok érdeké-
ben a múlt rendszeres mesterkedések tárgya volt: a nem kívánt igaz-
ságokat visszafojtották a történelmi tudatba vagy egyszer űen csak 
elhallgatták azokat. 

A második világháború befejezése után megkezd ődik a marxizmus 
ideológiájával teljesen átitatott történetírás abszolút uralmának hosszú 
korszaka. A történelmi folyamatok magyarázatául az osztályharc és an-
nak törvényszerűségei szolgáltak. Az egyén helyét a társadalom osz-
tályszerkezetében elfoglalt helyzete határozta meg, így személyes 
érdekekrő l nem beszélhetünk. A történetírás minden figyelmét a (nagy 
P-s) párt-történelem felé fordította. Ennek tanulmányozásával és 
szépítésével foglalkozott a legapróbb részletekig, még a „szocialista for-
radalom" utáni id őszakban is. 

Az ilyen részrehajló és valótlan múltkép-modelleken felnevelt nem-
zedékekben kitörölhetetlen nyoma maradt a történelem torzított ké-
pének. Az egyetemi képzés is hasonló alapokon történt. Századunk 
nyolcvanas éveiig a történelem szakos hallgatók számos tantárgyhoz a 
második világháború után lefordított szovjet tankönyveket használtak. E 
tankönyvekben egymást érték Marx meg — valamivel kisebb számban — 
Engels, Lenin de különösen Sztálin „történelmi" idézetei, melyek magy-
arázatot és megoldást adtak a történelem minden talányára (enig-
májára) az etruszkoktól kezdve a francia „burzsoá" forradalomig, hogy a 
legújabb kor történelmét ne is említsük. Az ilyenfajta, a történészek töb-
bsége által elfogadott történetírás célja nem a múlt minél hitelesebb 
rekonstrukciója volt, hanem az, hogy a múltban igazolást keressen a 
kortárs történésekre. 

Miután leomlott a fal, amely Berlint, de Európát is két megbékíthetet-
len világra osztotta, és a monolitikus ideológiai impérium lebomlásával, a 
jugoszláv térség, egy rövid id ő re a liberalizmus és kozmopolitizmus 
szellője csapta meg, nagyon rövid ideig megnyíltak a kapuk a másfajta 

1 A. Mitrović , Teorijsko usmereno saznavanje istorije (A történelem elméletileg irányított is-
merete) Jurgen Kocka A Történelemtudományról c. könyvének el őszavában, Ogledi Bel-
grád, 1994, 323. o. 
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világszemlélet el őtt, így a másfajta történelemszemlélet el őtt is. Egyes 
történészek, akik tudatában voltak egyetemi képesítésük hiányosságainak, 
falánk módon „nyelték" a hozzáférhető  munkákat, melyek a magánvállalkozás 
fellendülésének köszönve jelentek meg a piacon. 

Mindez azonban túlságosan rövid ideig tartott ahhoz, hogy mélyebb gyöke-
reket tudjon ereszteni. A letűnő  rendszer rothadó törzsében igen gyorsan táp-
talajra talált a nacionalizmus és sovinizmus csírája, és az ebb ő l kialakuló 
áramlatokat nagy készséggel „lovagolták meg" a hajdani párttörténészek, a 
proletárbrigádokról szóló számtalan monográfia szerz ő i és a hozzájuk ha-
sonlók. A gyorsan-frissen összetákolt könyvekben, az újságok hasábjain, de 
különösen, mint a tévéműsorok csillagai, ezek az emberek minden köztár-
sasági központban azon versengtek, ki „ássa ki" és prezentálja kritikátlanul a 
tényeket arról, hogy „ ők" (más népek képviselő i) hogyan használtak ki, gyötör-
tek, kínoztak „bennünket" a történelem során. E bemutatásban „mi" tévedhe-
tetlenek, feddhetetlenek voltunk, a „mennyei" nép, „ ők" pedig csúnyák, piszko-
sak és gonoszak. Minden média — tisztelet a kivételnek —, telítve volt az ilyen-
fajta „történészek" szereplésével, akik között akadt akadémikus is, és akik 
napról napra elláttak bennünket a múltról kialakított sajátos képükkel, ami már 
szinte előkészítő  szakasza volt a véres délszláv leszámolásnak. Azon 
kisszámú szakember ésszerű  ellenkezése, akik belátták az „élet tanítómes-
terével" való hatalmas visszaélést, távol maradt a lakosság figyelmét ő l. Így 
került a történetírás a mélypontjára. Csak remélhetjük, hogy ezen egyének 
„hozzájárulása" a nagy délszláv vérengzéshez hamarosan objektív elbírálás-
ban részesül. 

A háborús akciók lefolyása és a külön nemzetállamok megalakítása után 
nem sok minden változott a valamikori jugoszláv térségben. Továbbra is a 
nemzeti és „hazafias" viszonyulás uralja a történetírást, amely kitartóan arra 
törekszik, hogy minden alternatív utat felégessen maga mögött. Módszer-
tanával, de még inkább azonban a téma megválasztásával, a hivatalos histo-
riográfiát a politikai és nemzeti múlt felé fordulás jellemzi, a kifejezett xenofóbia 
és nekrofilia. Kifejezettebben áll szembe a másfajta, kozmopolita hozzáállás-
sal, mint valaha. 

Számtalan példát sorolhatnánk fel. Horvátországban — amennyire gyér 
információink a következtetések levonását megengedik — igen aktuálisak 
azok a történészek, akik a klasszikusnak számító horvát témák mellet a 
„horvát Szerémség", a „horvát" Bácska és a „horvát" Boka témájával is foglal-
koznak. A délszláv térség más régióiban is kisebb-nagyobb mértékben a hiva-
talos történetírás feladata ezen volt-jugoszláv köztársaságok államiságára 
vonatkozó adatok dokumentálása. 

AVajdaságból legfrissebb példánk a Vajdasági Múzeum állandó tárlatának 
katalógusa, melynek, az elképzelések szerint, a Vajdaság rövid történetét kel- 
lett volna tartalmaznia. Mint maga a kiállítás, a katalógus is archeológiai, 
történelmi és népművészeti részre oszlik. A Vajdaság történelmét az els ő  
világháborúig 130 oldalon taglaló történelmi rész f ő  jellegzetessége a szerb- 
központúság, amit a könyv bemutatóján a szerzők szinte büszkén emeltek ki. 
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A könyvben, amely egy olyan nemzetileg heterogén terület történetével foglal-
kozik, mint amilyen Vajdaság a XVII. század közepétő l, a szerzők szinte meg 
sem említik — a szerbeken kívül — a többi lakosságot. A magyarokat, némete-
ket, bunyevácokat, horvátokat, zsidókat, ruténokat, szlovákokat, románokat 
meg a többieket csak a Vajdaság betelepítésével foglalkozó rövid ített részben 
találjuk. Mintha nem is a vajdasági szerbekkel együtt építették volna majd két 
évszázadon át a térség sajátos etnikai mozaikját. Ehelyett, a könyv szinte vég-
letes ésszerű tlenséggel foglalkozik Horvátország és Bosznia szerbtöbbség ű  
részeivel. 

Ha a szerzőt kizárólagosan nemzeti meghatározók irányítják, nyilván-
valóvá válik, hogyan születhettek meg a nem mindennapi „szentenciák — arany-
mondások". A vajdasági polgársággal foglalkozó részben az alábbi megál-
lapítást találjuk: „A polgárság a szabad királyi városokban létezett. Leg-
erősebb volt Újvidéken, Zomborban, Temesváron, Eszéken (!), Karlócán, 
Zágrábban, Pozsegán, Fiuméban és Triesztben..." Szabadka, mint a ma Vaj-
daságnak nevezett térség akkori legnagyobb városa, kimaradt a sorból, talán 
a kisszámú szerb lakosság miatt. 

A bunyevácokat a könyv, mint „katolikus szerbeket" említi. Célszer ű  lett 
volna, ha a szerző  a bevezetőben megmagyarázza, ha máshonnan nem, 
legalább saját könyvét idézve, amelyben a XVII. század végérő l és a XVIII. 
század elejérő l származó dokumentumokat publikálta, hogyan voltak 
lehetségesek a földterületekkel és sző lőskertekkel kapcsolatos parázs viták 
és civakodások a „katolikus szerbek" és a pravoszláv szerbek között, miután 
azok Szabadka területére kerültek. Ezek a „szerbek" és a szabadkai szerbek 
közötti viszályok a XVIII. század közepén érték el tet őfokukat, amikor is 
nagyszámú pravoszláv lakos települt ki a városból. Kissé szokatlan és 
nehezen megmagyarázható, hogy a szerb nép körében, amely — tárgyila-
gosan szemlélve — nem volt éppen irigylésre méltó helyzetben a Habsburg 
Monarchia ideje alatt, ilyesmi megtörtént. 

Hosszan idézhetnénk még hasonló példákat, de hadd fejezzük be az 
effajta „vívmányok" sorozatát a következ ővel: ,,...Bánátban Jovan Nenad 
1526-ban indította el a szerb nép felszabadító harcát. Miután elfoglalta Dél-
Magyarországot, Szabadkán cárrá kiáltatta ki magát és így alakította ki a szerb 
népi csírát/magvat." Arra, hogy Jovan Nenad mozgalma—melyr ő l tudjuk, hogy 
nem egészen egy évig tartott — milyen mértékben volt felszabadító, valamint, 
hogy „cári" titulusa milyen súllyal bírt, a szerb kritikai történetírás már régen 
megadta a válaszokat. Felszabadítói küldetése mindössze néhány kisebb 
ütközetre korlátozódott a törökkel, majd a reneszánsz condottiere-ek (zsoldo-
sok) legjobb hagyománya szerint, belebocsátkozott a megüresedett magyar 
királyi trónért folytatott harcba, el őbb mint az erdélyi vajda alattvalója, hogy 
később átpártoljon Habsburg Ferdinánd ellenzéki táborába. Egy sor kiigazítás 
és „szépítés" után az ilyen történelem társadalmilag relevánssá vált és 
modellje a területünkrő l alkotott kép kialakításának. 

Az, hogy mégsem minden olyan sötét a történetírói berkekben, bizonyítják 
azok az új áramlatok is, melyek igaz, megkésve, megérkeztek a valamikori 
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jugoszláv térségbe. A délszláv vágóhídon folytatott legvéresebb harcokkal 
szinte egyidőben Szlovéniában, Horvátországban és Szerbiában olyan folyói-
ratok indultak, amelyek fő leg a fiatalabb történészeket gy űjtötték maguk köré, 
akik történelemszemlélete homlokegyenest ellentétes álláspontot képvisel, 
mint a hivatalos történészek. Mielőtt rátérnénk az említett folyóiratok bemu-
tatására, szükséges néhány szót szólni az új történelemszemléletrő l, kiala-
kulásáról és eredményeirő l. 

A negyed évszázaddal ezel őtti időszak gyors változásainak hatására új 
irányzatok alakultak ki a történetírásban. Szakmai körökben így kaptak szava-
zati jogot az új gazdaságtörténelem, a management története, a politikai gon-
dolkodás új története. A hagyományos politikai történelemszemlélethez, vala-
mint a fejlettebb történetírások más irányzataihoz viszonyítva, az új történe-
lemszemlélet megtartotta az együttélés (koegzisztencia) elvét. Nem veti el azt, 

hanem megpróbálkozik an-
nak egy másfajta „olva-
satával". 

Amiben az új történe-
lemszemlélet különbözik a 
múlt megközelítésének ha-
gyományos módjától, az a té-
mák és források megválasz-
tása. 

A témák, amelyek az új 
történelemszemlélet űeket 
érdeklik, legáltalánosabban 
úgy határozhatók meg, mint 
a lehető  legnagyobb számú 
ember mindennapi tapasz-
talatának kutatása. Ez alatt 
elsősorban az alsóbb társa-
dalmi rétegek és csoportok 
története értend ő  („az 
alulról jövő  történelem"), 
akiknek a hagyományos 
történetírásban nem volt 
meg a saját történelmük. Az 
új történelemszemlélet 

következő  nagy témája a „nők történelme", pontosabban a nők társadalmi 
helyzetének vizsgálata a há ztartásban, a munkahelyen, a kultúrában, a 
médiákban, de a marginális társadalmi csoportokban is. Az új történelem- 
szemlélet keretében külön érdekességgel bír az olasz történész, Giovanni 
Levy a „mikrotörténelem" megalapítására indított kezdeményezése. 

Annak érdekében, hogy ezeket és sok más témát feldolgozzanak, hogy 
egyáltalán forrásokhoz jussanak, a történészek számára szükségessé válik a 
klasszikus levéltári, múzeumi és könyvtári kutatás kib ővítése. A történész 
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rákényszerül, hogy elhagyja a kutató kényel-
mes helyzetét a megszokott intézetekben, és 
bizonytalan sétába kezdjen a poros padláso-
kon családi levéltárak, könyvtárak, emlékköny-
vek, fényképek után kutatva, hogy a legi-
dősebbek hosszú meséi alapján tanulmá-
nyozza az „átlagember" mindennapi életmód-
ját az ún. „szóbeli-történelem" útján. A hivata-
los intézményekben át kell néznie a néprajzi 
gyűjteményeket, a bírósági dokumentumokat, 
útirajzokat, a katonák háborúból küldött leve-
leit, testamentumokat, családi hagyatékokat, 
telefonkönyveket, útikönyveket, fénykép- és 
halottascédula-gyűjteményeket, egyházi 
anyakönyveket, sírokat. A történész számára 
értékes adatokat rejtegetnek az egész-
ségügyi alapok, börtönök, kulturális, sport és 

más polgári egyesületek levéltárai. Fontos források a régi újságok, azok 
krónikái a társasági életr ő l, valamint a reklámok, amennyiben „olvasatuk" az 
új, másfajta módon történik. 

Az első  munkák, amelyek a történelmet új módon tolmácsolják, századunk 
ötvenes éveiben készültek. A hivatalos történészek köreiben ezt egyesek 
extravaganciának min ősítették és általában elhallgatták. 

Hasonló sorsra jutottak, tehát szakmai körökben minden nagyobb vissz-
hang nélkül maradtak az els ő , szerbhorvátra lefordított ilyen könyvek is. A 
Grafički zavod Hrvatske 1989-ben jelentette meg Karl Ginsburg olasz 
történész könyvét „Sajt és kukacok. Egy 16. századi molnár kozmosza" cím-
mel, Fran Cale fordításában. Domenico Scandella, molnár, közismert nevén 
Menoccio, több éven át alá volt az inkvizíció vallatásainak, és az err ő l szóló ira-
tokat felhasználva a könyv írója éles rálátással rekonstruálja magánéletét, a 
könyveket, amelyeket olvasott, valamint annak módját, ahogyan eljutott a 
vallási dogmák „sajátos" tolmácsolásáig. Hasonló források felhasználásával 
készült el a francia történész Emmanuel Le Roy Laduri „Montaju, az okszitani 
falu 1294 és 1324 között", melyet Zoran Stojanovi ć  Kiadó könyvesboltja jelen-
tetett meg 1991-ben. Ljubljanában 1989-ben és 1991-ben jelent meg Fernand 
Braudel négykötetes, kapitális m űve a „A materiális civilizáció, gazdaság és a 
kapitalizmus a XV. századtól a XVII. századig." 

Sok más mű  mellett, fordításra vár még Georges Duby és Philippe Ariés 
ötkötetes műve „A magánélet történelme" valamint Braudel háromkötetes 
műve a „Franciaország identitása. Terület és történelem". 

Elméleti síkon külön ki kell emelni Fernand Braudel könyvét az „Iratok a 
történelemrő l"-t valamint Jürgen Kocke alkotását „A történelmi tudományos-
ságról" című t. Mindkét könyvet a Szerb Íróközösség jelentette meg 
„Történelmi gondolat" című  sorozatában, Andrej Mitrovi ć  szerkesztésében. A 
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történelem módszertani meghatározásának próbálkozásaiban — a mikro- 
történelem tanulmányozásával — megkerülhetetlen Đorđe Stanković  1994- 
ben, Belgrádban megjelentetett m űve: Az új történelem-szemlélet kihívásai. 

A történetírás új eszméinek hatása alatt igen érdekes m űvek születtek a 
szlovén történészek köreiben. Felhasználva az eredeti vizuális anyag 
történetének eszméjét, mint történelmi forrást, Andrej Vriser a szlovén múzeu-
mok képzőművészeti anyaga alapján írta meg a „Barokk viselet Szlovéniában" 
című  könyvét. A XVI. század közepétő l a XVII. század végéig terjed ő  időszakot 
a mű  hat periódusra osztja fel, foglalkozik a nő i és férfi viselettel, valamint e-
gyes társadalmi rétegek öltözetével. A XVII. századi nemesi birtokok leltári 
anyagát használva fel történelmi forrásként, Marko Stuhec megírta „Prešern 
özvegyének vörös hálója, csótányai és könnyei" cím ű  munkáját. Habár mint 
múzeumi tárlat katalógusaként jelent meg, figyelmet érdemel Tatjana Čepič  
könyve is, a „Dohány bűvölete", mely a dohányzás, de a szlovéniai dohányipar 
történelmérő l is szól. 

Horvátországban az új történelem-szemlélet hatása alatt írott munkák 
közül figyelmet érdemel Zdenka Janekovi ć-Römer könyve: „Rokonság és 
város. Egy dubrovniki család a XII. századtól a XV. századig", amelyet 1994-
ben jelentettek meg Dubrovnikban. 

Végül szóljunk néhány szót a már említett három folyóiratról is. Zágrábban 
1993-ban alakult meg az OTIUM Történész Társaság, amely a következ ő  
évben indította meg folyóiratát az „OTIUM, a mindennapok történelmének 
folyóirata" címmel. A társaság alapítói: Marijan Maricka, Nikša Stan č ić , lskra 
Iveljić , Mirjana Gros és Neven Budak. 

Szlovéniában 1994-ben a Celje Történész Társaság indította meg a 
„Történelem mindenkinek" (Zgodovina za vse) 2  című  folyóiratot. Már az első  
számban feldolgozott témák felületes átfutásával is h ű  képet kapunk a szer-
kesztőség beállítottságáról. Marko Štuhec „Kranji szvit tükörhöz, késhez, 
villához, kanálhoz, kávéscsészéhez, teakannához és zsebkend őhöz" című  
munkája már címével oly dolgok közé kalauzol bennünket, amelyek a XVII. 
században nem voltak mindennaposak. A Celjéhez közeli els ő  kereskedelmi 
útvonalon levő  kávéházban történt bűntény, valamint az azzal kapcsolatos 
bírósági tárgyalás adta meg Aleksander Žižek munkájának alapját. Anton 
Šepetav a szlovének kedvességének és vendégszeretetének sztereotípiai 
genezisét taglalja, melynek nincs történelmi támogatottsága, Janez Cvirn 
pedig a szlovéniai párbajok irténetével foglalkozik. Andrej Cvirn, „B űzlött, 
mint a pestis" című  írásában az els ő  világháború előtti Ljubljana higiénéjével 
foglalkozik. Az elméleti diskurzusokat és könyveket bemutató rész után, a 
folyóirat első  száma közli Aleksander Žižek első  könyve részletes bemu-
tatásának befejező  részét. Ez a kiadvány az 1988-ban, Bécsben „A polgárság 

2  A folyóirat elnevezésének részeként jelenik meg a szlogen is „Mindent a történelemért" 
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a Habsburg monarchiában" 3  témára megtartott nemzetközi szeminárium 
vitaanyagát tartalmazza. 

Az új történelemszemlélet támogatói 1994-ben indítottak a jugoszláv 
térségben harmadszorra folyóiratot, ezúttal Belgrádban, ami akkor még a 
Soros Alapítvány támogatásával jelent meg: a „Társadalom-történet Évköny-
ve". A fő- és felelős szerkesztő  Milan Ristović  volt, a szerkesztőség elnöke 
pedig Andrej Mitrović , akadémikus. Az id ősebb nemzedék néhány történészét 
kivéve (Sima Cirkovi ć , Latinka Perović ...) a folyóirat fő leg a századunk ötvenes 
és hatvanas éveiben született kutatókat gy űjtötte maga köré. A folyóirat 
minőségét emelik a kiemelked ő  külföldi történészek munkái. A folyóiratban 
taglalt témák nagyban eltérnek más ilyen jelleg ű  jugoszláv folyóirat által feldol-
gozott témáktól. Az olvasó szakdolgozatokat olvashat a postabélyeg-soroza-
tokról, mint történelmi forrásról (Vesna Dimitrijevi ć), a levéltári anyag megsem-
misítésérő l (Ljubodrag Dimić ), az antiszemitizmusról és annak kritikájáról a 
belgrádi sajtóban (Nataša Đuka), a szerb és montenegrói egyetemistákról a 
Heidelbergi Egyetemen 1914-ig (Ljubinka Trgov čević), a tisztek szociális szár-
mazásáról a XIX. század második felében (Mili ć  Miličević ). 

A külföld élénk érdekl ődése az említett folyóiratok iránt méginkább lendüle-
tet ad azoknak, akik nagy igyekezettel haladnak ezen az úton. Egyben távlatot 
is nyit afelé, hogy az új történelemszemléletnek nagyobb hatása lesz a volt-ju-
goszláv térség minden lakosára. Mindannyiunk érdekében! 

Papp Erika fordítása 

3  Bürgertum in der Habsburgermonarrchie, Wien-Köln, 1990. A második könyvvel együtt, amely a 
szemináriumon elhangzott vitákat tartalmazza és amely két évvel kés őbb jelent meg, ez a kiad-
vány megkerülhetetlen elméleti és módszertani alap minden történész számára aki a polgárság-
gal szándékozik foglalkozni. 
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KÖZELRŐ l EGYENES, 
TAVOLROL KORIV 

Nagy József, társulata és a Habakuk 
kommentárok 

Szívdobogás, óraketyegés, harangütés. Az id ő  múlásának e 
három szimbóluma egyszerre szólal meg a Nagy József-társulat 
Habakuk kommentárok című  előadásának utolsó jelenetében. Az 
apokaliptikus táncot követő  jelenetben hirtelen kiürül a játéktér, 
csak egy köveket figyel ő  madarat és egy, a színpad legszélére 
visszahúzódó, magába mélyedő  figurát látni a félhomályban. Az 
asztalon a kövek lassan megmozdulnak, és mind az asztal széle 
felé indulnak. Mintha egy láthatatlan kéz görgetné őket azért, hogy 
újra egyetlen sziklatömbbé álljanak össze. Míg fokozatosan elhal a 
szívdobogás, elhalkul az óraketyegés és véget ér a harangütés, 
addig lassanként a színpad is besötétedik. 

Apokalipszis, madár, kövek, magányos ember. Olyan 
motívumok ezek, amelyek különféle összefüggésekben már el őfor-
dultak Nagy József más el őadásaiban is. Ám nemcsak az utolsó 
jelenetben, a többiben is találhatunk olyan motívumokat, amelyek 
ismerősek lehetnek más előadásokból. Csakhogy a Habakukban 
előfordulásuk egészen más természetű , minta korábbi esetekben. 

Elliptikus dramaturgia 
1986-ban a Pekingi kacsával kezd ődő  sorozat darabjai olyan 

táncelőadások, amelyek mozgástechnikai, koreográfiai és tánc-
színházi elemeit a modern vagy posztmodern irányzatok közé szo-
kás sorolni. Ezekben az előadásokban egy-egy jelenet erejéig 
határozottan felismerhetők a szituációk vagy a különféle akciókban 
a szereplők cselekedeteinek motivációi. Amikor nem ezek tartják 
össze a jelenetet, akkor egy-egy gondolat képekben, hangokban, 
mozdulatokban megmutatkozó metaforáit észlelhetjük. Vannak 
esetek, amikor a kép, a zene vagy a mozdulat még összhatásában 
sem utal semmiféle gondolati jelentésre vagy történetre, így a tánc-
betétek pusztán az előbbiek kiegészítéseként a hangulat megte-
remtésére vagy annak erősítésére szolgálnak. Mindezek többnyire 
szimultán akciók közepette valósulnak meg, amikor egy-egy jele-
neten belül a figurák két-három csoportot alkotva mást-mást tesz-
nek. Akcióik soha nem önmagukban értelmezhetőek, hanem a pár-
huzamos cselekvések együttes hatásaként. Noha kétségtelen, 
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hogy minden ilyen akciónak külön-külön is megvan a maga értelme, az el őb-
biekkel együtt azonban különösen nehéz részenként átlátni mindazt, ami a 
színpadon zajlik. Ezeknek az elemeknek a váltakozásai és kombinációi képe-
zik azt a hatásegyüttest, amelyek egyszer-egyszer néhány pillanatig, máskor 
hosszabb ideig érzékelhető , ám lefolyása rendszerint nem tarttovább egy jele-
netnél. 

A rákövetkező  jelenetben minden kezdődik elölrő l; a megismert figurák egy 
másik kép, egy másik gondolat, egy másik hangulat által indukált ötletet 
jelenítenek meg. Emiatt egy-egy el őadás koherenciáját az egymást követő  
jelenetek összefűzése teremti meg. A dramaturgia a teljes el őadáson végigvo-
nuló, egységes hangulati és képi világ atmoszférájának megteremtésére 
irányul, amelyben egyszer a táncnak, máskor a karakternek és a szituációnak, 
megint máskor a gondolatnak vagy a hangulatnak jut főszerep. Miként az e-
gyes jeleneteket azok részeinek összhatása ként, úgy az el őadás egészét a 
jelenetek folyamataként, a részek összeolvadásaként értelmezhetjük. Az 
előadások jelentését ajelenetek folyamata hozza létre. A koherenciát teremt ő  
vizuális dramaturgia eredményeként ezek az el őadások oly módon hatnak 
ránk, nézőkre, mint olvasóra a versek, vagy szemlél őre a festmények. Az 
előadások koherencia-teremtő  tényezője ily módon ugyanis — a hangulat. Az 
előadásokról szóló megfogalmazások, leírások vagy értelmezések pedig, 
éppen ezért azok hangulatáról, világlátásáról, életérzésér ő l szólhatnak. Ele-
mezhetjük persze a technikát, a térszervezést, a szerkezetet, a felismerhető  
metaforák jelentését, az epizódok leírását is, de semmiképpen nem beszél-
hetünk átfogó gondolati ívrő l, vagy az előadás egyenes vonalú történetérő l. 
Nem beszélhetünk, mert az el őadásoknak nem ilyen a természetük. 

A Pekingi kacsában megteremtett, az egyetemes tánctörténet szem- . 
pontjából is kiemelkedő  jelentőségű  szituációs tánc némi módosulással, 
életképekké változva, de eszerint a dramaturgia szerint folytatódott a 
Rinocérosz hét bő re, a Kormányzó halála, a Comedia Tempio és az Orfeusz 
létrái című  előadásokban. Amíg ezekben a produkciókban a felvázolt mecha-
nizmus szerinti koherencia-teremtő  tényező  a hangulat volt, addig ez a ténye-
ző  a Woyzeckesetében a történet, az Anatómia... és a Habakuk... c. el őadások 
esetében a gondolat tölti be ugyanezt a szerepet. Amíg a korábbi el őadások 
értelmezésekor túlnyomórészt érzékszerveinkre hagyatkozhattunk, addig az 
utóbbiaknál érzékeinkkel egyenrangú szerepet játszik intellektusunk is. Az 
újabb előadásoknál a világlátást a történetb ő l, vagy az el őadáson 
végighúzódó gondolati magból is levezethetjük. Annak ellenére is, hogy 
továbbra sem fogalmakkal dolgozik a társulat, vagyis paradoxnak tűnő  módon 
nem szavakkal közöl gondolatokat, és nem dialógusokkal jelenít meg történe-
tet. 

A Woyzeckben szituációkat követhetünk, cselekvések motivációit ismer-
hetjük fel. Éppen úgy, mint például a Comediában. A különbség annyi, hogy 
ezúttal az előadás íve a Büchner által megírt egyenes vonalú történet 
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fordulatai szerint halad. Az összetartó erő —a korábbi előadásoktól eltérően — a 
dráma fordulataira épül ő  elmesélhető  történet, amelynek van eleje, közepe és 
vége. Ehhez illeszkednek az el őadás hangulatát is létrehozó képek, hangok, 
figurák és gondolati metaforák. A színpadi dramaturgia ugyanis továbbra is a 
versekre jellemző  kihagyásos technikára épül: ez az elliptikus dramaturgia 
ebben az eredeti történetet tartó legf őbb váz köré (a történet egésze szem-
pontjából kevésbé fontos jeleneteket elhagyva) egy-egy metaforában az írott 
történethez fűződő , személyes viszonyulásukon alapuló intuíciókat és gondo-
latokat jeleníti meg. Bicikliversenyrő l Büchner nem ír, ám drámájában több 
oldalról bemutatja azt az értelmetlen és kilátástalan küzdelmet, amelyet az 
előadásban az elő re nem mozduló kerékpárok tekerése érzékeltet. Az alma 
belsejében vacsora közben véletlenül megtalált gy ű rű  sem a drámaíró ötlete. 
Az előadás hősei e gyű rűbő l jönnek rá arra, hogy Marie megcsalta a fő hőst. A 
megcsalatás felismerése viszont az előadásban is ugyanolyan hangsúlyos és 
drámai, mint az irodalmi változatban. 

Az Anatómia... és a Habakuk... c. el őadások esetében a gondolati sík meta-
forái erőteljesebbek a korábbinál, így a gondolati értelmezés kiindulópontjául 
szolgálhatnak. Mivel a gondolatnak más a természete, mint a történetnek, az 
előadás eleje, közepe és vége is másképpen értelmezhet ő . A Woyzeck epikus 
ívéhez a gondolati és hangulati elemek csak kiegészítésként társultak, addig 
az utóbbi két el őadás gondolati — mondhatnánk esszéisztikus — rendez ő  
elvéhez viszont a történésekkel telt akciók, vagy a lírai jelent őségű  táncok az 
alkotók személyes értelmezése szerint illeszkednek. 
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A kétely metaforái 
A Habakukban újra csak az egymást és a tárgyakat megmászó figurákat 

látunk, geometriailag letisztázott szimultán táncjeleneteket, eredeti ötleteket, 
hirtelen kiürülő , majd gyorsan benépesülő  játékteret érzékelünk. Ám a látvány 
Nagy Józsefre jellemző  megszervezése, a megszokott jelenetépítési mód 
vagy a jólismert figurák jólismerten lehetetlen testhelyzetei, ezúttal egészen 
más színpadi közegbe ágyazódtak, minta korábbi előadásokban. Az epizódsze-
rű , egymást követő  jelenetek folyamatosan a színpadkép metaforikus jelenté-
séhez igazodnak, ahhoz viszonyítva értelmez ődnek. 

A színpad mélységében négy részre osztható. El ő l egy átlátszó, szemmel 
észre sem vehető  kifeszített tüllfüggöny húzódik, amely csak akkor válik lát-
hatóvá, ha rajta keresztüláramlik a fény. Mögötte a játéktér, melynek végén, 
szemben a néző térrel, embermagasságnál alig nagyobb vékony falak húzód-
nak. Emögött újabb láthatatlan tüllfüggöny feszül, s csak ezután következik a 

fekete háttérfüggöny síkja. A színpad elüls ő  és szemközti végeit határoló, lát-
hatatlan függönyök képezte egyenest kiegészíti a játéktéren négyszögben 
végighúzódó, féllábszárig érő , téglavastagságú újabb sík vonala. A fény a leg-
különbözőbb irányokból világítja meg ezeket a síkokat és az akciók terét. A 
szembő l érkező  fénysugarak négyszög alakú foltokat képeznek a láthatatlan 
függönyön. Az így láthatóvá váló formák olyanok, mintha a leveg őben 
lógnának. A szembő l érkező  fény találkozik a színpad tetejérő l érkező  fény 
négyszögeivel is, így egymást kiegészítve, esetleg egymást fedve válnak lát-
hatóvá. Ily módon a fények újabb síkokat képeznek a síkokon, a térben és 
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egymáson. Ennek az összetett fényhatásnak köszönhet ően érzékszerveink 
elbizonytalanodnak, hiszen nemcsak a semmin megjelen ő  fényfoltról nem 
rendelkezünk érzéki tapasztalattal, de a különféle fényformák összhatásának 
természetét sem vagyunk képesek a megszokott léptékkel áttekinteni. 

Az addig láthatatlan függönyt látjuk, vagy a függöny által a fényt? Amit 
látunk, a fény síkjának, vagy a függöny síkjának fogható föl? A fény teszi lát-
hatóvá a függönyt, vagy a függöny által válik láthatóvá a fény? A néz őtér 
távolságából a színpadkép a bizonytalanság, a titok, a megismerhetetlenség, 
a kétely metaforájának tűnik. 

A színpadkép nemcsak mélységében, hanem magasságában is négyszin-
tes tagoltságot mutat. A talaj tere után a bútorok (asztalok, székek, lépcs ők és 
azok metamorfózisainak) szintje következik, melyeket a háttérben húzódó fal 
tetejének síkja választ el a negyedik, fels ő  tértő l. A talajon, s a rajta lev ő  bútoro-
kon játszódik a történések zöme. A különböző  szinteken történő  akciók 
jelentései a szellem természetével azonosak. A nehézkedési er ő  az előadás 
világában a szellem alkatára is érvényes, a leginkább anyagszer ű  képződ-
mények ugyanis a talaj közelében zajlanak, míg a szellemi szférához sorol-
ható akciók fokozatosan az égi tartományhoz közelebb es ő  felső  szinteken 
játszódnak. Így különíthet ő  el egymástól a nyitójelenet második szinten 
lejátszódó édenkerti története az utolsó el őtti jelenettalajon folytatott apokalip-  
tikus táncától. A legfelső  tér a teljes színpadképnek mintegy a felét képezi. Ide 
többnyire csak a fények jutnak el, ám, ha valamelyik szerepl ő  mégis a fal síkja 
fölé emelkedik, annak különleges jelentőséget tulajdoníthatunk. Ilyen ritka 
esetnek számít az a kíváncsiskodó figura is, akinek szemét társai fehér 
kendővel kötötték be. Tudásra éhes kíváncsisága folytán vakká válva társai 
testén keresztül jut a fal tetejére, miközben egy zsinórra er ősített követ lógatva 
vezeti őket a fal körül. Csakhogy nem a vak vezet világtalant „nem tudják mit 
csinálnak" jelentésében használja az előadás ezt a képet, hanem, paradox 
módon, inkább a tudás metaforájaként. Ez a vak figura az, aki a legmagasabb 
pontra jutva a legjobban megközelíti az ég terét. Látásának képességét ebb ő l 
a távolságból szerezte. A vak látása a mindenséget célozza. Ám a lentiek szá-
mára ez a magasság szédítő . A mindenséget számbavev ő  látás és az ebbő l 
nyert tudás számukra ijesztő . Ezért a falat ledöntve hamar visszahozták őt a 
földre. 

Ily módon a színpadkép mélységében és magasságában megalkotott 
négyszintes tagoltsága háromdimenziós formában jelzi egy négydimenziós 
világ képét. A világ teljességének érzékelése a negyedik dimenzióval történ ő  
kapcsolatfelvétel feltétele. Ám érzékelésünk bizonyossága véget ér a harma-
dik dimenzió határánál, így akadályokba ütközünk e négydimenziós világ 
értelmezésére történ ő  törekvésünk közben. Lényünk megsejti ugyan e negye-
dik dimenzió létét, ám végessége folytán bizonyosságokat állítani nem tud 
azokról a dolgokról, amelyek természetük szerint ebben a negyedik dimen-
zióban is léteznek. Emiatt végességünk tudomásulvételével kényszerülünk 
értelmezni saját létünket is. Megítélésem szerint err ő l szól a Habakuk kom-
mentárok című  előadás. 
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A színpadkép egészének jelentését közelítik a színek is. A korábbi 
előadások többségére jellemző  fekete és fehér színekkel találkozhatunk a 
Habakukban is, ám nem szürke és színtelen, hanem fekete és fehér színekre 
redukált világok ezek. A redukció lehetővé teszi a legfontosabb princípiumok 
megfigyelését: elkülöníthetővé válnak a dolgok járulékos tulajdonságai azok 
lényegétő l, így jelenségek a lehető  legnyilvánvalóbban, legbels őbb természe-
tük szerint mutatkozhatnak meg. A színek a Habakuk el őadásban szintén a 
gondolatok megjelenítésének eszközei. A világos, egyértelm ű  beszédre 
történő  törekvésé, amikor a dolgokat feketén fehéren kívánjuk megnevezni 
illetve megmutatni. Minta bizonyosság és bizonytalanság fogalmaira redukált 
értelmezésem, olyan szerepet játszik e két szín ebben az el őadásban. Állíthat-
juk valamirő l, hogy fekete, ám amint elid őzünk természetén, felsejlik bennünk, 
hogy annak talán az ellenkez ője is igaz lehet: az asztalon fekete abrosz lát-
ható, ám amint az asztal körül ül ő  figurák konfliktusba kerülnek egymással 
kiderül, hogy a fekete abrosz alatt rejtőzködik egy fehér is, és valójában az 
borítja az asztalt; a vak figurának — akir ő l azt hinnénk, hogy semmit nem lát, 
vagy éppen a semmit, a fekete semmit látja — fehér kend ővel bekötött szeme 
jelenti látását; a fekete és fehér ruhába öltözött két táncos pár, miként a 
működő  organizmusok számtalan variációi, összes lehetséges felállásukat 
megmutatják négyes táncjelenetükben: fekete ruhás a fehérrel, fehér ruhás a 
fehérrel, a másik fekete ruhás a másik fekete ruhással stb. Nagy József azon-
ban nemcsak a színeket redukálja, hanem más elemeket is. Ezt jelzik a díszlet 
közönséges alkotóelemei (fal, asztalok, székek) valamint az egyszer ű  kel-
lékek (faágak, kövek) is. 

Közelképek 
A távolabbi perspektívát közelebbire váltjuk, így a színpadi akciók folya-

matát figyeljük. Az egyes jelenetek belső  történetei minden esetben szintén 
képekben vagy akciókban megjelenő  metaforákat képviselnek, amelyek a 
színpadkép egészéhez hasonló jelentést hordoznak: a megismerhet ő  és 
megismerhetetlen világok, a bizonyosságok és bizonytalanságok közötti határ 
tettenérését kísérlik meg, és ennek hiábavalóságát bizonyítják. 

Az asztalból felnövekvő  erdő . Mint sakkfigurák, úgy emelkednek a 
faágak az asztalnál egymással szemben ül ő  két alak elé. A sakkozás a világ 
megismerésére tett kísérlet metaforájaként értelmez ődik. A gondolkodás és a 
játék ez esetben túlmutat egy sakkjáték egyébként sem partikuláris jellegén, 
és a világban való teljes lét igényének perspektívájába emelkedik. Abba a 
perspektívába, ahol a megismerésre tett kísérlet már elveszti értelmét, és a 
megismerhetetlenség tényének elfogadásában talál megnyugvást. Az asztal 
mögül észrevétlenül egy lány emelkedik a sakkozók közé. Kezében kend ő , 
előtte világító lámpaizzó. Hármójuk közül ő  az, aki kendőjét a lámpaizzó és a 
faágak elé helyezve rámutat a titok létére. Miközben ugyanis sötétedik a szín-
pad, a kendőn átszű rődő  fény a faágak többszörös méretű  árnyait vetíti a 
kendő re, még nagyobb méretekben egy titokzatos és kísérteties erd ő  képét a 
nézőtérre. Mintha Platón barlangjában lennénk, úgy ülünk szemben a 
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játéktérrel. A természet egészét jelképez ő  sakkfigurák és azok árnyképei a 
megismerhető  és a megismerhetetlen világok együttes létével szembesítenek 
bennünket. Csakhogy ezúttal nem pusztán szemlél ők vagyunk, mint Platón 
barlangjában a látogató, aki szembő l látva az árnyékot könnyen felismerhette 
e metafora jelentését. A rejtélyt jelképez ő  árnyékok rajtunk, néz őkön is mozog-
nak. Nemcsak alanyai, tárgyai is lettünk ennek a titoknak. Néz őként a megis-
merhetetlen világ részei vagyunk magunk is. 

Az önmagukkal táncolók. Először észre sem vesszük, hogy a két figura 
közül az egyik báb. Kezdetben csak annyi különbséget látunk, hogy az egyik 
arcát tükör takarja. Aztán persze egyértelm űvé válik, hogy ki a báb és ki a tán-
cos, és azt hisszük, értjük az akció jelentését: a kett ős én táncát, az önmagát 
kereső  én próbálkozásait. Nyilvánvaló metafora ez a személyes én 
kifürkészhetetlenségérő l. Csakhogy táncuk közben számtalan pillanat akad, 
amikor nem tudunk különbséget tenni az ember és a manöken között, és ez to-
vább bonyolítja a kép jelentését. Próbára teszi érzékeinket, hogy a táncos 
mozgása éppen olyan, mint a bábé. Vagy talán helyesebb úgy fogalmazni, 
hogy a báb mozgása hasonlít a táncoséhoz? Talán nem is a kérdés eldöntése 
a fontos már, hanem a kérdés maga. Mindenesetre ez a jelenség azzal szem-
besíthet bennünket, hogy a korábbi előadásokból megismert mozgásstílus 
mennyire képes egyszerre groteszk és metafizikus jelentést hordozni. 

Az androgünök tánca. Két kövér férfi jelenik meg. Valószín űtlenül kövér 
testük, irreálisan vékony kezük, rajzfilmzenére lejtett lomha táncuk groteszkké 
teszi őket. Csak később tűnik elő  a kabátjuk alatt rejtőzködő  két nő  feje. A hím-
nős androgünök a világ hajdan volt egységével azonosak, amikor még minden 
egy volt, amikor még nem volt értelme részei szerint tekinteni a világra. Amikor 
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az ember férfiként és n őként még egyetlen lény volt, ám egyszer az istenek 
kettévágták őket, amikor a hatalmukra törtek. Azóta is arra törekednek, hogy, 
ha csak pillanatokra is, de eggyé válva újra részesüljenek a teljesség 
élményében. A teljességre történ ő  visszaemlékezés vagy annak belátására 
irányuló igény a kívülállók szemében egyszerre lehet tiszteletreméltó és 
nevetséges. A hajdani egység óta eltelt id ő  önmagában is elegend ő  ahhoz, 
hogy ez a jelenség ma groteszknek látszódjék. 

A négy kefés és az asztal négy sarka. Kezdetben egészben volt, sző rei-
vel fölfele hevert az asztal közepén. A körülötte ül ő  négy figura talán nem is 
kefének látta. Akkor még csendben voltak, békében önmagukkal, egymással, 
a kefével, az asztallal és az asztalt borító fekete abrosszal. Ám egyszer csak 
felpúposodik az asztal s a kefe felemelkedik. Mire az asztal újra simává válik, a 
négy figura is magára eszmél. Már nem ugyanolyannak látják a kefét, mint 
korábban. Érdekl ődést mutatnak iránta, tulajdonságokkal ruházzák fel, 
valószínű leg nevet is csak ekkor adnak neki. A természet teremt ő  mozgása 
indukálta magatartásukat. Az eszmélet, kés őbbiekben a viszály kozmo-
góniájával azonos ez a kép. 

Bármit tehetnének: ölelgethetnék és szeretgethetnék egymást, a ruhájuk-
kal vagy a székükkel foglalkozhatnának, imát mondhatnának érte vagy áldoz-
hatnának neki, de takaríthatnának is vele. Ők azonban szétszedik. Négy 
részre szedik szét. Nem biztos, hogy azért, mert ők is négyen vannak. A kefe 
eleve négyfelé szedhető  szét. Ez a teljesség újabb metaforája. A kefedarabo-
kat a világot jelentő  asztal négy sarkára helyezik, gyorsan a szájukba söprik 
vele az asztal hordozta tudást és már beszélnek is. Azt azonban, aki túl sokat 
beszél a másik három nem bírja elviselni. Elhallgattatására az érvként hasz-
nált fekete abroszba próbálják becsomagolni, majd az asztalt feldöntve el 
akarják távolítani. Akcióik közben derül ki, hogy a fekete abrosz alatt van egy 
fehér is, és ez újabb kíváncsiskodások kiindulópontja. A legkíváncsibb vakká 
válik, akire egy id ő  után már nem is figyelnek a többiek 

A négyes szám feltűnt mára színpad vízszintes és függ ő leges tagolódásá-
nál, a folyamatosan visszatérő  négyszög alakú foltoknál és a negyedik dimen-
zió megjelenésekor is. Az el őadás tíz szerepl ője közül nyolc férfi, kettő  nő . Az 
előbbi kétszerese, az utóbbi fele a négynek. A négyes szám miatt az el őadás 
ott kezdődik, ahol az előző  befejeződik. Az Anatómia zárójelenete az ősi 
kozmogóniák többféle változatában előforduló négy őselemnek, a földnek, a 
víznek, a tűznek és a levegőnek a metaforája, amely — egyébként szintén nem 
először előforduló motívumokként—, a világ teljességének képzetét érzékelte-
tik Nagy József előadásaiban. 

Gondolkodásunk útvesztő i 
Ateljesség akkor sejthető , ha képesek vagyunk távolságot tartani a részek-

tő l. Ha elveszünk a részletekben, saját érzeteink és gondolkodásunk útvesz-
tő iben kóborolhatunk. A világ közelrő l másnak látszik, mint távolról, ezért — 
miként a vak figura is tette—a tájékozódás végett távolságot vagyunk kénytele-
nek tartani a hétköznapoktól. A fontosat a kevésbé fontostól nehéz 
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megkülönböztetni, ha szüntelenül közelre, napi gondjainkra figyelünk. Mindez 
persze nem jelenti azt, hogy a közeli dolgokat nem lehet élvezni. Ám a hétköz-
napok pillanatnyilag fontosnak látszó részletei az id ő  múlásával, egy távolabbi 
perspektívából szemlélve, más hangsúlyokat kaphatnak. Gondolkodásunk 
útvesztő i hasonló természetűek, mint a színpadon létrejött világ. Ha közelre 
figyelünk, s az egyes jeleneteket egymástól elszigetelve nézzük, újra csak az 
ismerős figurákat, a szimultán táncjeleneteket látjuk. Ám, ha térben és id őben 
távolabbi perspektívát választunk, és a színpadkép egészének látványához, 
valamint a jelenetek teljes folyamatához viszonyítunk, nagyobb biztonsággal 
tájékozódhatunk. Mintha labirintusban haladnánk, ahol a távoli perspektíva 
hiánya folytán a köríves pályát is egyenesnek érzékeljük. Ezért állíthatjuk, 
hogy a távolságtartás mutathatja meg az el őadás valódi természetét, annak 
teljes ívét - még akkor is, ha az emberi kifejezés és felfogóképesség korlátai 
miatt a teljes kör a nézőtérrő l sem látható. 

A játéktér hátsó részében elhelyezked ő  sík falakról kiderül, hogy valójában 
három dimenziósak, hiszen az el őadás előrehaladtával járatokat vehetünk 
észre bennük, amelyekben a figurák közlekednek. Egymáshoz illeszthet ő  
dobozok ezek, amelyek összerakva egy labirintus falainak képzetét keltik. A 
labirintusét, amely szintén a bizonytalanság, a titok, a megismerhetetlenség, a 
kétely metaforájaként határozható meg. A világ megismerésében és a világ-
ban való létünk értelmezésében játszik szerepet ez a labirintus, hasonlóan a 
színpadkép vagy a jelenetek bizonyosságot nélkülöző  jelentéshez. A bizony-
talanság a rejtély megoldásának szándéka közben kerít hatalmába bennün-
ket. Akkor, ha világunkat problémaként kezeljük és megfejteni igyekszünk tit-
kait. Az előadásban azonban semmi jele annak, hogy kiismerni kellene a titkot. 
,,...A rejtély megoldása mindig alábbvaló a rejtélynél. A rejtély a természetfölöt-
tinek része..." - írja Borges abban a novellában, amely az el őadás egyik kiin-
dulópontja lehetett. A lány, amikor kend őjének segítségével a sakkfigurák 
árnyékát, mint erdőt vetíti a néző térre, a titoknak pusztán a létére és nem an-
nak belső  természetére hívja fel figyelmünket. A vakról sem tudjuk, hogy mit 
Iát, csak annyit, emberi léptékeinkhez képest szédítő  magasságokba merész-
kedett. Nem a rejtély megismerésével, hanem a megismerés korlátainak.felis-
merésével foglalkozik az előadás. Nem a negyedik dimenzió-Megismerését 
célozza, hanem véges lényünk lehetőségeinek számbavétele ösztönöz. Nem 
megoldani akarja a problémákat, hanem tudomásul venni. Megkeresni annak 
körülményeit, ahogyan az ember véges lényét felismerve létezését elfogad-
hatja. 

Minden jelenetben látható legalább egy figura, aki csendben szemlél ődik, 
miközben társai tevékenykednek. Kívül áll az akciókon, megpróbál távolságot 
tartani a többiektő l. A szemlélődés akkor juta legmagasabb fokra, amikor az e- 
gyik ilyen figura asztalát és székét az égi tartomány közelébe, az egyik fal 
tetejére helyezve a nézőkkel szembefordulva gondolataiba mélyed, miközben 
lent a sakkozó figurák között az egyik nő  a rejtélyes erdő  árnyékát vetíti a 
nézőtérre. A szemlélődő  figura gondolataiba merülve egyszerre helyezi magát 
kívülre és felülre. A szemlél ődő  magatartás az egyetlen motívum, amely 
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jelenetrő l jelenetre végigvonul az akciók során. És csakugyan! Az el őadás 
tempója sem a megszokott. Annak ritmusát ezúttal nem a gyors majd lassú 
tempójú jelenetek lüktetése adja, hanem — az utolsó előtti jelenetet kivéve — 
nagyjából azonos ritmusú akciók folyamata alkotja. Így az el őadás tempója is a 
szemlélődést, a kontemplatívitást szolgálja. Úgy tűnik, az ember számára, aki 
megsejtette a teljesség dimenzióját, és szembesült megértésének korlátaival, 
ezzel együtt saját véges természetével, nem maradt más magatartási mód, 
csak a szemlélődés. A legbölcsebb dolog, amit tehet: a maga módján kikerülni 
a hétköznapok zajos forgatagából, és felemelni szellemét a negyedik dimen-
zió határáig. 

A művész interpretációja 
Habakuk kommentárok: mint más Nagy József nevével jegyzett el őadás 

esetében, a cím ezúttal is utal Tolnai Ottó költészetének valamely 
motívumára. A Wilhelm-dalok. című  ciklusában — amelybő l egyébként az Orfe-
usz létrái c. előadás is készült— a maga bölcsességeit kimondó bolond figurát, 
Wilit, Habakukknak is nevezik. A bolond, hasonlóan a vakhoz, különös titkok 
tudója, aki azonban inkább kukkol, mint lát, s látszólag ennek következtében 
habratyol össze mindenfélét az igazságról. Csakhogy az előadás címében 
szereplő  név nem Habakukk, hanem Habakuk. Emiatt joggal feltételezhetjük, 
hogy inkább arra az ószövetségi prófétára utal, aki Júdeában — a kaldeusok 
támadásától tartva — már tíz évvel azel őtt, hogy azok valóban leigázták a 
várost, imába foglalta apokaliptikus félelmét. A próféta Ószövetségben olvas-
ható szövege éppoly ihletője az előadásnak, mint Borges prózaversei vagy 
gondolatisággal telt novellái. Ám e szövegek, több más szöveggel együtt csak 
kiindulópontjait képezik a végleges el őadásváltozatnak. 

Vegyük figyelembe, hogy a próféta eredeti szövege maga is interpretáció, a 
kaldeusoktól tartó félelem érzetének szövegbe foglalt interpretációja, amelyet 
ráadásul minden ma létez ő  nyelven csak fordításokból ismerünk. A Holt ten-
geri tekercsek egyike szintén tartalmaz egy Habakuk kommentárok című  szö-
veget, amely viszont már az eredeti szöveg interpretációja. Vegyük figye-
lembe azt is, hogy a történelem folyamán a próféta fennmaradt szövege sok 
más bibliai szöveggel együtt, számtalanszor alkalmat adott magyarázatokra, 
amelyek lehettek teológiaiak, filológiaiak vagy politikaiak is — attól függ ően, 
hogy milyen szándék vezette az értelmez őket. A művészt a személyes értel-
mezés jellemzi. Nem végérvényes és egyetemes igazságokat hajszol, hanem 
a szövegeken keresztül saját lényét igyekszik értelmezni. Emiatt értelmezése 
önkényes, ami persze a tudományos és teológiai értelmezéseknél is el őfordul. 
A művészember annyiban mégis különbözik a többit ő l, hogy nem kívánja tit-
kolni, így vállalja is személyességét. 

Emiatt a személyesség miatt és a végig követhető  gondolati szál miatt 
nevezhetjük a Habakukot esszéisztikusnak. A próféta szövegére épül ő  
előadást a többszörös interpretáció eleve bizonytalanná tette volna. Nagy Jó-
zsef azonban nem egy szöveg színpadi adaptációjára vállalkozott. 
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Előadásainak ihlető i között nemcsak irodalmi szövegeket fedezhetünk fel, 
hanem tudományos írásokat, festményeket vagy zeneműveket is. Ahogy 
egyszer egy interjúban fogalmazott, hagyja beépülni személyiségébe a látott, 
hallott és olvasott dolgokat, és ő  nem tehet mást, mint ezekre az élményekre 
színházi természetű  válaszokat ad a rá jellemz ő  színházi nyelven. 

Habakuk próféta könyvébő l valószínűsíthetően az apokaliptikus méretű  
félelem, s az ezzel járó képzetek épültek az el őadásba. Csakhogy: ahogyan 
korábban nem találtuk értelmét annak, hogy egyértelm ű  jelentésekkel 
ruházzuk fel a fogalmakat, ugyanúgy bizonytalanodunk el az apokalipszis 
jelentésén is. Az el őadás végén a szívdobogás, az óraketyegés és a 
harangszó együttes hangjaira kiürül ő  térben, csak egy, a színpad legszélső  
síkjára visszahúzódó, magába mélyed ő  figurát és egy köveket figyelő  madarat 
látni a félhomályban. Kiürült a tér, csend lett, mozdulatlanság. A kövek lassan 
maguktól megmozdulnak, és egy kupacba gyű lnek az asztalon. Túl vagyunk 
az emberi cselekvésen. Csak a kő  mozog, az ember szemlél ődik... Ez nem a 
végítélet isteni büntetésen vagy kozmikus katasztrófán alapuló primitív apoka-
lipszisa, hanem sokkal inkább az alkotó m űvész személyes viszonya 
létezéséhez. Amikor leszámol addigi világlátásával és újraértelmezi helyét a 
világban, amikor felismerve korlátait a szemlél ődő  magatartást választja. Ami-
kor az ember egyszerre helyezi magát kívülre és fölülre. (1996) 

Atanulmány egy változata az Ellenfény cím ű  szakfolyóiratban jelent meg. 
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„Kémjelentések” a 
Jel  S  

Bicskei István Bütyök: Wili-kém jelentései. Ariel Füzetek 
II., Szeged, 1997 

Az ember, legyen felnőtt vagy gyerek, olvasó vagy néz ő , egy vala-
miben mindig egyforma: él benne az örök kíváncsiság, a mohó vágy, 
hogy megtudja/kilesse mindennek a titkát; az indítékát és a kö-
rülményeit, minden apró (lehető leg pikáns!) mellbevágó vagy fölemel ő  
részletét, a kulisszatitkokat, jaj, azokat aztán nagyon, s persze a végs ő  
konklúziókat is, mindennek az alfáját és az ómegáját. S hogy őszinték 
legyünk: ahhoz, hogy igazán, minden (nem, ez lehetetlen — de leg-
alább minél több) vonatkozásában megértse a M űvet, kell is, szük-
ségeltetik is ez a bennfentesség — igazi ínyenc módjára így tud csak 
nyakig merülni a műélvezetben: értőn élvezni a művet. Nos, persze, 
ezt a célt szolgálják, részben a kritikusok, az elmélyült, vagy, olykor, 
szenzációhajhász újságírók, a részleteken elcsemegéz ő/elkérődző  
műbírálók és tudós m ű ítészek, ők a műveket és a műélvezőket 
egymásnak (el) kommendáló kikerülhetetlen gügyük... de hogy valaki 
belülrő l mutassa meg a dolgok állását... hogy az alkotást már a 
csírájában, szinte embrionális állapotában, azon véresen, nyákosan 
és kialakulatlanul mutassa fel... hogy a Kíváncsiak kezét odategye sa-
ját verítékes, vajúdó testére, s ott tartsa a formálódás/fejl ődés/ válto-
zás minden szakaszában, nem titkolva el közben sem a dilemmákat, 
sem a buktatókat — egészen a Végs ő  Nagy Pillanatig — nos ez azért a 
színészvilágban ritkaságnak számít. (Íróéknál gyakoribb, de ez már 
úgymond szakmai ártalom.) Bicskei István (közismert becenevén: 
Bütyök), a Vajdaságból elszármazott kedves színészünk, aki már hat 
esztendeje a szintén a mi sziksós/árvalányhajas rónánkról tovaröp-
pent Nagy József/Szkipe Orléans-ban székel ő , világhírű  Jel 
Színházának oszlopos tagja, Wili-kém jelentései című  első  köny-
vében (alcíme: Egy őrült naplója) így vall a könyv megírásának indít-
tatásáról: „Eddig körülbelül 30-szor játszottuk az el őadást (a 
Woyzecket — J. R megj.): Franciaországban, Magyarországon, Ang-
liában, Olaszországban, Szlovákiában, és Szlovéniában. /Érdekes 
módon legkevésbé a franciáknak tetszett. Mintha távol állna t ő lük a 
durvaság, a monstruozitás, a kegyetlenség (még ha önmagunkon 
követjük is el). Egy ukrán rendez ő  megnézte művünket, s azt mondta, 
hogy pontosan errő l van szó, ilyen a világ ma. (...) Csak azt akarom 
mondani, hogy erre Kelet felé, vagy Közép-Kelet felé (ez egy új 
világtáj!) sokkal fogékonyabbak az emberek, jobban tudunk velük 
kommunikálni.Najon mit jelenthet ez? Haza kellene jönni?! / Nemrég 
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az egyik vidéki társulattól telefonon megkeresett egy régi kedves kollegám 
(még Újvidékrő l kollégám), hogy új igazgatót kapott a színháza, aki szívesen 
venné a Jel-színházbéli tapasztalataimat. Rögtön igennel válaszoltam, mert 
megtanultam, hogy egybő l ne utasítsak vissza semmit, mert sosem lehet 
tudni, és egyébként is most szüntették meg a munkanélküli segélyemet, csak 
decemberben kezdjük az új darab próbáit, ki tudja, mi vár rám addig stb. És 
csak a Jel-béli tapasztalataimra kíváncsiak... Uram, csak a tapasztala-
tok/tapasztaiataim...csak.../ Mindig ett ő l féltem, hogy egyszer majd számot 
kell adnom arról, hogy mit is csináltam négy-öt évig Frankhonban Szkipénél. 
Még ha valamelyik másik társulatról lenne szó, de pont a JEL! Gondolom, 
sokan vakaródznának ugyanígy, vagy már vakarództak a társulatunkból ilyen 
helyzetben./ Valószínű leg valamiféle Szkipe-módszerr ő l kellene értekeznem, 
vagy iskolát bemutatnom. Nos nézzük csak...! (Megmondom őszintén, vala- 

hogy úgy vagyok ezzel, mint Beckett Sámuel, amikor megrendeztették vele a 
Godot-ra várva darabját talán abbéli reményükben, hogy most biztosan meg 
fog jelenni Godot, de legalábbis fény derül kilétére. Nem jelent meg. Nem 
derült ki.)/ Még korai. Legalábbis nekem. Még nem vagyok készen. Félmunkát 
végeznék. Úgy érzem, még sok munka vár ránk. El őadásokat csinálhatnék 
(rendezhetnék) ugyan, de „jeleskedni" igazán csak a Mester oldalán lehet és 
kell. Legalábbis ami engem illet. Egyel ő re marad a naplóírás, a „titkos jegyze-
tek". Egyelő re marad a `kém'-kedés, amit Wili-kém megkezdett. Remélem, 
soha nem kapnak el, mint `Krát Teri lányát a németek'." 
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AWili -kém jelentései többrétegű , többmű fajú, ső t tulajdonképpen 
többszerzős mű . Gerincét Bicskei István Bütyök 1992. február 8-tól 1994. 
január 20-ig vezetett művésznaplója képezi, valamint Bicskei két további, már 
nem naplószerű , inkább az emlékezés mű fajába tartozó írása. A három 
társszerző : Tolnai Ottó, akinek Wilhelm-dalok című  verseskönyve (Jelenkor 
irodalmi és M űvészeti Kiadó, Pécs 1992), és a könyv szerepl ő i: Wili, a Lábatlan 
Baráth, Vak Vigh Tibike, Batyus Vittus, stb ihlette forgatókönyv alapján készült, 
A Bicskei-napló hasábjain napról napra fokozatosan megszület ő , s végül az 
Orfeusz létrái címmel bemutatott produkció; Balázs Attila, aki egyúttal a könyv 
szerkesztője is, és Bicskei Flóra-Fofó, Bütyök tehetséges nagylánya. 

Lássuk hát, 
mirő l is „szól", s 
mitő l kémjelen-
tés a Wili-kém 
jelentései! Ma-
ga a napló, illet-
ve memoár há-
rom — terjede-
lemben, formá-
ban és monda-
nivalóban is e-
gyenl ő tlen — 
részre taglódik. 

Az első  rész 
r;. (címe Teatre 

Jel — Wilhelm-
dalok, alcíme 

Willy -Wili naplója, Orléans,1992) a legterjedelmesebb, s formailag tulaj-
donképpen ez a „legigazibb napló". Tartalmilag viszont azért hat a felfedezés 
erejével, mert napról napra, hangyaszorgalommal el őbbre előbbre araszolva, 
nem is akármilyen titkokat próbál megfejteni: 1. Hogyan m űködik a Jel színház. 
2. Hogyan vedlik át egy színész, akinek minden kincse, legf őbb fegyvere évti-
zedeken át a Szó volt, izig-vérig „Jel-színésszé", aki immár, mint karthauzi 
szerzetes, némaságot fogadva, kizárólag a testével, mozdulataival és 
arcjátékával fejez ki mindent, és 3. hogyan születik/formálódik/fejl ődik, s jut el a 
bemutatóig egy meghatározott Jel Színház-m ű , esetünkben a Les Échelles d' 
Orphée (magyarul Orfeusz létrái). Kár, hogy a szerző  (Jel) színházi „tolvajny-
elvét", rövidítéseit, utalásait sokszor nem (igazán) értjük. Olykor az az 
érzésünk, hogy Bütyök — csak ebben az első  részben! — rejtjeles naplót ír — 
önmagának. S nem eleve publikálásra szántat. (A kezdetek kezdetén nyilván 
ez is lehetett az ábra.) Ha ajövőben úgy kívánná folytatni munkanaplóját, hogy 
közben a jövendő  olvasóra is rákacsint, közérthetőbbé kell tennie szövegét. 
Egyébként a munkanapló stílusa, nyelvezete egyszer ű , spontán, bizalmas, sőt 
olykor kimondottan haverkodó és szellemes. Ízelítőül hadd idézzünk a 
naplóból:" Tollastánc + Willy táncórája: Többször megcsináltuk azt, ami már 
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megvan. Ami változás: kéz-áll játék. Egybő l balra fordulok, súly a jobb lábon, 
bal láb a levegőben, mintegy késleltetett lépéssel el őre. A botot Kathleen, 
vagyis Fanny felé fordulva hátrahúzom. Fanny ráránt a korongra, beirányozva 
a furkót a lyukba. Fanny nézi a tollat, amint megáll a korong, kikapja a tollat. 
Willy elbújik a korong mögé. Amikor fellépek a `srégségre', rögtön, fordulásból 
leguggolok. Fanny hátulról tenyerébe fogja az arcomat. Menetközben hátra-
hajtom a fejemet, vigyor. (...) Este vetítés: Megpróbáltuk a léggömb-bo-
rotválást a vászon mögött. A maci-maszk itt nem m űködött, kilátszott a fejem. 
Kis burleszket kell csinálni. Az árnyékból át kell menni a háromdimenziós 
képbe. (...) Egyre inkább érzem a bemelegítés szükségességét. Rettenetesen 
kifáradok, megerő ltetem az izmaimat, másnap alig tudok kikelni az ágyból, de 
fokozatosan megerősödöm. Botozás: Annyi a változás, hogy a botok `ugrása' 
Józsi után jön, továbbra is, Hudi jelére. Minden marad azáltal, hogy hátra-
megyek, Szkipe lerántja a fejemet, én hasra vágódom, lefordulok Hudi lába 
alá, Szkipe elő relép, én kicsúszom. Fölállok, elveszem a botomat, Hudi elveszi 
a kalapom. (...) Idegesek: Meg kell nézni a videót, mert a rózsatánc emlékezet-
bő l még mindig nem megy. Tűzoltóverseny: Nincs megoldás a `vérkeringési' 
csövek fölakasztására, de tuti, hogy én fogom felakasztani őket. Az egyik cső  
végét Józsinak adom a ház tetejére, a másik kettőt Kathleennek és Leának. 
Nem találtunk megoldást a két figura eltüntetésére. (...) Bemelegítés: Táncver-
seny orrvérzésig. (...) Idegesek: Régi problémák. Kosztüm nélkül hülyeség 
próbálni. Már együtt megy a zenére. A fuvolára jók a kis fejmozgások. (...) 10h: 
Lábatlan Baráth. Az egész 5p és 30 mp-ig tart. Vigyáznom kell a maci mozdula-
taira. Eléggé komplikált. Táncverseny OK. Willy, ne visszafelé forgasd a 
korongot! Idegesek II.: A zakó lerántása nem m űködik mindig. A burleszk-
mozdulatokat megbeszélni Szkipével. (...)10h: Bemelegítés. Lábatlan Baráth: 
Szinte teljesen megvan a jelenet, csak be kell gyakorolni. Botozás: Részemr ő l 
OK. Változás, hogy a végén kiviszem a létrákat. (...) Pechán és Willy: Tulaj-
donképpen a sorrend maradt, csak meghatároztuk a mozdulatok számát, 
letisztáztuk a reakciókat. (...) Összpróba: Minden rendben, csak a változások-
nál van gubanc. Hátul öltözöm, A Pechán-jelenetre is van id ő . KÜLÖNBEN 
MEGVAN AZ ELŐADÁS!" 

A napló második, az egész kötet címéül is szolgáló Wili-kém jelentései 
közcímű , (Makulátlan üvegkalitkák) alcímű  része elsősorban a Jel Színház 
vendégszerepléseirő l ad hírt. Dátum nélkül, csak a helyszíneket jelölve. Az 
előző  résznél oldottabb, de a nem-szakember olvasó számára szóra- 
koztatóbb, tulajdonképpen inkább emlékirat, memoár, mint napló, az el őző  
résznél kidolgozottabb, párbeszédes, novellisztikus részeket is tartalmaz. 
Olvashatunk itt csupaüveg, csupatükör színháztermekr ő l, kacsalábon forgó 
hotelcsodákról, ahol a szegény „lógós", bejelentetlen színésznek bujkálnia kell 
a szállodafőnök elő l, nagy ivászatokról, n őkrő l, kártyáról, a 18. Rue Henri Poin- 
caré-beli kis legénylakásról, amely annyi érdekes és rászoruló embernek 
nyújtott ideiglenes, bohém otthont, az értő  és nem értő , a már meghódított és a 
még meg nem hódított, de mindenképpen oly sokat számító nagybetűs 
Közönségrő l, egy-egy előadás forró pillanatairól, izgalmakról és sikerekr ő l, s a 
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vérbeli, hivatását rettenetes nagy bajában sem megtagadó Színészr ő l: amikor 
például Cecile Thieblemonte, az együttes tagja, Batyus Vittus szerepében 
előadás közben rosszul ugrik a felfelé mered ő  karóra, és legérzékenyebb 
részével szinte felszúródik rá, akkor sem hagyja cserben társait: „Abban a pil-
lanatban szegény Cecile kidobta magát a színpadról és a függönyök mögött 
Dani (Döbrei Dénes — J.R megj.) karjaiba ájult. Dani kirohant vele a hátsó 
udvarba, a friss levegőre. Néhány pillanat múlva Cecile magáhoztért, félre-
lökte Danit, és elindult visszafelé. — Hová mész? — kérdezte Dani. — Vissza a 
színpadra, Gianfranco egyedül maradt—sziszegte Cecile fájdalmában. Hát ez 
van, kérem szépen! A mentők csak előadás végén jutottak Vttuskám 
alsófeléhez, hogy a sebeket fertőtlenítsék. Most mit mondjak? A próbákon 
egyszer majd megfulladta vállfára fölakasztva, a Daninak egy óriási, 10 centis 
szálkát húztunk ki a seggébő l, engem a bemutató el őtt térden vágtak egy 
létrával, hogy azt hittem, vége a táncos karrieremnek. Sebesült meg már min-
denki, de ezek a lányok! Ezek nem kukoricáznak. Bármelyikünk megirigyelheti 
őket a kitartásukért." A második rész a Jel Színház búcsúel őadásának hitt pro-
dukció leírásával zárul: „18-án volta bírósági tárgyalása Jel Színház ügyében. 
Likvidálták. Január 31-én (1994-ben — J.R megj.) hivatalosan megsz űnik a 
csoport. Csakugyan véget ér egy álom? (...) Mindannyian tudjuk, hogy nem. Az 
`álom' folytatódik. Rennes-ben folytatjuk a Tanítványok (Woyzeck) próbáit. 
(...) Csak marad valami utánunk. Egy plakát. Egy m űsorfüzet. Az emlékezet. 
(Bár az gyakran csúfot űz belő lünk!) Itt, ahogy mondják, telt ház lesz. Minden 
jegy elkelt. Mi kell még? Az utolsó cérnaszál? (Az is elszakadhat, és milyen 
nevetséges tud lenni egy kétségbeesetten kapálózó ember...) (...) Nézem 
magamat az öltözőm tükrében, és látom a szememben bujkáló tekintetedet. 
(Willyét — J.R megj.) Itt vagy, mégiscsak! Welcome my old boy! Tombold ki 
még egyszer magad! Egyébként is már nyolc óra." 

A napló/memoár Büchner: Woyzeck címet viselő  harmadik, terjedelem-
ben legrövidebb, de annál hatásosabb része a kiútkeresésrő l, tervekrő l, 
próbálkozásokról, kudarcokról, kísérletekrő l, majd a fergeteges siker ű  új 
bemutatóról tudósít: „Tömve volt a galéria. Mindenki megjelent, aki ismerte a 
Jel Színházat. Természetesen az ellenfelek is. Huszonöt percig tartott az 
előadás és sikere lett. Olyanokat hallottunk, hogy a fene egye meg, ez is a 
Jozefnek jutott eszébe. Ilyen közelrő l is lehet színházat csinálni!! Nem volt 
véletlen a közelség. A közönségnek éreznie kellett a hús b űzét, az izzadság 
szagát, és hallani a szuszogásainkat, nyögéseinket. Szemünk legkisebb vil-
lanása is fontos volt. Mindent nagyon megterveztünk. Komplett birkabels ő t 
vettünk. Belekkel, májjal, szívvel stb. Noés persze két darab birkaszemet is. A 
szem Dani szájából bújik ki, a bels őségek pedig Woyzeck felvágott hasából, 
miután az ezreddobos leszúrja, ő  pedig megkóstolja a saját máját." 

A kötet társszerző irő l: Balázs Attila Pekingi kacsa és egyebek — 

Woyzeck (Nagy József módra) címmel és alcímmel a maga Jel Színház-ol-
vasatáról ír a tárgy alapos ismer őjeként értőn, egyéni hangon, színesen: „S 
hogy táncolnak-e Nagy Józsefék? Néha igen, de nem ez a lényeg. Úgy tűnik, 
színházukba minden belefér, ami mozgás: az egyszer ű , stilizálatlan 
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mozdulatoktól — a pantomi-
men át—a cirkuszi akrobatisz-
tikus mutatványokig. Mikor mi 
kell. Ebbő l a szempontból a 
Woyzeck — `Jozef Nazsi' vagy 
csak Szkipe (barátok közt ez 
utóbbi) sajátos értelmezésé-
ben — erősen redukáltnak te-
kinthető . Talán ezért is az e-
gyik legjobb „kis mutatvá-
nyuk". Azokkal a pincelakó 
sárfigurákkal valahol az élet 
legperemén; csaknem vég-
lényekkel, akiben azért még 
mű ködik az életösztön, a 
győzni akarás, ennélfogva 
időnként holmi esendő  'bicikli-
versenyeket' rendeznek mód-
felett szűkös körülmények 
között. (Lám, mégis a mo-
rál!)/(Morál? Barátilag: ne 
hagyd magad Jóska/Szki-
pe!)/Végül is ez az egész egy 
NAGY bicikliverseny." 

Bicskei Flóra, édesapja jóvoltából, eddigi rövidke élete folyamán sokat 
forgolódotta Jel Színház közelében, részt vehetett próbákon, bemutatókon és 
turnékon, s mert maga is fogékony m űvészlélek, ezenközben felszippantott, 
megérzett valamit a Jel Színházas-ok életérzésébő l, az őket körülleng ő  han-
gulatokból, színekbő l és szenzibilitásból, s mindezt megkísérelte szavakba is 
önteni. A kötet négy — magukról a Jel-esekr ő l, Kanizsáról, ahonnan sokan 
közülük (elsősorban maga Nagy József is) származnak, s néhány bemutatójuk-
ról szóló írása, műelemzése csupa szín és poézis:,,Vajon ki emlékszik még 
erre a nehéz, szinte fájdalmasan csöndes csöndre? Nemrég, a háború el ő tt, 
még akadtak olyan öreg nénik és bácsik, akiknek a háta derékszögbe hajlott 
járás közben, s az arcuk szinte eltűnt a fekete kend ők, kalapok, és sálak 
tömegében. /Sohasem láttam a tekintetüket. Sohasem mertem megszólítani 
őket, olyan méltóságteljesen különbözőek voltak, mint akik valamiféle letűnt, 
halott világ titkait hordozzák. Ők még talán ismerték a híres század elejei ő rül-
tek közül Wilhelmet, a kopasz kifliárust, aki gitárral a kezében, mezítláb járta az 
utcákat, és saját szerzeményeit énekelte. Talán ők még látták, hogyan mász-
nak meg magas létrákat fürgén, elképeszt ő  gyorsasággal az 1911-es torinói 
létramászó-bajnokság díjnyertes kanizsai t űzoltói. Ők még ismerték a csi-
korgó, fagyos téli csöndet—s a csönd mellett a nyári hangos nyüzsgést, aztán 
az őszi csöndet, amely az avar zizegésével és a zárdából kirajzó leánysereg 
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tompa zsivajával vegyítve csöndesedett el még inkább."/A csönd városa 
(Nagy József szülővárosáról)/ 

Tolnai Ottó B. Bütyök, a Főfika címmel, s a maga szivárványos, 
képlékeny, senkiéhez sem hasonlítható nyelvén állít szerzőbarátjának 
emléket, kezdve a közös kanizsai élményekkel, folytatva a színházbeli együtt-
munkálkodással, saját Bütyök-élményeivel, mindezt át-meg átsz őve, átitatva, 
„megkelesztve" szürrealista álomkovásszal, hogy végül valósággal „f őszent-
té" avassa B. Bütyök, a Főfikát: „Külön meg kell említenem Keszég László 
darabjában (véletlenül láttam a MU-Színházban), ahogy magát Baranyi Szil-
via oldalán megcsinálta, hatalmasra növesztette (csak azért nem vette észre a 
magyar színikritika, mert szűk színpadokhoz szokott szeme nem tud befogni 
egész hegyet, meg gondolják, nem is az a feladatuk, hogy a Himaláját vagy a 
Fudzsijamát bámulják végtelen, mint ahogy bámulta Hokusai mester), meg 
külön meg kell említeni Nagy József Woyzeckjét (egyszer már alakította egy 
kemény változatát az Újvidéki Magyar Színházban), amelyben ez a fehér 
gyurma, kovász, fehér szurok (van ilyen?), viasz — Isten fikája a szó szoros 
értelmében monumentálissá, hegyivé halmozódik, dagad." 

Érdekes volt bepillantani a kulisszák mögé. Kicsit hátborzongató is volt, 
kicsit viviszekciósra is sikeredett talán ez az önfelmutatás, de nyilván megérte. 
Aki elolvassa Willy kémjelentéseit, nyilván ért őbben ül majd be (bár mielőbb 
beülhetne!) a Jel Színház el őadásaira. Várjuk az újabb kémjelentéseket, mert 
nagyon kedveljük az effajta „krimit"! Kérjük tehát B. Bütyököt, a F ő fikát és tár-
sait, írjon/írjanak az újabb el őadásokról, tervekrő l és szereplőkrő l, mert a 
nézők és olvasók kíváncsisága és figyelme határtalan... 

96 



TALÁN, LEHET 
Beszédes István: Égvizi séta, déli tükör. 
Thurzó Lajos Közművelődési Központ. Zenta, 1997. 

,,... az elemezhetetlen mint versbeli tökély..." 
(Pilinszky János) 

Aligha mondható nagyobb közhely a költ ővel kapcsolatosan, mint 
hogy Beszédes István igencsak különös verseket ír. A különös vers 
féle meghatározás ugyanis semmit se jelent. Hiszen minden vers 
különös, meglepő  és új, hajó vers. Somlyó György a modern költé-
szetrő l írt, Philoktétészsebe címen könyvben is megjelentetett egye-
temi előadássorozatában Poloniust idézi, amikor az Hamlet királyfi 
szavairól állítja a következőket: „Bolond beszéd, de van benne rend-
szer." Ebbő l a gondolatból vezeti le Somlyó azt a tételt, miszerint „Úgy 
lehet, a költészet az emberbolond beszéde', felfokozott, izgatott, kriti-
kus, 'hamleti' helyzetben való megszólalása, de — ha igazi, mindig —
`van benne rendszer'." Természetesen tudjuk azt is, hogy az irodalmi 
szöveg immanens önértékének meghatározása, a mű tő l függet-
lenített értékkategóriákkal való leírása idealista illúzió. A m űvek nem 
önmagukban léteznek, hanem a befogadóval, az olvasóval való 
viszonylatukban. Így csupán egyéni olvasatuk az egyedül lehetséges 
és egyedül valóságos olvasat. Mindebb ő l eredően valahogy máskép-
pen kellene beszélni a versszövegekrő l, Beszédes István verseirő l 
(is), másfelő l kellene megközelíteni őket, mondjuk egyebek között 
inkább az általuk keltett élmény, mint az irányukban támasztottelvárá-
sok felő l. 

Beszédes versélménye „a nappali királyság bőségmutató bir-
tokán belül -rő l táplálkozik, nem egyszer meglep ő , eredeti képekben 
nyer megfogalmazást. Ezek a képek azonban távolról sem a legfonto-
sabbak költészetében, túl sok is ehhez a köréjük halmozott verbális 
ködösítés. A monumentális nyelvi építmény szinte hermetikusan 
zárja el őket. Ugyanakkor a legközvetlenebb és leghétköznapibb 
tapasztalásait fogalmazza versbe, egy kis bátorsággal és félreértel-
mezéssel azt is mondhatnám, impresszionista megközelítését 
kívánja adni a látott világnak. Nem az elmélyülést, a reflexió 
bölcsességét keresi a költészetben, hanem a kifejezés lehet őségeit 
és örömét habzsolja epikuroszi boldogsággal. A nyelvben való 
lubickolása mégsem önfeledt pancsolás, hanem csipkegalléros 
modorosság. S ez a manierizmus Beszédes versvilágának szervező  
ereje, állandó meghatározója. Attitűd, ami költészeti elvvé burjánzva, 
kimerevített szövegként tartja egyben a poézisét. 
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Beszédes nem elégszik 
meg azzal, hogy mérnöke le-
gyen a szónak, a versnek, a 
világnak, hanem teremtője is 
kíván lenni. Ez a szándéka a 
kötet első  harmadán hang-
súlyosabban van jelen mint a 
későbbiekben, ennek ellené-
re nem bontja meg teljesít-
ményének egységét. 

Lényegében élményköl-
tészet Beszédes István ver-
selése, de nem a romantikus 
pszichologizáló poézisre jel-
lemz ő , konvencionálisan 
harmonikusnak tekintett kép-
teremtő  aktusnak a továbbél-
tetése. Szövegtömbjei ugyan 
az író meglévő  és folyamato-
san új, az olvasó számára 
magukban, jelentéstanilag 
értelmezhetetlen szócikkek-
kel bővülő  szótárában való 
válogatás kemény fegyelmét 
tükrözik, mégsem els ő  sor-
ban a költő i és a költött képek 

JJ létrehozását szolgálják. Sok- 
kal inkább a szöveg meg-

formálásának tökéletességét célozzák, mint hogy nagyot, jelentőst, bódítóan 
szépet mondassanak a költővel. Nem káprázatos képekben kívánja magát 
kifejezni, hanem a szöveg megformálásával. Odorics Ferenc írja A mondat 
poétikája című  tanulmányában a következőket egy, a talán a Beszédeshez 
hasonlítható alkotói magatartásáról: „Az írás, mint a megértés tette. Ezért 
kínosan ügyelnünk kell a beszédre, nagyon meg kell csinálni, hiszen ahogy 
beszélünk, olyan rendben vagy olyan káoszban éljük le és meg az életünket." 

Végeredményben nem is a versvilág az egyedi Beszédes István költésze-
tében, hanem a formavilág, a kitalált versforma, a kitalált lexika, a kitalált szin-
taxis, a szabállyá váló szabálytalanság. Szövegeinek vizualizálása ugyan 
valamelyest emlékeztet Podolszki József évtizedekkel ezel őtt megjelentetett 
szövegtömbjeire, mégis más: amíg az előbbiek egyfajta tömbb ő l való 
kihasítottságot sugalltak, az utóbbiak a mívesség benyomását hivatottak 
erősíteni. 

Tényleges ars poeticát nem fogalmaz meg kötetében Beszédes István, ám 
A néhai üvegfúvót idézi című  versébő l mintha költő i létmódjára vonatkozó 
állásfoglalást olvashatnánk ki: 
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Nem tartom tragédiának, ha mondata-
imból a háromlábúak járnak, ha kö- 
zülük a sziámi beszél magában, hogy a 
pont után jön a duplafedel ű , hogy a csere-
peket, mit az ütés hagy, nyeli a láda dupla-
fenekű . 

Ami belő le kiszól, a néhai üveg- 
fúvót idézi, s örömmel nézi (lebegnek ke- 
rek kancsói) az égi: le mi karóra hull, va- 
rangyos köcsög; hallhatja mind, ki erd ő  
helyén él, és magát elfásultan érzi. 

Amikor Beszédes lényegében a költészet konvencionális hangzásának, 
hagyományos nyelvének tekintettformában szólal meg, teljességében ragyog 
fel tehetsége, amirő l bizonyosnak vélhető , hogy túlnőtt az adott beszédhelyze-
teken. Számára a vers a beszéd, a mindennapi megszólalás; a burjánzó 
rokokó finom aprólékosságával teremtett nyelv pedig a költemény, az 
építmény, amirő l álmodik, amit egymáshoz csiszolt (szó)kavicsokból emel 
újra. Ezekben, a lírai élményt hagyományosabb módon megragadó versek-
ben természetesen könnyebben találja meg az olvasó a párbeszéd 
lehetőségét: 

Angyal a falban 

Az elhagyott kert, az elkerített, vonzza ám 
ősszel mind a macskát; kúsznak le tet ő rő l 
a naspolyaágon - lesve az angyalt a me-
szelt falban. 

Óvatosan hogy körbe- 
járnak, s laza földet kaparnak szarra, ré-
mülten néznek a gang felé, figyelnek fe-
szülten tollszín ű  falra. 

Mit ők látnak, nem 
látja senki: a holdvilágon a falból kitámad, 
kilép az angyali centurio - macskát befogni 
vacsorának. 

S rohannak mind a naspolyának, 
az ágakról át a csatornacsőre; csikordul a 
bádogon a körmük: menekülnek fel a te- 

tőre tő le. 
Visszatérvén Beszédes azon verseihez, amelyek nem kínálják ilyen köz-

vetlenül a megértésük kulcsát, amelyek a hagyományos (és jelenleg 
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érvényes) szókészlet felett a költ ő  által teremtett neologizmusokat vonultatnak 
fel, amelyek halandzsának tűnő  szóegyütteseket sorjáznak, amelyek a ma-
gyar nyelvben ismeretlen szórendet és mondatalkotást alkalmaznak, amelyek 
mintha nem is magyarul íródtak volna; más pozícióba kell helyezkednie az 
olvasónak. A verssorok lejtése és a váratlan helyen összecsendített hangso-
rok egyfajta, hagyományos versre emlékeztet ő  ritmus hatását keltik. Ezen felül 
azonban nehéz a közelükbe férkőzni, ha a lírai élmény konvencionálisan vers-
szerű  képekben való megfogalmazását keressük bennük. Valami más teszi 
ezeket a szövegtesteket költeménnyé. 

Talán az, amit a kötet hátsó borítóján Tolnai Ottó tónusként fogalmaz meg. 
Meg mindaz, ami állandó élményvilágként sejlik e beszédtónusnak a tekinte-
tet, a gondolatot befelé fordító függönye mögött. A kett ő , az élmény és a kife-
jezés Beszédes István magánmitológiájának vagy a feltárását, vagy a megte-
remtését szolgálja. Hogy melyiketa kettő  közül, nem tudom. Nem is értem min-
den versét. Abban az értelemben nem, hogy nem tudnék róluk úgy beszélni, 
hogy föltárjam mögöttük a költ ő i szándékot, csupán a magam versélményér ő l 
számolhatnék be velük kapcsolatosan. Persze ez nem baj, hiszen nem is azért 
íródnak a versek, hogy megfejtsük őket, báris nem úgy, mint a matematikai 
feladványokat. Valójában nem is arról van szó, hogy nem értem, hanem hogy 
képtelen vagyok megmagyarázni egyes költeményeit. Aligha tehetném, mert 
Beszédes a beszédnek, a versbeszédnek egy, a szokványostól eltér ő  válto-
zatán szólal meg, aminek a szótára nincs a birtokomban. Azt azonban tudom, 
hogy beszél, hozzám is beszél és versben szól. Ezt valahogy kihallom bel ő le. 
Bizonyára a benne rejlő , fentebb emlegetett rendszer eredményeként. Anélkül 
is, hogy érteném minden szavát. 

Ez lenne a költött szó ereje, hogy anélkül is élvezem a verset, hogy 
ismerném a szerző  szótárát? Vagy egyszerűen valami más hatna rám? Az a-
mit a versek olvasásakor hallok, kihallok bel ő lük? Ha ez, akkor meg is 
nevezhetem: a költő  motívumvilágának állandóságát, valamint forma- és vers-
teremtő  erejének megizmosodását. 

Látom-e gyökerét, látom-e lombját ennek a költészetnek? Azt hiszem, a 
sejlések ellenére nem. Csupán a verseket látom, olvasom, hallom, érzem. S jól 
érzem magam, amíg olvasom őket. Egyszerűen szólva, kedves világ az, ahová 
Beszédes elvezetett, és nem zavar, hogy a grammatika vagy az esztétika 
fogalomrendszerével leírva őket, bizonyára csorbulna lelkesedésem foka. De 
hát a versek nem is azért vannak, hogy leírjuk őket. Mire vannak? 

Beszédes a többi költővel egyetemben tudja: a világ teremtésére. 
S mivel ezt ő  maga nem fogalmazta meg ilyen tételesen, s bármennyire is 

erő ltetettnek tűnik a párhuzam, az avantgárd chilei költő , \kente Huidobro 
versét idézem megerősítésként, aki szerint a költészet nem a valóság újrate-
remtése, hanem a szó és a képzelet segítségével egy új valóság világraho-
zása, s a költészet által teremtett világban a költ ő  a „miniatű r isten", aki meg-
semmisítette (vagy fogalmazzuk enyhébben: dekonstruálta) a tényleges 
valóságot: 
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Hisz csak teérted 
él a nap alatt minden ittlenn. 
A költő  kisebbfajta isten. 

(Arte poética) 
Végül: az Égvizi séta, déli tükör szövegeit olvasva még egy kérdés fogal-

mazódik meg. Mi van el őbb, a vers vagy a szabályos mondatszerkesztés? 
Talán a vers, gondolnám Beszédes István példájából. Pedig nem igaz: az ő  
verseibő l éppen a spontaneitás, a megfogalmazás, az élmény formába 
öntésének spontaneitása hiányzik. Vagy inkább: nincs bennük. Annál inkább a 
tudatosság, a költő i 
szótár bennfentes is- 
merete és a vele való 
elégedetlenség. Meg 
a konstrukció, ami 
esetében jószerivel 
dekonstrukciót jelent. 
S ez, a beszéd de-
konstrukciójának ra-
dikális módszere 
szolgálja esetében a 
vers felépítését. Ta-
gadás, ami új állítást 
eredményez. Durvá-
nak tűnik ez a megfo-
galmazás, de Beszé-
des versei távolról 
sem ilyen durvák, 
nem ilyen szöglete-
sek és nem ilyen 
kizárólagosak. Ha-
nem halk szavúak, 
ízesek, egyfajta mo-
notóniával bódítók, 
magukhoz ölelők. 

S megint itt a 
kétely: a versekrő l 
nem ilyen kategóriák-
ban szoktak beszélni. 
Ám olyan versekrő l, 
amelyek nem is a 
konvencionális han-
gon szólítják meg az 
olvasót, talán lehet. 

101 



A jófajta csönd és a fák 
tanulása 

(Jász Attila: Jelzések könyve, Orpheusz Könyvek, 
1997.) 

A jófajta csönd a költő i felkészülés aktív időszakára vonatkozik, amit 
aztán a megnyilatkozás követ. Ez egészen más, mint az a csönd, amely 
a tehetetlenségbő l és tanácstalanságból fakad — valahogy így mondja 
Pilinszky. Nem idézem szó szerint, ennek okáról később. De átmesélek 
még egy részletet: a jófajta csöndhöz annyira hozzá lehet szokni, hogy 
többé már nincs kedve a költ őnek a nyilvánosság (az aréna kétes nyil-
vánossága) elé lépni. Pedig ez kihagyhatatlan, mert a m űvek koc-
kázatát nem pótolja semmi. 

A mű vek kockázatát nem pótolja semmi. A belső  teljesség, a jófajta 
csönd szándékos és tudatos szétzúzása a megalkotás és a megalkotott 
másokkal történő  megosztása által: bizonyos költészet éppen ilyen. 
Talán azon költőké, akik bírják a jófajta csöndöt. És az ő  verseik olvasás 
után nem idézetek formájában élnek. Feloldódva mondódnak tovább, 
színekben, ízekben, hangulatokban. A befogadó jófajta csöndjében. 
Az ilyen versek odaintenek. Ám mozdulatlanul, ha lehet úgy inteni. Rez-
düléssel. (Alig észrevehető  rezgő  mozdulat.) A lélek rezdülésével. (Futó 
érzelmi jelenség.) És máris itt a baj, a jófajta csöndöt megzavarják a 
szavak, mert én kitartok amellett, hogy bizonyos versek a lélek rez-
dülésével intenek az olvasó felé — vagyis fizikai mozdulatlansággal —, 
aminek azt kellene jelentenie (a szótárak szerint), hogy futó (felületes?) 
érzelmi jelenséget idéznek elő  a lélekben, holott én éppen az ellen-
kezőjét állítom, a befogadó jófajta csöndjének a versek általi 
megszületésérő l beszélek, ami az olvasást követően nem szavakban, 
hanem színek, ízek, hangulatok formájában él tovább. Így találkozik 
újra a vers és az olvasó, de immár messze elkerülve az arénák kétes 
nyilvánosságát, a művek kockázatát. Ezért is int mozdulatlanul, tesz 
úgy, mintha nem is intett volna. Szeretné elkerülni az arénát, és azzal az 
olvasóval találkozna, aki képes észrevenni a lélek rezdülésével történt 
intést. 

Miért kell így? Talán azért, mert vannak versek, amelyek legszíve-
sebben kerülnék az arénákat. Ha nem volna ugyanannyira lényeges a 
megnyilatkozás, mint a jófajta csöndben való hallgatás. A megnyilatko-
zás, ami megmutatkozást is jelent. Ami azonban igenis lényeges. Nos, 
ez az állapot, ez a furcsa helyzet, a jófajta csönd és a megnyilatkozás 
együttes állapota, amely ugyanannyira föltételezi, amennyire ki is zárja 
(ez utóbbi azonban a művész legbelső  ügye) egymást, ritkán érhető  
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egyszerre tetten. Jász Attila költészetében igen. Emiatt inta lélek rezdülésével 
az olvasó felé. 

De ehhez mégsem volna elég csak a jófajta csönd. Szükség van a tanulás 
föltételezte nyitottságra is, ahogyan azt Nemes Nagy Ágnes mondta: Tanulni 
kell. A téli fákat. (...) Meg kell tanulni azt  sávot, /hol a kristálymárfüstölög, /és 
ködbe úszik át a fa, /akára test emlékezetbe. /És a folyót a fák mögött, /vad-
kacsa néma szárnyait, (...)/meg kell tanulni itta fák/kimondhatatlan tetteit. 

Jász Attila verseit, amelyek a jófajta csöndben megszületve a lélek rez-
dülésével intenek, hogy illatokban, ízekben és hangulatokban mondódjanak 
tovább az olvasóban, nem tudom kívülrő l értelmezni, a belülre jutáshoz pedig 
jelszavakra van szükség, mint amilyen a sáv, emlékezet, néma, kimondhatat-
lan tett. 

A sáv. Jász költészetében a sáv fogalma nem a valóság és a szöveg között 
húzódik, nem annak kiélezését vagy éppen ellenkez ő leg, eltörlését teszi meg 
soraiban, hanem mindezen túllépve, magában a szövegben alakít ki sávokat, 
a költő i én (ha még van ilyen) helyérő l gondolkodva. A szökést gyakorlom. 
/Eltűnést a szövegben. A szövegbő l. / Elálldogálok a benzinkút mellett, / 
rágyújtok, mintha egy angyal /érkezését várnám. (Elt űnési gyakorlat) A vers 
csak annyira a megnyilatkozás lehetősége, amennyire a jófajta csönd eredmé-
nye. A kettő  közötti sáv megléte — élessége, szaggatottsága — vagy elt űnése 
nem megoldásra váró kérdés, hanem költ ő i állapot. És a versírás állapotát 
versbe foglalni ebben az esetben nem kihívás, hanem (talán lehetetlen) ösz-
szeegyeztetése a megnyilatkozásnak és a jóféle csönd nek: (..) Nem is tenger, 
csak egy tó leengedve. /A táj már enyém, vizét hozzáképzelem. /Míg végre 
ablakomba nem ér a hold, / végtelen egyszer ű  nem lesz minden mondat. / 
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Teleírt lapok közt foszladozó sirályok hangja. 
(Mintha szertartás) Lehet-e fokozni ezt az álla-
potot, ezt az egyensúlyozást? (A sáv hirtelen 
egy kifeszített kötéllé változott volna, amin a 
költő  egyensúlyoz a versen belül és kívül, a 
valóság és a szöveg, a megnyilatkozás és hall-
gatás között? Egyensúlyoz, hogy pontosan 
akkor szüntesse be az egyiket, amikor a 
másiknak van az ideje? míg végtelen egyszerű  
nem lesz minden mondat. De honnan tudja, 
hogy mikor válik jelenid ővé a míg? Errő l szól a 
vers? Nem, errő l nem szólhat, csak ezt 
követően szólhat róla. A vers /megnyilatkozás/ 
jelenideje a költő  /jófajta csönd/ múlt ideje.) Le-
het, és meg is teszi, egyre nagyobb hall-
gatásokra késztetve olvasóját: (...) Magányos 
madár éneke mezőn / A könyveket zápor 
mossa el / A keskeny ösvényt / Régóta nem 
érintette láb (Mi nyílik). Itt már nem a szövegbő l 
való eltűnésrő l, nem a szöveg min őségérő l van 
szó, sokkal inkább az egész megkérd ője-
lezésérő l. A sávban ezzel is számolni kell. A 
művésszel szemben könyörtelen és kegyetlen 
ez az állapot, de a jófajta csönd közvetlen el őz-

ménye. A megnyilatkozás elő tti fázisok versszövegben történ ő  megjelenítése, 
mert az időbeni állapotokat, a jelent és a múltat váltogatja, a sáv mellett az 
emlékezetet is bevonja. 

Az emlékezet. Milyen is? Egyike a legfurcsább helyzeteknek, mert a múltat 
újból jelenként vetíti elénk. Most azonban nem arról van szó, amit már 
említettünk (a vers jelen ideje a költő  múlt ideje), hanem az igazi emlékezésr ő l, 
amibő l vers születik, költészet. Hiszen Jász id őnként elhagyja a sávot, és az 
emlékezés, az emlékezet területére érkezve csak verset ír, amit átnyújt az 
olvasónak, vagyis vannak versei, amelyekben eltitkolja a jófajta csönd álla-
potát. Megsárgult már az az őszi levél/az asztalfiókban. /(A mez őn keresztül/ 
Hosszú cérnaszálon húztad magaddal /Pengetve húrként/A szél bele-bele-
kapott / Kopott Nagykabátodba / Ahogy levelek sárguló meséit / Szorítod 
szíved fölé / Látlak a hóban. Ez az idézet éppen egy ilyen versbő l való, a 
magánvaló szépség verse ez, pontosabban az lenne. De, hogy mégsem az, 
annak oka talán abban keresendő , hogy egyetlen alkotó sem menekülhet, 
szabadulhat a megírás folyamatától, ha nem csak kiírni akar, de a megírás 
belső  rejtelmeit, eljárásait, a szöveg megszületésének módját is (már-már iro-
dalomelméleti szigorúsággal) kutatja. A m űvész emlékezete így tér vissza a 
sávhoz, a tanuláshoz, hiszen a vers így folytatódik: Mirő l írsz verset ha vége az 
ősznek/Ha tél zárja el elő  led/A hárs hű vös aranyát/Hiába szórod az égbe/ 
Kéklő  egyszerűséged ...) PS/ Jelentéssel telik az este, / húrként szavaid 
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pengetem, /szétpergetem ujjaim között/ezt az őszi /, tavaszig húzott levelet. 
(Őszi levél a költészetrő l) A költő  emlékezetének másmilyenségérő l is szól a 
vers, és hiába szeretnénk csak a szépségére figyelni, Jász a maga csöndes 
költő i szigorúságával ezt nem teszi lehetővé. igy lesznek versei a versben. Az 
emlékezet, ami a művészetben sajátos megvalósuláshoz jut, mégiscsak 
emberi tett, nagyon is követhető  folyamat (hagyjuk a szakemberekre), de sajá-
tos megvalósulása által maga a m űvész is változáson megy keresztül. A szö-
veg maga emlékezet, ami a megírás folyamataiban újabb emlékezetté 
(önmagának, a költőnek, az eljárásoknak?) áll össze, aminek azonban már 
nincs köze a valósághoz, amiként az időbeliséghez sem, hiszen szöveggé 
vált, saját törvényei szerint m űködik, az  jelene a költő  múltja (emlékezete), de 
már nem is a költőé, az övé csak a szavak sorjázása, a vers maga, bár bel ő le, 
de rajta kívül született. De err ő l sokkal többet mond a Párhuzamos emlékezet 
című  vers, ahol a függöny takarásában „meglebbenti" / az álomvásznakat a 
„forró szél." Az írás folyamatáról (a sáv beemelésével és az emlékezet 
megtartásával) szól az Elég egy rossz mozdulat cím ű  vers. Itt nem a költő  szö-
vegbő l való eltűnése vagy ottmaradása a tét, hanem maga a szöveg. Elég egy 
rossz mozdulata billentyűzeten, /hogy a történetben léptei hátrafelé vigyék. / 
Míg földbe nem süllyed köldökig /a betűk súlya alatt. (Amin a beszéd- /mód 
könnyedsége sem segít.) /A szövegtestre végtagokat, izületeket/és szerve-
keterősítünk. /Az írással a test újragondolható. /A csendben sejtek realizálják 
az olvasatot. / Elég egy rossz mondat a mutációhoz. 

És ebbő l következik a hallgatás, a némaság. Csak éppen azt volna nehéz 
eldönteni, hogy a költőé-e vagy a versé. Az olvasónak könnyebb a dolga, ő  a 
versek elolvasása után hangokban, színekben, illatokban továbbéli azokat. A 
fákban, a tájban, az esőben. Jász versei által az olvasó is íróvá lehet, gondolva 
arra a nagyon fontos ám egyben kedves történetre, miszerint addig kell figyelni 
egy fát, amíg nem különbözik a világ összes fájától. A realitás belecsúszása? 
Nem, nem errő l van szó, hiszen az mindvégig jelen volt. Inkább mindennek a 
fordítottja. Jász verseiben a fák, az es ő , a falevél, az ág, a lomb válik költészet-
té, anélkül, hogy változtatna rajtuk, míves és szép költészetté. Ám ekkor a 
fordítottja is megtörténik, ha annak nevezhetjük azt, hogy a versírás folya-
mata, a költő i én helye is odakerül a szépség mellé, és a fák, es ő , levelek, ágak, 
lombok egyszeriben irodalomelméleti szakkifejezésekké válnak. E kett ős 
jelenlétet érezzük az Igazi akadályt csak az eső  képez című  versben is: ahogy 
önműködően záródik / a folyton érkezőkre. Szobáról / szobára vándorol a 
lélek. / Beköltözik egy-egy történetbe. / A tükör(terem)ben lakik legtovább. 
Amíg a lehelet elhomályosítja, /a szilánkokon toporogva/megnyitja a vícsapo-
kat. Most már/mindegy, sehogy se juthat vissza. Hogyan következik ebbő l a 
hallgatás? Éppen úgy, ahogyan a szünet nélkül doboló es ő  zaja is csöndet 
éreztet hallgatójában. Éppen úgy, ahogyan ez a vers magához engedi (közvet-
len közelre) az olvasót az es ő  szépséges leírásával, és aztán egy nyugodt, 
halk mondattal megállítja, távolságba helyezi: beköltözik egy-egy történetbe. 
Mert az már nem az es ő , hanem a lélek. A versé? A költőé? 
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A kimondhatatlan tett. Igen, errő l akartam még szólni, valami módon 
kerekre zárva a Jelzések könyvének történetét. A kimondhatatlan tett a vers-
ben a nehezen mondható (ismét N.N.Á.). Mindaz, ami a költészet: Az erdő  
szorítása fokozatosan ernyed. /Otthon már csak a fák nyugtató/h ű  vösétakar-
tam megtartani. / Szorítottam, ahogy csak bírtam. /De még képzeletben sem 
tudtam I rendesen felcsavarni / az eső illatú avarszőnyeget. Itt már nem a 
megírásról, a szövegrő l, a költő i én helyérő l van szó, hanem a költészetrő l. 
Mindarról a szépségrő l, kínról, elhivatottságról és fölöslegességr ő l, amit a 
költé-szet jelent. Költészetet írni, költ őnek lenni nem állapotokat jelent, hanem 
látásmódot, amiben az üveg tisztasága szinte kizárja / az ablak jelen-
valóságát. (A diabolikus kép) Azon gondolkodom, hogy ez a látásmód kialakít-
ható-e vagy megadatott. Bár lényegtelen. Abban viszont majdnem biztos 
vagyok, hogy a boldogsághoz nincs köze. De a szépségnek mikor van? 
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A rothadt márványról 
Tolnai Ottó: Rothadt márvány Jugoplasztika, 
Budapest 1997. 

Tolnai Ottó tizenöt esszét írt egy olyan ország fest ő inek, grafikusai-
nak és szobrászainak a munkásságáról, amely ország már nem létezik. 
Esszéinek hősei: Benes József, Janez Barnik, Jože Ciuha, PetarCur č ić , 

Dobó Tihamér, Đorđe Duragić , Goran Gvardiol, Miloš Gvozdenovi ć , 

Krsto Hegedušić , Maurits Ferenc, Ivan Meštrovi ć , Vjenceslac Richterr, 

Radomir Reljić , Miljenko Stanč ić , Szilágyi László, Sava Sumanović , 

Miroslav Sutej, Marino Tartaglia, Toškovi ć , Vlada Veličković , a Mediale-
csoport tagjai — Leonid Sejka, Olja lvanjicki, Dado Đ urić , Miro Glavurtić , 

Vladan Radonanović  — és mások. 

Tolnai Ottó acélból, hogy megállapítsa, mit jelentett és mit jelent ma 
a felsorolt (és a többi) alkotó nemzeteikvédettterületein vagy az európai 
kultúrában, nem kezd dialógusba a m űvekkel, nem keresi az id őben 

hátrafelé az alkotók művészi eredményei kölcsönhatásának és érint-
kezésének bizonyítékait, azt, hogy ellentétesek, esetleg szétcsúsznak. 
Tolnai Ottó azt vizsgálja, létezik-e egy közös nevez ő  a művészek közti 
különbségek ellenére, olyan százéves, kulturológiai közös nevez ő , ami 
a vászon, a rajz, a szobrászat felé vonzza őket. Amennyiben nincs 

ilyen, a szerző  nem akarja mindenáron a meglétét bizonyítani. 

Nem akar senki igaza előtt meghajolni, tudja, hogy Josif Brodskynak 
igaza volt, amikor azt írta, hogy legjobb sors az, ha semmilyen részünk 
sincs az igazságban. Ezért menekül a lehető  legmesszebbre minden 
lehetséges igazságtól! Brodsky megérdemli, hogy higgyenek neki, 
tábor-béli tapasztalatai okán. És ugyanez érvényes Tolnai olvasóira is, 
különösen itt, ahol mindenki vár valamire és legyint egyet a kezével. 
Mire várnak? Meddig fognak még legyintgetni? 

Nem tudja maga Tolnai sem, ezért nem is próbált igazságot keresni, 
amit pedig leírta díjat nyert könyvben', nem ürügy valamiféle nosztal-
giázó és patetikus lamentálásra. Mély odafigyeléssel állt ellent az 

1 A Dr. Bodrogvári Ferenc Díjat az 1997. évre Tolnai Ottó: Rothadt márvány Jugoplasztika 
című  kötetéért, Székely Mária zongoratanárn ő  pedagógusi munkájáért és Togyerás 
Dijana az alkalmazott m űvészetek terén elért eredményeiért ítélte oda a bírálóbizottság. 
Külön elismerésben részesült Kunkin Zsuzsanna a Városi Könyvtár tudományos mun-
katársa, Lazar Malagurski zenész és Augustin Juriga fotóm űvész. Az oklevelet illetve az 
elismerést — Ljiljana Ilić  Krtinić  grafikus munkája —, valamint a Sáfrány Imre sámánjával 
díszített plakettet 1998. február 26-án adták át a Városháza dísztermében. Az 
ünnepélyes díjátadáson kiemelték, hogy a díjban és elismerésben részesült m űvészek 
többéves munkáját vették figyelembe, de különösen a tavalyi évben megvalósított 
művészi teljesítményt, amelynek eredménye, hogy a díjazottak kommunikációt alakítot-
tak ki közvetlen környezetükkel, de a szélesebb térséggel is, ily módon újból kialakítva a 
világgal a lerombolt, szétszakított kapcsolatot. 
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autoritatív osztályzás kihívásának, és távoltartotta magát az autoritárius gesz-
tusoktól is. Ő  senkinek sem hány semmit a szemére, semmit nem sajnál és 
senkit sem okol. 

Noha a könyvnek mind a tizenöt szövege a múltat idézi fel, ezzel egyetem-
ben a jelenrő l is szól, e vidék lakóinak balszerencséjér ő l. A könyv akkor és úgy 
született, amikor Tolnai válogatást készített publicisztikus és esszéisztikus 
munkáiból, amelyek fonala nem csak keresztezni kezdte egymást de össze is 
fonódott, így a szerző  egyetlen erőteljes fonalba sodorta a válogatást: ekkép-
pen a könyvet mint regényesszét olvashatjuk. Amíg a szerz ő  a közös területen 
született festményekrő l és szobrokról gondolkodik, rajtuk keresztül közös 
témát is keres: mediterrán, szigetvilági, kontinentális, pannon, árral szembeni, 
folyómenti, alföldi, kárpát-medencei, európai... 

Türelmesen keresgéli a fonalakat, hogy azokból megsz ője a kívánatos és 
szükséges különbségeket. Azokat, amelyek nélkül élet sincs. És ezért nem 
siet sehová: akárha sz őne, de valójában egy olyan képet kínál, amelyen mind-
az rajta van, amit néha valóban ügyesen titkolnak. 

Képeket hasonlít össze, a szín, az ecset nyomába szeg ődik, összefonja 
azokat. „A kereszt, lényegét tekintve, a szövés szimbóluma, a szálak össze-
fonódásának, `szent lesz az, aki sző ' ... aki pedig 'mindennek anyja, ami volt, 
van és lesz' ." 2  Ahogyan az óegyiptomi szövegekben is áll. 

Tolnai Ottó nem akar semmilyen (ne adj' isten) igazságot kovácsolni 
kortárs festő ink és szobrászaink tiszteletreméltó ismeretéb ő l, de átjárhatatlan 
vagy hermetikus szöveget se akar, ő  inkább megjegyzi a képeket magának és 
másoknak is, így űzve el a sötétséget. 

Képekbő l és szobrokból szövi szövegét, oszlatja el a sötétséget valami új, 
lehetséges paradigmát kutatva, azt, ami már olyan régóta hiányzik ezen 
terület lakóinak. A közelférkőzés lehetőségét megragadva, Tolnai elkerüli az 
objektivitást és a dokumentum-jelleget, de kinek is kínálhatná itt, ahol mindany-
nyian — ismét — idegenek vagyunk (ki tudja hányadik alkalommal), úgy 
egymás, mint önmagunk elő tt. 

Vagy valakinek mégis csak az a célja, hogy meggy őzzön bennünket arról, 
hogy vannak itt emberek, akik nem idegenek sem mások sem önmaguk szá-
mára. Ha ilyen emberre akadnék, érdemesnek tartanám, hogy elbeszél-
gessünk. Sok mindent kérdeznék tő le. (De már annak gondolatától is reszke-
tek, hogy kérdéseimre el ő re elkészített válaszokat kapnék.) 

Jó ideje tisztában vagyok azzal, hogy pályafutásának derekán (de leg-
főképpen annak vége felé) a m űvészek többsége hajlamos arra, hogy minden 
vele történő t sikerként könyveljen el. A nyereséget, a veszteséget. Azt is, amit 
nem értettek, ami nem is volt, vagy ami már régóta nincs, csak emlékeznek rá. 
Különben az emlékezés akkor kezdődik, amikor minden véget ér. Különösen 
itt, ahol annyi minden történt. 

Jean-Luc Godard-nak tulajdonítják a mondást, miszerint az amerikai film-
ben nem túl magasan, de elég jól lehet repülni, ellentétben Európával, ahol 

2  Ljubinka Radovanovic: Velika jednacina, Beograd, 1973. 219. old. 
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magasan és rosszul repülnek. Annak képeit, hogy hogyan, mi minden, és ki 
hová repült egy ma már nem létező  európai országból (amelyet hosszan és 
bőségesen finanszíroztak az Atlanti-óceán másik, nem-európai oldaláról), a 
BBC ötórás dokumentumfilm sorozata mutatta be a világnak, The Death of 
Yugoslavia címmel, amelyet a Laura Silbar (Financial Times) és Allan Little 
(BBC) szerzőpáros könyve kísért. 

Ha az ember megnézi ezt a sorozatot, régr ő l ismerősnek érezheti Albert 
Camus gondolatait a XX század emberérő l, aki tévelyeg és újságot olvas. 
Zárójelben: hol a különbség? 

Amíg ez ki nem derül, én arra emlékeztetnék, hogy a Dr. Bodrogvári Ferenc 
Díjat hagyományosan február hónapban ítélik oda. Ami a karneválok, bálak, 
álarcosbáltik hónapja. Így e hónap 26-án se kell azt várni, hogy nagyobb 
mértékben leesnének az álarcok, legalábbis úgy nem, ahogyan arról Krleža írt. 
De végül is: ugyan ki kezdene itt hozzá az álarc levetéséhez? 

A legkisebb vagy a legnagyobb? Talán mégis a legnagyobb lesz az, akinek 
sikerül összegyűjtenie az erő t, és ledobni az álarcot, mégha abban a pillanat-
ban ő  válna a legkisebbé és legyöngébbé. Ami az alkalmat illeti: az majd abban 
a pillanatban változik, amelyben megszületnek azok a bátor emberek, akik 
rezzenéstelenül szembe tudnak nézni minden fenevaddal. 

Először önmagukban, majd maguk körül is. 
Itt, ahol csak a halott író a jó író — kivételre joguk csak az úgynevezett ama-

tő r íróknak van és azoknak, akik már akadémiai tagok lettek —, megelé-
gedésemre szolgál, hogy felsorolhatom egy nagyon is él ő  író díjazásának 
okait, aki már nagyon régóta tudja, hogy az írás végnélküli munka, méghozzá 
olyan, amit nem lehet kényszerbő l és időszakosan végezni. Az írás munkájáta 
véget nem érő  kitartás jellemzi. 

A kitartóakat mégis id őben kell figyelmeztetni, hogy van még valami. Példá-
ul a csodálkozás és hódolat, hisz bennük a filozófia, a költészet és minden 
tudományos felfedezés kezdetei, de még ez sem elég, ha az alkotót nem 
ismeretlen, sors-szer ű  körülmények veszik körül, olyanok, amelyek szüzséje 
néha izgalmasabb mint sok novelláé, regényé és esszéisztikus krónikáé. 
Jugoplasztika, mondaná Tolnai: mondjuk zöld és piros színben. 

Tolnai szerint a zöld a klorofill szimbóluma a festészteben (amib ő l itt egyre 
kevesebb van), a piros pedig a vért jeleníti meg. Ebb ő l a színbő l nincs hiány. És 
azt is gondolja Tolnai, hogy a leégett vagy kivágott erd őket, amelyeket eladnak 
vagy tönkretesznek, nem lehet lefotózni, azokat csak festeni lehet. Itt már nincs 
mit fotózni. 

Az ötvenes évek elején Ivan Meštrovi ć , a világhírű  szobrász, a Syracusa-i 
(USA) egyetem tanára Joso Šokč ić  (költő , a két világháború között megjelent 
újságok kiadója és a szabadkai szabadk őműves páholynak, a Stella polaris-
nak a tagja) kérésére gipszb ő l kidolgozza Ambrozije Sarčević  mellszobrát, 
bronzból kiönti, és Szabadka városának ajándékozza. 

3  Tomo Vereš: O filozofiji i filozofima u nekim hrvatskim leksikonima, IN: Filozofska istraživanja, 

God 17. Sv. 2. Zagreb, 1997. 469. old. 
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A hálás (és bátor!) község mára hetvenes évek elején (1971.IV.4.) úgy dönt, 
hogy a mellszobrot a Vladimir Nazor utca elején helyezzék el. Ebben az id őben 
Šokč ić  és Meštrovi ć  már nem voltak az él ők sorában. Meštrovi ć  1962.1.26-án 
hunyt el, és South Bendben (USA) temették el, megadva minden tiszteletet, a-
mit egy világhírű  szobrász, egyetemi tanár megérdemel. Joso Šokč ić , a Jugo-
slovenski dnevnik, a Dan, Vreme, Pravda, Bunjeva čko kolo, Napló, Obzor és 
más lapok újságírója több verseskötet, monográfia és tanulmány szerz ője, a 
Putokaz Bunjevcima u Vojvodini (1925), Subotica pre is posle oslobodjenja 
(1934), a Život i rad Age Mamužića (1939) és más könyvek írója 1969. VI. 27-
én hunyt el, és Szabadkán (YU) temették el, mindazzal a tisztelettel, ami egy 
újságárusnak kijár, hiszen hálás polgártársai élete vége felé egy kioszkban 
adtak neki munkát, ahol újságot árult, és várta a nyugdíjat. 

Nem sokkal később, 1985. szeptemberében a nyilvánvalóan még ennél is 
hálásabb (és bátrabb!) községi vezetés eltávolítja a bunjevác újjászületés e-
gyik kiemelkedő  nagyságának mellszobrát, és minden id ők egyik legjobb 
szobrászának alkotását, és mivel e kett őt — mellettük pedig Bela Duranci 
művészettörténészt, akinek javaslatára a Nazor utcába kerültek az alkotások—
nem is kellett nem megfelel őnek nyilvánítani (ezt már el őbb megtették), mint 
ilyen esetekben mindig, Szabadka polgári múltjának, de mindenek el őtt a 
művészettörténet értékes és toleráns (!!) ismer ő i — nagylelkűen — az alkotáso-
kat a Vasútállomás el őtti parkba helyezték át. 

Ez nem jószerencse volt, de nem térhettünk ki el ő le. Így néha, amikor 
átmegyek azon a parkon, tekintetemmel végigpásztázom a padokat, és arra 
gondolok, itt, ahol annyi mindent el kellett tű rni, egyszer talán annak látványát 
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is eltű rnénk, ahogyan Joso Šokč ić  ül az egyik padon; eladta az újságokat, 
becsukta a bódét, és leült, hogy pihenjen egy keveset. 

Máskor az fut át a fejemen, hogy azért fogom ottlátni, mert mint minden 
öreg, ő  is túl koránjött ki a vonatra, amely Párizsba viszi ő t, hogy meglátogassa 
Ivica fiát, ott üldögél majd látszólag nyugodtan, jobb kezében lassan végig ég a 
niši, filter nélküli Drina, balja mélyen a zsebében hitetlenkedve nyomkodja-
szorítja útlevelét és a másodosztályú menetjegyet, amit úgy tudott megvenni, 
hogy kölcsönkért. 

Megint máskor azt gyanítom, hogy mindenki, aki ismeri ő t, úgy tesz, mintha 
nem látná, sietve mennek el mellette, félrefordítják fejüket, senki nem lép oda 
hozzá, hagyják, hogy ott tévelyegjen vagy éppen aludjon. Mert, ha felriasz-
tanák, akkor valakinek meg kellene mondania, hogy Ivicája id őközben — vala-
mikor 1992 végén vagy 1993 elején — meghalt, hogy Párizsban maradt az 
unokája, akit ő  sohasem látott. 

Nemrégóta úgy hiszem, hogy nem Joso Šok č ić  és én vagyunk az 
egyedüliek, akiknek — miközben hol lassú hol sebesebb léptekkel szelik át a 
Vasútállomás el őtti parkot—, meg kellett állniuk, majd leülni valamelyik padra, 
és olyan hosszan üldögélni ott, mígnem álmodni kezdenek. Bármennyire is 
mindkét lábukkal a földön élnek, e síkság lakói egy különlegesen hosszantartó 
metafizikus álomba merültek, amely sokaknál már évszázadok óta tart, és 
egyáltalán nem tetszik, ha valaki felébreszti őket/bennünket, még akkor sem, 
ha a legkülönfélébb ajánlatok felkínálásával teszi, de leginkább azoktól 
irtózunk, akik semmit nem hoznak, azoktól, akik az el őttük élő  emberek nyo-
mait akarják eltüntetni, akik átalakítani, rombolni és megcsonkítani akarnak, 
kiabálnak és óriási rendetlenséget csinálnak, majd színleg rendet tesznek... 
etc. 

A mostanra már megboldogult Jugoszlávia szétesésének idején Tolnai 
Ottó észrevette, hogy nagyon várja a JSZSZK Elnökségének üléseirő l szóló 
televíziós beszámolókat, hogy megfigyelhesse Lubarda monumentális feke-
te-piros vásznát, akit egész életében a csata fenoménje érdekelt, és aki egyike 
lett a legnagyobb modern festőknek, meglelve a csata legteljesebb képletét, 
lévén hogy azon vásznáról, a televízióból vér folyt. Piros szín. Így lett ez a 
Lubarda-festmény könyve egyik jugoplasztikája. 

És Meštrovi ć  egyik újvidéki szobra, amelyet elvittek majd visszahoztak a 
város központi terére, az egymást váltó rezsimek színe szerint. 

„Tegnap a béketüntetésen, a nagy es őben (szinte mitikus melegek, es ők 
képezik háborúnk hátterét) egy fiú felmászott a Mileti ć-szoborra. Néztem, 
ahogyan kúszik a borzalmas vizes bronzon. Kicsit tényleg meg is borzadtam: 
ölelkezni egy patetikus 19. századi bronzzal! Hány méter? — kérdezte valaki 
mellettem. Mi? Ki? Hány méter magas a szobor? Nem tudom. A katedrális, azt 
tudom: 72 méter, de hogy Mileti ć  mekkora, arról fogalmam sincs... — írja Tolnai 
Ottó könyve hetedik esszéjének elején, majd így folytatja —: Én meglehetősen 
sokat foglalkoztam Meštrovi ćtyal, folytattam magamban a választ, minden 
idők legnagyobb szobrászai között tudom, legkisebb márványában is érzem a 
tenger széles ritmusát. Minden bizonnyal azért foglalkoztam vele olyan sokat, 
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azért van rá szükségem (éppen úgy, mint Krležára ésAndri ć ra is), hogy megbi-
zonyosodjak, lehet élni ezeken az olykor vérfagyasztóan egzotikus térsége-
ken, amelyeket hol mediterráninak, hol pedig balkáninak nevezek, attól 
függően, melyik komponens er ősödik fel, uralkodik el rajta. Szóval, 
Meštrovićot ott látom Michelangelo és Rodin mellett — ám ezt az újvidéki 
szobrát rossznak, sőt, mint mondottam, egyenesen borzalmasnak tartom. 
Része lett életemnek, három évtizede egyfolytában nézem, három évtizede 
egyfolytában néz. Ide-oda futkosok, ám ismételten itt találom el őtte magam, 
várok valakit vagy éppen tüntetek, mindegy." 4  

Az ilyen futkosásból pedig most kevesebb van. Nem azért, mintha Tolnai 
nem iramodna neki hosszában és keresztben, hanem a határ miatt és YU-útle-
vele miatt. Többek között errő l tanúskodik Jovánovics György, magyarországi 
szobrász abban a szövegében, amely tavaly év vége felé íródott, abból az 
alkalomból, hogy a (most általunk is díjjal kitüntetett) könyv elnyerte a Füst 
Milán-díjat5 . Jovánovics leírja azokat a körülményeket, amelyek között Tolnai 
Ottó és ő  Szlovénián keresztül elindultak a Velencei Biennáléra, félve a vám-
sorompók előtt, mintha visszatértek volna abba az id őbe, amikor még állta ber-
lini fal, amikor még Tolnai egyaránt gyanús volt a jugoszláv—magyar határ 
mindkét oldalán. 

A magyar állampolgároknak abban az id őben úgy tűnt, mintha a világba lép-
tek volna ki átlépve a jugoszláv határt. Eleinte nekünk is úgy t űnt, ott vagyunk, 
ahol a világ, mindaddig, amíg a világ észre nem vette, hogy ránk valójában a 
„jugoplasztika" a jellemz ő , és hogy itt minden lényegesen különbözik attól, ami 
más helyeken történik. 

Bármennyire is ígéretes volt a kezdet. 
Nem titkolt lelkesedéssel és helyesl ő  felkiáltásokkal fogadták a kitartó 

hideg szorítása miatt apró csoportokban toporgó, átfagyott bécsiek 1897. 
január 28-án (ma az 5-ös járat közlekedik arra) az els ő  villamos vasutat 
(ahogyan akkoriban a villamost nevezték), amely a Vorgartenstrassetól a Rai-
mundtheaters  felé indult első  útjára. 

Hét hónappal később, 1897. szeptember 7-én a szabadkaiak is résztvehet-
tek a villamos vasút hivatalos átadásán, amelynek els ő  útja a zombori kaputól 
vezetett a városon át. A pontos útvonalat jelöljük idézettel: „pored munjevinske 
radionice gdi rade strojevi za proizvodnju munjevine (munjevite struje)". A 
kocsivezetők és kalauzok vizsgáztatása is ekkor történt: „ispit kolskih vodja i 
kalauza, po svršetku kojeg slidovaoje doru čak."7  Egy rövid pihen ő  után megte-
kintették a Palicsig vezető  vasútvonal hártramaradt részét. 

4  Tolnai Ottó: Rothadt márvány Jugoplasztika Budapest, 1997. 36. old. 
5 Füst Milán-díj 1997. Jovánovics György: Tolnai Ottó, 1N: Élet és Irodalom, XLI. évfolyam, 50. szá-
m, Budapest, 1997. dec. 12. 16-17. old. 
6  100 Jahre „Elektrische" in Wien, IN: S(pecial) I(nterst) M(agazines)'97 allewichtigen austellun-
gen Österreichs, 50. 
7  Subotičke novine, V God. 11. rujan (szeptember) 1897. 36. szám, 1-2. old. 
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Úgy a bécsi, minta szabadkai villamos túlélte az emberélet szempontjából 
legelőnyösebb állam szétesését és két világháborút, de a szabadkai villamos-
nak nem volt olyan szerencséje, hogy azt is túlélje, ami e történelmi eseménye-
ket követte, a jugoplasztika egy (a sok közül) formáját. 

A Rothadt márvány Jugoplasztika, amely Tolnai Ottó opusának jelent ős 
láncszeme, sajátságosan és kicsit talán fájdalmasan érintkezik a nyolcvanas 
évek vége felé megjelentetett Krik ruže 8  című  verseskötetével. Ez a kötet több 
részre tagolódik: a hét napjainak (Sedam nedeljnih dana) ciklusára, amely az 
Anita Berber9  című  koreodrámához írt verseket tartalmazza, a Muzej voštanih 
figura címet visel ő  ciklusra és a Cápácskám: apu! részre, amelyet Sava Babić  
ültetett át szerb nyelvre, Ajkulice moja: tatice! címmel. Az érintkezés 
bizonyítéka a Cápácskám: apu! anticipációja: „vigyázz jön a jugovinil g őzös", 
és tovább: „rajtunk át vezet a jugolinija" 10  és a poéma vége felé: „jugovinil 
gőzösökön nem szállítanak mágnespatkót". 11  

Tóth Andrea fordítása 

8  Oto Tolnai: Krik ruže, Vršac, 1988. 

9  A szabadkai pontosabban jugoszláv bemutatót 1987. május 20-án tartották Palicson, Nada 

Kokotović  rendezésében, aki az el őadás koncepciójáról a következ őket nyilatkozta: „századunk 
húszas éveiben amikor a német iskola hangadó és meghatározó szerepet játszott úgy Európa, 

minta világ táncm űvészetében, Anita Berber mindenkinél különbözött. Saját kora nem értette meg 

őt, aki sajátságosan élt és alkotott. Például, els őként lépett teljesen meztelenül a színpadra, 
lerázva a polgárság erkölcsi fegyelmét. Egész— rövid és zajos—élete állandó harcban és összeüt-
közésben telt, amit a világgal kellett megvívnia, amely néhány évvel az ő  halála után életre kelti a 

nácizmus kísértetét. Régóta vonz Anita Berber személyisége, és már régóta tervezem életének 

színpadra állítását. Németországi elutazásunk el őtt tudtam meg, egy részletet, amelyet a 
körülmények izgalmas összejátszásának érzek: az Anita Berber életér ő l szóló előadást Nyu-

gat—Berlinben, egy valamikori kórház épületében fogjuk el őadni, ott, ahol ő  meghalt, mert az 

épületet nemrégiben a M űvészetek Házává alakították." 

10 Tolnai Ottó: Cápácskám: apu! Gyermekvers feln őtteknek (Forum, Újvidék, 1989. 18. old.) 

11 ibid. 20. old. 
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Aaron Blumm úrnak 
Kedves Uram! 
Ön el sem tudja képzelni, mekkora örömöt jelentett nekem az Ön levele, noha nem 

is nekem írta. A mai korra annyira nem jeIIemz ő  férfias lovagiasság és hódolat hang-
ján írt címzettjének, és aamai időkre szintén nem jellemz ő  módon tett tanúbizonyságot 
érzékenységérői. Ezért is szólítom meg Önt, az idők homályába veszett fényképészt. 
Tudom, butaság, de az ilyen öregasszony, amilyen én vagyok, túl a nyolcvanon, már 
megengedhet magának - legalábbis szobája magányában - ilyesmit. De most arról, 
hogyan került kezembe kedves levele. Az unokám március 8-a alkalmából egy szál 
virágot„kapott” e-mailen, aminek nagyon megörült (nem is tudom, hogyan lehet i-
Iyesminek örülni, hol az illat, a báj, a kellem), mert már azt hitte, senki nem köszönti 
fel. És azért, mert ezt hitte, a napot nem akarta itthon tölteni, hanem beült - hozzá 
hasonló emberek táraságában-valamelyiklevéltárba (vasárnap!), ahonnan ezzel az 
Ön által írt levéllel tért haza, mondván, legalább érezze, mit jelenthetett a múltban 
nőnek lenni. (Azután megérkezett az e-mail, így a levél nálam maradt.) Kedves Uram, 
engem mély szomorúsággal tölt el, hogy nem találkozhatom Önnel, és nem beszél-
hetünk a régi időkről! Hiszen -éppen 85 éve, 1903-ban indult útjára a Bácsmegyei 
Napló, amelynek munkatársait Ön Iefényképezte. A történelmi id őktő l függetlenül 
mondom, nem volt az semmi! (Az unokám mond ilyeneket: „az se semmi", vagyis, hogy 
vaIami.) Öregasszonyos emlékeimet könyvekkel pótolom, amelyekben ilyeneket 
olvasok: „A Bácsmegyei Napló a további években is folytatta színvonalbeli fejl ődését. 
Kezdett ő l fogva jellemz ő  volt rá a bőséges hírrovat, azaz az olvasókkal való kapcsolat 
keresése, habár ez a kapcsolat mindvégig egyoldalú maradt. Szintjére pedig különö-
sen erősen hatottak a budapesti íróktól, Karinthy Frigyestő l, Kosztolányi Dezs őtő l, 
Benedek Marcelltől, KodoIányi Jánostól, Herczeg Ferenctől, Móricz Zsigmondtól, 
Babits Mihálytól közölt tárcák (...)"Mindez persze nem jelenti azt, hogy Önnek nincs 
tökéletesen igaza, amikor azt írja, a csantavéri csirketolvajról, a kigyulladt bajmoki 
kistemplomról közölt írásokat. Önnek tökéletesen igaza van, de a vidéki életet éppen 
az ilyen apróságokjelentik. Azén könyvekkel felfrissített visszaemlékezésem nosztal-
gia, amely széppé teszi a vidéki mindennapokat. De Ön, mintfényképész, ezt jól tudja. 
(Istenem, úgy írok, mintha valóban elküldhetném Önnek levelem. Milyen kár, hogy az 
e-mail az időben hátra nem működhet, tán megkérném az unokámat.) És a régi id ők 
irodalmi hangulatát is felidézte előttem az Ön levele és a mellékelt fénykép, hiszen 
éppen a Bácsmegyei Naplóban jelent meg Szenteleky híres cikke, a Levél D. J. 
barátomhoz a „vajdasági irodalom"-ról (1927. január 30-án), amely így kezdődik: 
„engedd meg, drága barátom, hogy vitába szálljak veled, hogy én is hozzászóljak a 
`vajdasági irodalom' tagadott bizonyított és mindenképpen időszerű  kérdéséhez." 
Teljesen magával ragadott az emlékezés, mint látja. Levelét olvasva úgy érzem, Ön 
minderről, mindenről tud. A vajdasági irodalomról és az irodalomról is. Különben 
miért említette volna Mirnics Gyulát, Zeke Gyulát. Úgy érzem, ismerem Önt. És tiszte-
lem is, az: időbeni eltolódás ezen nem változtat. Köszönöm Önnek, hogy 
emlékezhettem. 

Kiss Csepregi Anna 




