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LITERARIA
Preduzeće za rasturanje novina i knjiga 

Könyv és hirlapteijesztő vállalat 
Buch- und Zeitungvertrieb 

SUBOTICA 
Park Kralja Petra br. 11 

Telegramme: Literaria Subotica 
Telefon 385

Kedves Gézáin!
Ez már a negyedik levelem amit arra a levélre Írtam, amely

ben olyan nagyon helyesen akartál vigasztalni. Hogy miért 
téptem össze azokat a leveleket, amiket bizonyos időközök
ben válaszként akartam Neked elküldeni, most hirtelen nem 
is tudnám megmondani. Mindegyik az igazságnak megfelelően 
Íródott, sőt talán az első amit mindjárt a leveled vétele 
után irtam, adta vissza leghívebben az akkori lelki állapo
tomat, kébzeld el négy nagy oldalt irtam és másnap amikor 
elakartam küldeni egy hirtelen elhatározással széttéptem, 
így tettem a másik kettővel is. De merem remélni, hogy ez a 
levelem nem kerül hasonló sorsra, mert ha ezt is össze tépem 
úgy többet neked ez életben nem írok.

Nem szívesen beszélek most erről az ügyről, de hogy magya
rázatát adjam annak, amiért ilyeneket testek, kell hogy 
elmondjam azokat az indító okokat amik arra késztettek, 
hogy három levelet széttépjek. Hogy igazam volt e vagy nem 
annak megítélését teljesen rád bízom, habár akár milyen le
gyen is az a dolgokon már nem segít, mert nagyon jól ismersz 
engem, hogy valami dologról alkotott véleményemet nehezen 
másítom meg. . .

Leveled föladására az állomásra indultam, utam, habár 
szükségtelen volt, át vezetett a korzón. Hétóra után már 
rengetegen korzóztak és többek között ott láttam az Idát. 
Barátságosan üdvözöltük egymást és mindenki haladt tovább a 
maga útján. De én mire az állomásra értem, miden előzetes 
gondolkozás nélkül egy hirtelen, az agyamon átcikázó gondo
lattól indíttatva a levelet ahelyett hogy bedobtam volna a 
ládába, széttéptem.-

. . .A második levelemkor a Ferivel, majd később az egész 
famíliával találkoztam. Mindég egy és ugyanaz az ok készte
tett erre a lépésre.

Nagyon szeretném neked leírni azokat a lelki komplexumo
kat amik pillanatok alatt játszódtak le bennem, de félek, 
félre értésre adna okot és inkább el halasztottam arra az
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időre, amikor lelkem teljes egyensúlyával és önuralmam min
den rezdülése felett szabadon rendelkezem.

Nagyon szépen köszönöm azokat a vigasztaló sorokat, 
habár mint magad is tudod ez olaj a tűzre és csak fölszag- 
gadta azokat a sebeket amik még hegedni sem kezdtek. Minden
esetre tudom hogy a jó akarat vezette tolladat és az nagyon 
jól esett amikor olvastam, hogy szívesen ideadnád ha neked 
lenne... Lolád.

Ma valahogy úgy vagyok vele, hogy fáj minden ami Rá 
emlékeztet és úgy teszek mint a strucc, bedugom fejem a 
homokba (szerelembe amit mások osztogatnak nekem) és i- 
gyekszem nem gondolni rá. Kibírom, kibírtam én már nagyon 
sokat. Lehet hogy egyszerre tör rám a baj amikor nem is gon
dolok már rá, amikor már azt hiszem, hogy elfeledtem és ta
lán már mást is tudnék szeretni, lehet hogy akkor eszembe 
jut a kacagása, szemem elé ugrik a haja színe és éjnek idején 
a sötétből elém ugrik az a két kék szem amelyikből valamikor 
felém mosolygott minden boldogság. És ha ilyenkor nem lesz 
mellettem valaki aki egy csöndes szóval lecsillapítson 
akkor, már tudom előre, utána megyek annak a boldogságnak a- 
mit itt nem tudtam megtalálni.

De bízok magamban, bízok abban az erőben ami eddig is min
den fájást ki tudott belőlem szakítani, és habár egészen nem 
is de látszólag meghozta azt a nyugodtságot ami kifelé a 
közelállókat is megnyugtatta.

Azóta minden e s ^  . mint más az opiumot, szívom magamba, a 
szerelmet, a kéjt a mámort, hogy bódultán szédüljek az ágyba 
és ne gondoljak semmire és senkire.

Az idén még az vigaszom se lehet meg, hogy valahova elu
tazzak és próbáljam meg idegen arcok befogadásával feledni 
azt az egy arcot ami azt hiszem kitörölhetetlenül vésődött 
be minden idegrostomba.

Más.
Május 15 óta nem vagyok a Literáriába. Most már teljesen 

önnálló lettem. Megpróbálok így boldogulni a Kalangyával 
talán sikerül, habár itt is pont azok hagytak cserben akikre 
legjobban számítottam.

Most nézek egy új helyiség után, és legjobban azon gon
dolkozom, hogy elmenjek e innen Suboticáról, ha csak rajtam 
múlna már régen itthagytam volna ezt az egész piszok várost.

Etáék a jövőhéten végleg átköltöznek Magyarországra. Te
hát még ez is hozzá jött a bajomhoz. Eddig még volt valaki 
akivel elbeszélgethettem komoly dolgokról, akivel sétál
hattam, s aki feledtette velem néha néha ezt a cudar életet.
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Kolozsy a Jugosz.Magy.Újsággal átment Novisadra, olyan 
disznó, hogy amióta elment egy sort se irt.

Kezes Béla most hétfőn utazott el Lengyelországba 10 
hétre nyaralni. Hiába annak minden sikerül amit csak akar.

Burghard Miska végleg idehaza van már nem KIÉ titkár töb
bé , legjobb barátja Walter Béla túrta ki véglegesnek hitt 
állásából. Ez a barátság.

Öcséd a Bandi nagyon erősen udvarol a Budanovics Idának. 
Szinte bődületes rohammal szalad előre. Tudod csak attól 
félek, hogy egyszer csak azon veszi észre magát, hogy nagyot 
pottyant- Budanovicsék „Dr" várnak.

Én majdnem minden nap kijárok Palicsra, időm az van rá 
mert reggel 8-1-ig dolgozom. Nyaralni az idén több mint 
valószínű nem megyek, pedig nagyon készültem Mlinibe.

Most hirtelen más újság nem jut az eszembe.
Minden ismerőst üdvözlök, Téged szeretettel ölel

Subotica 1934 julius 12
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FELMENŐINK
Intézmények kitüntetett ura: 
sajtóban szólhat, de nem mond igazat. 
Elkerülhetetlen téma: „Apukám világa”
-  csak mondja, csak mondja.
De ő sem különb a szerencsében, 
igaz a szónoklatot ő kezdi, 
mégsincs valódi előnyben.
Jó tanács többnyire a címoldalra.
Hívjam, vagy ne: kinek mit hol telefonoztam.
A lényeg, hogy eljutok-e a reklámfelületre.
Egy hívás: lógó címszavakban.
De többnyire mégis rámtalálnak, 
és én?
Tetemes összeggel ellenszolgáltatok. 
Egyszavas válasszal a piackutató kérdésére, 
így fizetek meg újra kamatosan azért, 
amit magamért tehettem.
Ezentúl már csak annyi a tét, 
hogy „mi újság?”
Kívül színes, fekete-fehér világ.
De nem úgy ezzel ellentétesen a belső: 
megkopott űr, ami benne tátong, 
ha kinyitod flegmák a szavak, 
magadra vethetsz.
S hogy rád senki sem szavaz?
„Miért kérdezed ezt?”
Tudhatod, úgyis szótárból beszélnek, 
és nem a szerzőre voksolsz, hanem a szövegre. 
A kettőt felcserélni: új katalizátor.
Hinni a régiben? Bölcs tapasztalat.
Egyelőre ami biztos: a szónak kezében sorsok
a sorsodban ezek a kezek
vannak.



VACSORAIDŐ
Beteszem a hűtőbe a levest,
rakom a fedőt a forró káposztára:
ott tornyosul minden, ahol a part szakad.

A konyha közepén jól bemért szélektől 
egyenlő távolságra. Feladat: legyőzni a rendet. 
Indulnak az edények, rögös út háztartás a neved.

Megtartani ezerszer, ami már úgyis elveszett. 
Hideg kihűlt mellékízzel holnaptól porleves.
Rozi fegyelmezett, már többször figyelmeztetett.

Nem kell háziasszonynak jó tanács.
Csupa hallucináció: ecet, piritós, tojás.
Szakad a bevásárlószatyor, nem ér égig a paszuly.
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A HÁZUNKBAN
VALAMI

-  Anyu, adj valamit.
-  Mit adjak neked?
-  Valamit.
-  Mi az a valami, amit szeretnél, ha adnék neked?
-Valami.
-  Nem tudom, mi neked a valami. Valamit enni szeretnél?
-  Nem. Adj valamit.
-  Valamilyen játékot szeretnél? Ott vannak a polcon, vedd el, ame

lyiket csak akarod.
-  Nem játékot akarok.
Néhány percnyi szünet után a lányom és köztem folytatódik a 

beszélgetés:
-Anyu.
-Tessék?
-  Adj valamit?
-  De milyen valamit, keményet, puhát, hogy felvedd vagy hogy 

játszhass vele.
-  Szeretném, ha adnál valamit.
-  Itt a kifestőkönyv, nézegesd azt.
-  Nem akarok könyvet.
-  Akkor almát adok neked, az is valami.
-  Nem kérek almát.
-  Banánt akarsz?
-  Nem kérek banánt.
Néhány pillanatnyi csönd után a lányom kezdi újra:
-  Anyuci, adj már valamit.
-Hát jó, itt vannaka dominókockák, hogy házacskát építhess, így ni.
-  Nem kérem, mondja s egy mozdulattal lerombolja a házikót. 
-Tudod-e egyáltalán, hogy mi az a valami, amit kapni szeretnél tőlem?
-  Hát, valamit.
-  Honnan tudjam, hogy mi az a valami, amit szeretnél tőlem, ha te 

magad sem tudod, hogy mi az?
-  De tudom.
A kislány játszani kezd, majd ismét megszólal:
-  De anyuci, úgy szeretném, ha adnál nekem valamit.
-  De mi az a valami?
-  Hát, valami. Hogyhogy nem érted?
S ekkor az ölembe veszem őt és megcsókolom.
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ANYA
Mint a galamb, amely pihéit kitépdesi, hogy azokkal bélelje ki fészkét, csak 

hogy fiókáinak puha és kényelmes legyen, úgy az anya is kibéleli a házat 
jelenlétével, mozdulataival, hangjával és illatokkal; csak hogy gyermekeinek 
kényelmes és puha legyen.

SZERETEM
Testem örül a testének. Ha meghallom a kulcs csörrenését, amikor kizárja 

a kaput, azonnal felismerem, mert kizárni a kaput csak ő tudja azzal a mozdu
lattal, amelyet a legapróbb részletekig ismerek. Örömet érzek és tiszteletet a 
mozdulat iránt, amellyel keze a kaput kizárja, mert tudom, hogy az a kéz öröm
mel érkezik haza, hogy találkozzék az enyémmel, hogy az ő karja és az enyém 
intimitásban létezzék. Testem mozdulataihoz idomul, cselekedeteim pedig 
gondolataihoz. Ha ő itt van, lényemet nyugalom tölti el. Ilyenkor sugárzó a tes
tem. Az ő kisugárzása és az enyém találkozik a térben, simogatják egymást, 
még akkor is, ha veszekszünk. Lényemet örömmel tölti el minden, ami csak 
hozzá fűződik: a szék támlájára hanyagul odavetett póló, az asztalon maradt 
vacsoramorzsák, vagy a lábbelijéről lehullott sárdarabkák, mert még azok is a 
jelenlétéről szólnak. Arról, hogy itt VOLT és hogy ismét eljő. Ha megcsörren a 
telefon, elfog a remegés abban a reményben, hogy hallhatom a hangját, ha pe
dig kétségek között vergődöm, felteszem a kérdést: ő vajon mit tenne, és úgyis 
cselekszem. Ha nincs itthon, csöndes nyugtalanság áraszt el, de amikor egy 
utcával távolabbról meghallom autója zúgását, ismét nyugalom tölt el. A legu
tolsó lebuj is szentéllyé válik, ha ő oda belép, de ez a város is, amelyben élünk, 
különösen fontos a számomra, hiszen ő lépdel az utcáin.

A VÉGTELEN
Fiam tízig tud számolni. Ha elszámol tízig, azt mondja:
A tíz után a végtelen jön. És mennyire igaza van.

KÁVÉ
Ha délután lefeküdnénk pihenni egyet, általában elfogna az álom. Rend

szerint arra ébrednék, hogy apám felkelt, a konyhába ment, hogy feltegye a 
kávévizet. Hallanám a konyhaszekrény ajtajának csikordulását, a kávéfőző 
csörgését, majd a felforrni készülő víz sustorgását. Aztán hallanám, amint
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apám a kávéscsészékkel csörög, miközben a tálcára rakja őket, de mindig 
megpróbálnám szemeimben megőrizni az álmot, élvezve azt, hogy valaki 
ébren van, amíg én alszom, egészen addig, míg apám nem szólna, hogy kész 
a kávé. A házat elárasztaná a kávé illata, számomra pedig a kávé illata, még 
akkor is, ha házunktól távol vagyok, az otthont jelenti, az otthont, amelyben 
délutánonként összejövünk kávézni.

ÉRINTÉS
Éjszakánként a gyermekeimmel egy szobában alszom, de egyúttal ébren 

is vagyok. Álmomban is hallom, ha álmukban beszélnek vagy fészkelődnek. 
Hallom a szuszogásukat, ha pedig kitakaróznak, felkelek betakarni és meg
érinteni őket, mert tudom, hogy ez az érintés elűzi a gyermeki álmok éjszakai 
szörnyetegeit.

FELELŐSSÉG
Ha csinálni kezdek valamit, a lányom rögtön utánozni kezd. Ha papírt ve

szek a kezembe, hogy egy ház tervrajzát készítsem, ő is papírt vesz elő és 
házat rajzol. Ha takarítani kezdek, az ágyába vonul, hogy elrakja a játékbabáit, 
plüssjátékait, amelyekkel alszik. Úgy rakosgatja őket, ahogy az szerinte kényel
mes a számukra, közben pedig beszélget velük. Azt is mondhatnám, plüss- 
játékai élvezik, hogy az ágyában lakhatnak. Ilyenkor tudom, hogy vigyáznom 
kell arra, miként teszem azt, amit éppen cselekszek, és hogy azt a lehető leg
jobban tegyem, hogy lányom is úgy tanulja el tőlem. Nagy felelősséget érzek 
cselekedeteimért, mert jól tudom: ő akkor is tanul tőlem, amikor annak nem is 
vagyok tudatában.

TÁVOLLÉT
Ha anyám elutazik és hónapokig távol van, nem zavar. Mert tudom, hogy 

van, s hogy én vagyok neki. A többi pedig nem lényeges.

A LEVES
A faasztal meleg és sima a felülete. Várakozón. Rajta edény, amelyből a 

csipkeszerű csillár felé vékony csíkokban emelkedik a pára. Az edényben
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leves. Az asztalon öt tányér, öt hely öt emberi lény számára. Minden hely és 
minden tányér olyan színű, mint az, akire vár.

Félbeszakítjuk a megkezdett munkát, vagy a várakozást arra, hogy meg- 
főjjön a tészta. Körbeüljük az asztalt és a forró levest. A leves aranysárga és 
átlátszó. A leves csendes tűzön főtt, amiről tisztasága, és nagyon sokáig, 
amiről illata és íze tanúskodik. Éppen csak olyan tűzön, hogy a leves teteje 
kavarogjon, és hogy a zöldségfélék és a húsok ásványai feloldódjanak. A leves 
most erőtől duzzad. ő  a közvetítő a zöldségfélék és köztünk. A leves, amíg las
san fő, lebontja azokat a vegyületeket is, amelyeket szervezetünk nem lenne 
képes, ezért hasznos a leves. Hozzáférhetővé teszi számunkra azt, ami 
egyébként elérhetetlen lenne, de a leves mindenekelőtt azt éri el, hogy együtt 
legyünk.

„Nem kérek levest”, mondja a lányom.
„Nem szeretem ezt a levest, mert holnap már ettem belőle”, mondja a fiam. 

Én pedig csak hallgatok és mindenki tányérjába egy merőkanálnyit szedek az 
aranyló levesből... A gyerekek kedvetlenül veszik kezükbe a kanalat és megíz- 
lelik a levest. A következő kanállal már jobban esik nekik.

Én sem szerettem gyerekkoromban, hogy ebédre minden nap leves volt. 
Akkor szerettem meg, amikor már nem volt senki, aki megfőzte volna nekem.

ÁLOM
Négyen alszunk egy szobában. Három gyermek és én. Apa a másik 

szobában alszik, mert nappal nehéz munkát végez, éjjel pedig pihennie kell, mi 
viszont gyakran ébredezünk, vagy legalább egy valaki közülünk. Felébred a 
fiam és így szól: „Anyu, boszorkányról álmodtam.” Mire én megkérdem: „Jó vagy 
gonosz volt az a boszorkány?" „Gonosz”, mondja o. Jól van, mondom én, 
akkor most el kell űznünk azt a gonosz boszorkányt. Felkelek az ágyamból és 
mellé bújok. Néhány perc múlva látom, amint fiam álmában mosolyog s már 
tudom, hogy elűzte a gonosz boszorkát.

Aztán meg a lányom riad fel álmából és felugrik: „Anyu, anyu”. Én meg az 
órára nézek és látom: fél öt van. „Feküdj vissza és aludj, még nincs itt az 
iskolábaindulás ideje.,, S ő megnyugodva visszafekszik az ágyba és alszik to
vább.

Akkor meg felébred a pici és nyögdécselni kezd. Felkelek a fiam ágyából, 
karjaimba veszem és átviszem az ágyamba. Szétgombolom a hálóingemet 
hogy megszoptassam és akkor ismét édesdeden elalszunk, mi ketten, amíg 
csak el nem jő a felkelés ideje.

Mácsai Tibor fordítása
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Variációk
melankóliára

Mottó: Dürer Melencolia 1, és sok Chopin

Acsönd különböző válfajai: a zavarodott, a fürkésző, a várakozó és a 
vágyakozó, a „tómélyi”, a süket, a béna... Egész ábécét lehetne össze
állítani ebből, úgy, minta hangokból, a különböző csöndeket összefűzni
-  talán még grammatikája is van a csendnek. -  Végül a melankolikus 
hallgatás a csend horrorisztikus nonszensze. Elvetemült és hiper- 
érzékeny: falak közti hallgatás, cellabéli, melyben különféle zajok 
támadnak, gyakran bestiálisán; a kályha huhog, a tűvékony vízsugár 
fémet fúr a mosogató alján, kint az utcán a motorok gyomra fölmorog. Az 
ember telefoncsörgést -  kihagyó telefonpulzust -  hallucinál. Egy per- 
cenés föltépi a másodpercet, mint a tüske, a köhögés agonisztikusan 
visszhangzik. A depressziós felemás hullámhosszra állítja a rádiót, és 
begubózik a tompa hangzavarba, akár egy rongyos magzatburokba, 
mely majdan -  reméli és féli -  a halálba löki. A melankolikus ellenben 
még megpróbál ülve maradni, résen lenni, mint egy állat: hallucinációi 
bozótosából a fenyegető valót fürkészni. Mintha hallaná egy hű kutya 
szuszogását is -  vagy a sajátját. Bordáiba be van kerítve. Fél attól, 
mikor hallja, hogy a szíve ver. De nem kiált, visszafogja a hangját. Hall
gatása ellenállás. Ellenáll a veszélyes valósággal szemben, és meg
próbál ellenállni az ábrándok szédítésének is. Úgy érzi, hogy valamit fél
-  őriz. Kínzással se lehet kiszedni belőle a titkát -  ami pajzs is az ólál
kodó depresszió ellen. A depresszió titoktalanít -  a melankólia óvja a 
veszendő tikot.

Bár feszít az artikulációs kényszer, össze kell szorítanom a szám, 
mert a spontán beszéd képtelen helyzetet teremtene -  ugyanis való
jában nincs rá mód. „...nincsen arra mód / kitörni út remény...” Nincs 
kihez szólnom, vagy ha igen, hiányzik a kölcsönösség árama, mely a 
beszédnek tisztuló járatot teremtene. Torlaszok vannak, piszok, gátak, 
falak. Amit mondanék, csak akkor születhetne meg, ha ugyanakkor 
megszületne az ahogy, de a húr másik végét senki, semmi se fogja. A 
ceruza is kiesik a kézből. Csak gomolyognak a hallgatásban a szavak, 
gazdátlanul, és senki sem gombolyítja fel őket, egy húzóerő intenzíven 
nincs, és nincs ami megtartaná, fölvenné, kötné-fonná a szemeket, a 
pillantásokat; a melankolikus tekintet elmered, s kényszerűn beleréved 
a merengésébe, mely borzasztóan csak a sajátja. Hogy is beszél
hetne?! A vonzások és választások sugarai, melyek a szavakat vinnék,
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összetekerednek, összerándulnak csigába. Ahogy a nagy, tengeri csigaház 
zúg-búg, ahogy beleképzeljük a vízzúgást, úgy zúg a melankolikus hallgatása. 
Vannak szavak, össze lehet őket rakni mondatokká, de az erő, mely ezt 
művelné, folyton magába roskad. Aki ki- és megtartsa, az a Másik: hiány. Nincs 
az a híres húr. -  Ha a zajokat, neszeket sugallatokká szépíti a képzelet, 
játszhatok velük magányosan, netán oly komolyan, mintegy unatkozó gyerek. 
De ettől a súly, amit hordok, a keserű teher meg se moccan. Elhever legföljebb, 
időtlen ideig, mint egy kő.

A melankolikus titkát, melyet ő sem ismer, míg ki nem mondja, nem szabad 
kimondani, amíg a szó szó, megváltó erő, a megváltó erő lehetősége nélkül, 
mely felbontaná, hogy megelevenedjen. A melankolikus azonban nem hihet 
ebben az erőben, nem az Igében; reményei vakok, korán halók. Nem hihet, hisz 
eskü-erejű megátalkodás köti a tisztánlátáshoz, ugyanoly eltéphetetlenül, 
mint homályos titkához. De nem tudja megtartani ezt az esküt. Józanságot 
fogadott, hidegen -  kínjában azonban a hideg és a forró megkülönböztethetet
lenné válik. Mámoraimban valahol máris másnapos vagyok, és a másnapos 
józanság mámorossá tesz. Találkozván máris veszítek, és a kimondás 
küszöbén belém fagy vagy belém ég -  szégyellhetem magam -  a szó. Sem a 
tisztánlátás igényéről, sem a homály táplálékáról nem mondhatok le. Titkom 
tápláléka a homály, amit a tisztánlátás igénye tépked makacsul.

A melankólia falai időket vágnak át, szorítanak össze. A jövő, az a mennye
zet: a melankolikusnak annyi a jövő, mint a szobában az ég. A halál pedig 
szüntelen születik a sötét sarkokban, nő, mint a pormacska. Vagy a szemem
ben, ezen a piszkos kamerán van az a pormaszat. Egy-egy eufórikus pillanat 
néha kiéget egy sor filmkockát. Afilmnek, amit a melankolikus néz a falon, az a 
patetikusan hangzó, mégis oly mindennapi címe, hogy „A pusztulás”, és az 
életről szól. A melankolikus utálja a saját pátoszát. Néha incselkedik a halállal: 
azt játssza, hogy „jöjjön, aminek jönnie kell”, de közben olyannyira sóvárog a 
kontrára, az újjászületésre, hogy ökölbe szorul tőle a keze. Annyi neki a múlt, 
amennyi az öklébe belefér, amennyit ki-kitép belőle és tartogat, míg csügged
vén el nem ejti. A múlt nem panoráma, neki nem; nem tud hosszasan hát
ranézni, sem előre tekinteni.

Örök jelenben élek, mint az állatok, az idegeimben hordom elmúlhatatlan 
múltam. Ami lerakódott bennem, mint valami kővé vált, sötét táj, és ha egyik 
követ „visszavarázsolom”, máris egy újabb, egy régibb gördül elém. Miközben 
az egyik emlék felszakad, eltorlaszolja az utat a másik. Pedig ott rejlik köztük a 
legfontosabb kő is, a kövek köve-ezért zárja magába a melankolikus ember a 
múltat. Valamit nem akar, nem bír elárulni. De nincs, ami ártatlanul kommu
nikálhatna a múlttal. Mert ő sem ártatlan, mert már számtalan követ megforga
tott. Sok hiú reményt dobott el. Ő hiú, és egyúttal szégyenkező. „Grössers woll- 
test auch du, aberdie Liebezwingt/All uns nieder...” Te is nagyobbat akartál, 
de a szerelem mindannyiunkat meggörnyeszt. Tudja, hogy valamit-az időt— 
állandóan és véglegesen elveszít, mégsem tud végleg lemondani arról az 
angyalszárnyról, mely keresztül kasul szelhet tér-időket, beszélő, zengő nyelv
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gyanánt. (Nevetséges, nem?! Angyalszárny... Dürer metszetén is ott van azon 
a vaskos testen.) Ámde tisztán látja az áthatolhatatlan és a láthatatlan falakat, 
sőt nem tudja a szemét levenni róluk, megbabonázzák szinte, hogy legyen 
még vigasztalhatatlanabb. Mintha a kitörő vigasztalanság bármit áttörhetne, 
ez a babonája. Ám kitöréseitől soha semmi meg se rezdül -  csak őbenne 
szélesedik a rommező.

A melankolikus evidenciája a hiány. Az oly vehemensen létezik, minden 
érzékkel, értelemmel és érzelemmel tapinthatón, hogy szinte le lehet rajzolni: 
kontúrja minden, ami van. Belakja a földet. Minden emberi megnyilvánulást ő 
tesz töredékessé, repedezetté, többé-kevésbé torzzá. Már-már ő látszik a vi
lág tartalmának. A melankolikus mégsem hajlik a misztifikálására. A hiány evi
dencia: az, ami; a nemlétező létező; a beteljesültség érzetébe nem ugratható 
át, vagy ha egy téveteg pillanatra igen, hát aztán annál kínosabb.

A hiányzás meghazudtolhatatlanul átjár. Ha meghazudtolom, nem marad 
el a bosszú. Kiteszem magam neki, mert így legalább érzem. Ha nem érzem a 
hiányt, tehát azt, ami van, elveszek a meglévőben. Márpedig nekem úgy-a- 
hogy tartanom kell magam, mert valamit tartogatok. Talán csak egy vágyat. A 
melankolikus ember élete során a vágy is evidenciává érik, mígnem a betel- 
jesülhetetlenség egészen világos tudata le nem pottyantja, mint valami túlérett 
gyümölcsöt. Abban a pillanatban már nem lesz többé melankolikus, hanem 
halott.

A melankolikus magánya sosem oly hézagtalan, amilyen a depressziósé 
lenni tud. Egyrészt a kutyája -  ama düreri annak szeme, szuszogása, 
lihegése -  az az ebfajzat majdnem kimúlik, de vele marad. A melankolikus 
nem „szereti” az állatokat, lévén hogy valahol ő is az. Kutyatermészetű. Hű és 
figura diabolica egyben. Néha úgy néz, mint egy ló, s úgy futna, „akár a ló, 
vágóhídját körbe...!” Bestiáriumot lehetne írni a lelkére, békától madárig, 
kígyótól sárkányig. Egyedüllétében csábító és félelemkeltő jeleket adnak az 
állatok, jeleket, melyeket nem ért. Merthogy, s ebbe sem tud belenyugodni, 
felnőtt, el kellett tehát felejtenie az állatok nyelvét. Mégis, az a gyerek is vele 
van, aki a bogarakat, a disznókat nézegeti, bámulja, féli. Az ólját döfködő kan 
erőszakos, húsos orrát, mely mindig akar. A kutya rajongó nevetését. A kígyó 
fojtani vágyó izmát. A fecskék fiókatápláló repesését. Idillt is tapasztal néha a 
melankolikus, melyben nyomban fel szeretne szívódni, és akkor mindjárt 
megérzi a saját kő-tömegét. Csak a kicsi gyerek tudja az idillt könnyedén 
viselni; őt az is nyomasztja.

Együtt élek, de nem vagyok harmonikus viszonyban a „gyerekkel”; köztünk 
egy nyelvzavar, érzelmi zavar és tiltások. Mint akit nem neveltek föl a szülei, 
csak eltávolodtak tőle. Kitették, és elmentek messzire. „Kitett gyerek” vagyok, 
és dacos is. Most már nem kell, hogy visszavegyenek. Egyébként is teljesen 
átfantáziáltam az anya- meg az apaképet, a valóságos szülőkhöz azoknak 
vajmi kevés köze. Mindenféléket képzelgek róluk, így vannak jelen sok változó 
alakban a világban. És persze küszködök velük, és örökké fantomok marad
nak.
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A melankolikus mégsem szakad ki teljesen a „élettörténetből”, mindig 
körözi azt-vagy az őt. Jelképei (azon a metszeten): körző és gubanc. És van
nak vele más lények is, belegubancolódva a történetbe, imaginált lények, fan
tasztikus képek. A melankolikus nem jeleskedik a világ valóságszintjeinek, -  
rétegeinek differenciálásában. Ami azt illeti, hajmeresztő dolgokat képes 
művelni, télen is és fagyban szentivánéji álmokat, és bizony nem mindig tudja 
megadni a módját. Nehéz mértéket tartani. Átképzelem önmagam is, képtelen 
vagyok kimérni, fixálni a tényeket, ha ránézek valamire, a nézésemmel meg
változtatom. Projektálok. Folyton „látni tanulok” -  extrém kurzusokon.

Amilyen hézagtalan tud lenni a depressziós semmi-érzékelése, olyan 
hullámzó az enyém. Az érzéki szertelenség valamit mindig belejátszik az 
ürességbe. Derűt, gyötrelmet, kínt-örömöt, felizzót. De lehet, hogy ezeket is 
csak képzelem, és nem is igaz, amit érzek. A depressziós alább jut a gyötre
lemben, egész az önfeledésig. A melankolikusnál az önfeiedtségbe belépnek 
az álmok, vegyest az ócskák, a szépek, és megtáncoltatják még, amikor amaz, 
a depresszoid, már nem is moccan. Én csak ideig-óráig bírok ellenállni a 
kísértéseknek, ellenállásaim és engedéseim egymást váltják, és mindkét 
fázisban ott a másik utóíze. Sosem vagyok tiszta, még a tisztaságra való 
törekvésem is tisztátalan.

A melankolikus vízről álmodik; a tisztaság makacsul visszatérő álma 
részévé vált a lelkének. Amit a „tisztaság” rögeszméje alatt imaginálok, az o- 
lyan nyílt víz vagy a végtelenségbe hullámzó táj, a bensőség és a földi dolgok 
szabad, egymásba táruló egységét sejtető, melyet a képzelet sem szilárdíthat 
meg, onnan is elillan, csak az élei maradnak. „Most a tenger sík pusztáját / 
Érzem, de nem láthatom, / A habok
nak lágy szikláját / őrjöngve tapoga
tom.” Tudom tudja, hogy „elszálltán” 
képzelgek, ezért bosszúból lecöveke- 
lem magát, sőt otrombává válók. (Te 
ordenáré! -  mondta egyszer anyám 
apámnak, és apám megkövült. Vagy 
sírt is? Én sírtam?) Mert ellent kell 
állnom. A melankolikus álmának 
nem szabad illékony illúziónak 
bizonyulnia. Ha otromba vagyok, 
védekezem: a képzeteimet védem.
Egy személyben vagyok az, akit 
védenek és aki véd; nő és férfi -  a- 
nya és apa -, már csak ezért sem 
vagyok soha abszolút egyedül.
Nem tudok megszabadulni „tőlük”, 
mert képtelen vagyok istenigazából 
világra jönni, és, ahogy mondani 
szokták, önmagam -  ego -  lenni. A
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melankolikus identitása örök vetődés. Vagy verődés inkább?
Várom, hogy valaki azt mondja: „TE. TE.” S így mintegy felképezzen, 

megrajzoljon. E várt határozottság azonban minduntalan gyengének bizonyul, 
s így felemás maradok, torzó, akire nem lehet tiszta IGEN-t mondani. Olyan 
igent, amilyet a melankolikus vár, esendő ember nem is igen adhat, olyat tán 
csak valami szörny phallikus ősanya érzett az emberi emlékezet ősho
mályában, annak is legtávolabbi csücskében. A melankolikus ember teli van 
surwVa/okkal, mitikus, archetipikus csökevényekkel, maradványokkal, melyek
ből se közös, se magán-mitológiába nincs átmenet.

Zavart magányában a melankolikus magára utalt, saját összeszorított 
öklére támaszkodik, Dürer angyalát utánozva, mert csak az van neki, mar
kában a sötét, amihez tartja magát, makacsul -  ámde közben szüntelen tenye
rét kinyitni, nyújtani vágyik. „Mi van a kezemben?” -  játszik így a gyerek és 
nyújtja a kis öklét. „Semmi!” -  tárja ki ujjait nevetve. így szeretne játszani a 
melankolikus is, csak még frenetikusabban, egy nagyot szeretne játszani, és 
úgy érzi magát, mint pajtás híján a gyerek, belebambulva az unalomnál is 
nehezebben viselhető megfosztottságba. A társtól való megfosztottságba, 
ami más, jobban érződik, mint a társtalanság; bele van pecsételve a lélekbe és 
megbélyegzi őt. A melankolikus társtalanságra nem kifelé, hanem befelé nyit 
ajtót. Az özvegységhez áll közel: „Az özvegy, a sötét vigasztalan vagyok...” De 
az ő magára maradottsága csak úgy metafizikai, hogy mégsem az; neki nincs 
metafizikai rendje-rendszere, a metafizikai hiány is hiányzik neki. Csak az 
egyik szemét tudja az égi ürességre vetni, a másik a bentire lát. E sajátos, 
csaknem kanosaiul elágazó tekintet feszültséget teremt, és nem hagyja har
monizálni a két fajta ürességet, mint a misztikusoknál. Ha odakint szeplőtlenül 
kék az ég, ő fájdalmat érez. Ha rezzenéstelen szürke hófelhők borítják, ő kép
zeletben puha tolipárnába fúrja a fejét. A nirvánát nem ismeri. A differenciák, a 
teljes összeolvadás lehetetlenségének zaja mindig ott vibrál.

S a szimbiózist mégis, valahonnan ismerni vélem. „Egyszer” nem voltam e- 
gyedül. Nem tudnám megnevezni a „párom”, hogy férfi volt-e vagy nő, gyerek 
vagy felnőtt, dolog, jelenség vagy tárgy, össze-játszottunk. Leginkább egy 
tájra hasonlít, amely azonban emberi volt, megtartott, és én bejártam, akár egy 
testet, valahogy olybá tűnt, mint a Föld -  a szomorú hasonlatok eltájolódnak.

„El Desdichado” -  az, akit örökségétől megfosztottak, kitagadtak. Annyira 
sajnálja magát, amennyire rögvest kész elfeledni minden önsajnálatát egy fel
merülő Másik arcáért. Bánatom nyomban kész átcsapni derűbe, „az életet 
övező éteri fénybe”, panaszom boldogságba; e készség tart fenn. Ebbe fára
dok bele, és e tehetség által újulok meg. Tehetségem azonban ugyanolyan 
csalóka és szertelen, mint mindenem; kihull a kezemből, mégpedig nem 
kitartás híján, hanem egy olyan szétesés, szétfolyás okán, amit a valóságból 
veszek magamba -  interiorizálok -, a téridőből, ami az én téridőm is, végtére 
nincs másom. A melankolikus tapad is és abszorbeál, miközben szomorúan 
magába zárul. Sőt akar, tenni is akar-elkapatja magát-, ezirányú egzaltációi 
azonban rendre meg-nem-feleléséről tanúskodnak. A lélek és a világ összeil-
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leszthetetlenségeiről. A melankolikus személyiség újra meg újra inadekváttá 
válik. És kireked, megreked, fönnakad, kiakad -  a világban, a világból, de 
önmagában, önmagából is. Inadekvátnak tekinti ő saját magát is -  látja, érzi, 
lehetőség szerint tisztán -, és be szeretne illeszkedni, mely vágy szintúgy 
elhatalmasodik rajta, mint a meg-nem-felelés érzése. így aztán a mérleg, 
miként a düreri, végül is halott.

A melankolikus dermedtsége és lebegése szinte ugyanaz. Látszólag der
medt, mint a kő, miközben a szürkék rózsaszínbe tűnnek át anyagán... opa- 
lizál. Álmodozva lebeg, közben meg nem esik le a kő szívéről. „Szivárvány 
mészkő...” A nappali álmok édessége fájdalommal íródik -  nem ceruzával, 
nem papírra, hanem, tudatküszöbön, a semmi alapjára. Nem árulom el ezeket 
a vízre, porba írt -  megírhatatlan -  bagatelleket, s ha viccből megteszem, 
kimarad belőlük az, ami a fő, a legegyszerűbb és a legfontosabb. Tudatosan is 
képes vagyok „öntudatlanul” álmodozni, ami felér az önkínzással, „...egyszer
re két égetőpálcát vett magához, és leheletfinoman ráperzselte a fára a szoros 
ékbe záródó flamingócsőrt." „Égetőpálcák” dirigálják ezeket a mindennapos 
fantáziákat. És a „fa” is csak képzelt, az életfa. Csak a parázs süt. Talán a zene
-  a bagatellek, Chopin táncai -  tudják ezt érzékeltetni. A szó nem, a szó 
elrontja. A mazochista élvezettagadhatatlan. És a melankolikus szégyenli ezt. 
Szégyenli magát, mert messze nem erre vágyott. Betegsége az álom-írtól 
csak súlyosbodik. Az álmodott derű azonmód a szomorúságát növeli, s mikor 
felocsúdik, egyszeriben testestől-lelkestől elnehezedik. Tudja, hogy tilosban 
járt; otthon volt-e, vagy most érkezett haza? Nosztalgiám ambivalens és kínos; 
nem hiszek az „otthonban”, elveszett „hazában”, mégsem tudom feledni -  azt, 
ami nincs. S mivel nem kronologikusan érzek, nem vigasztal semmi „volt” vagy 
„lesz”. Bánatomban röstellem álmodozós nosztalgiámat, derűmben élvezni 
merem eleven vágyamat, s a kettő ha egymásba kap, a melankólia akkor tom
bol.

A melankolikus látszólag nem hisztériázik. Hisztériáját nem képes kiadni, 
vagy ha mégis, érzi, hogy tévedett, és máris megbánja. Bánom, nem fogadom 
el a torzulásokat. A hisztériások egzibicionisták- a melankolikus szégyenlős. 
Ugyan mit tud ő elfogadni? „Vállalni”? Semmit. Nem talál kivezető utat, nem 
talál levezető csatornát. Hisztériám: a hisztéria elleni küzdelem. A melankoli
kus görcsösen lefogja magát, miközben megrögzötten röpülni vágyik. Nem 
„vállalja” a roncsoltságot, a sértettségét, nem „reagál le” egészen semmit. 
Megtiltja magának az őrjöngést, a kifejezett ideglázat. Ő nem Dmitrij Karamazov. 
Ő Iván. Áttételesen, szimbolikusan fejezem ki magam, az áttételek embere 
vagyok, transzfer-lény, számomra az áttétel közvetlen valóság. Megijedek a 
hisztérikus jelenlét szétesést, szakadásokat kikiáltó tüneteitől. Automatikusan 
szembehelyezkedek, és arckifejezésemen, kezeimen önkéntelenül erőt vesz
nek az összeszedő gesztusok. Összeszorítom és tördelem a kezem, össze
húzom a szemöldököm. Nagyon is értem, de egyben tagadom a hisztérikus 
igazát, dionüszoszi vagy krisztusi magányát, az értelmetlenség dáridóját, és 
az értelemért való sóvárgásba menekülök. A melankólia tombolása rejtett,

19



takargatott, mert ha feltárulna, értelmét vesztené.
A melankolikus narcisztikusnak tűnik, miközben álma a Másik. Csak azért 

társalgók saját másikommal, hogy legyen kivel a valódi Másikra sóvárognom, 
róla, s így áttételesen vele beszélnem. Hatalmas rangja van számomra a 
Másiknak, úgyhogy félek megszólítani. Oly hévvel szeretném valóságosnak 
tudni, hogy ettől délibábokat látok. A Másik körvonalai az én szememben foly
ton áttűnnek, szétfoszlanak, újjáalakulnak, és nem vagyok képes őt mértékére 
venni. A folytonos tovatűnés, a megtalálás és elvesztés szinkronjai elkesere
dett és megint felfrissülő hajszába kergetnek. Benső hajszába, hisz a kép 
elsősorban énbennem nem áll össze. Felcsigázott képzeletem egyre jobban 
önmagamba merít, egyre lejjebb. Ahogy nő sóvárgásom, úgy távolodik a 
sóvárgás tárgya, melynek képmása annál szívósabban beveszi magát a 
melankolikus képzeletbe. Az esetleges valóságos Másika képzeletbélit válto
zékonyan, anamorfikusan tükrözi, s ez a reflektáló játék kimeríthetetlenné 
varázsolja Őt, és egyre megfoghatatlanabbá. Mégsem fülelhető le mint pro
jekció, hisz a melankolikus a maga hiperérzékiségében páratlan felérző és 
különös látó tud lenni; megérzi azt a másik emberben, amit soha senki, kissé 
révedt tekintetével meglátja a bujdokló jegyeket, s oly portrét készít, amit aztán 
nem könnyű sem azonosítani, sem hamisságát leleplezni. Hogy képzelete 
szülöttébe szeret-e bele vagy valami rejtekvalóságba, azt senki, de senki, ő 
maga sem tudja megítélni. Soha. Soha és senki. Ezek a szavak, melyek 
számára nem puszta szavak, fátumként ülik meg az életét. Provokálom ezt a 
fátumot. Döntésre vinném a dolgot, ám tudom, hogy nem lehet. Hogy senki 
sem fogja megmondani, mi a való; nem lesz bizonyság rá soha. Nincs szerv, 
mely bizonyságot szolgáltatna. S bár váltig esengek, hogy valóságos lenne 
minden, eszközeim, szanaszét, rendre használhatatlannak bizonyulnak.

A lidérces eltájolódásig menő antipraktikusság. A melankolikus dezo- 
rientáltsága már a szemén is látszik, elmeredő vagy/és befelé eső tekintetén, 
eltartó, semmivel sem konvergáló szemsugarain. „Azt gondoltam, hogy 
tudom, mi a szem...” Az ő szeme nézni próbál, akar, de nem tud dolgokat azo
nosítani; azokat túlságosan kiemeli vagy elmossa, nem leli sem a dolgok, sem 
a saját helyét, helyes kontextusát. így képtelen rendeltetésszerűen használni 
a tárgyakat. RendeÜBrrségben él hát- hacsak nem merev renddel lepiezrszt- 
miközben újra meg újra rendezési kényszer zaklatja. De nem tud tisztába jönni 
a dolgok funkciójával -  mert az egész dolog funkciójával sem. Sem-sem. Egy 
egész -  a gömb -  izgatja a lényét, s figyelme elkalandozik a részleteken -  
kalandor-mód, egyre tovább, eltévedve, ugyanoda visszakerülve -  ugyan
oda?-, megállapodásra nemigen jutván. Nem látom át az egészet-eltévesz
tem a részleteket. Bár szüntelen fel szeretném találni magam, személyem a 
világban, nem lelem a helyem és helytelennek élem meg önmagam, deviáns
nak, sőt elbukottnak, szinte mindegy, hogy hol. Otthonteremtési vágyam ettől 
csak fokozódik. A melankolikus gyakran egy helyütt rögzül, ahonnan sza
badjára eresztheti kereső képzeletét. Az otthon az, ahonnét el lehet indulni, 
ami, ha pórul jártál is, visszafogad, hogy ismét nekivághass. Ahol élni lehet az
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otthontalanságot, és moderálni az elveszéstől való rettegést. A melankolikus 
elveszési félelme gyakran infantilis; olyan kevés praktikus fogódzója van, akár 
egy gyereknek. Nem érti a felnőtt világ feltérképezettségét; honnan tudják min
dig, hogy hol, merre és mit. És hogy mikor. Mert ő a határidőnaplót sem hasz
nálhatja, hogy bemérje az időt. A holnap, az mindig rejtelem, miként az elmúlt 
órák, s mint a jelen. Rapszodikus időérzékem lehetetlenné teszi a tervezést. 
Nincsenek is terveim, csak bizarr elképzeléseim és főleg ábrándjaim, melyek 
megvalósításához semmilyen gyakorlati módszerem sincs -  nem is hiszek 
bennük, a módszerekben, és a sorsra bízom magam. A sors jeleit viszont 
olvasni próbálom (meg is büntet ezért), az efféle -  tudjuk, megfejthetetlen -  
enigmák lekötik kószáló érdeklődésemet. Téves lenne azt mondani, hogy a 
melankolikus belenyugszik a sorsába; inkább firtatja azt. A tabut? Kezében 
egy-egy csomó. Fel van készülve a legrosszabbra -  szép álmai kíséretében. 
Hogyan lehetne hát gyakorlatiasabb?

Dehogy tudok én úgy fogalmazni, hogy a bánatot az isten vagy az istenek 
küldték volna rám, ám hogy e terhet viselni köteles vagyok, hogy muszáj vin
nem, az belém sulykolódott, nap mint nap, évről évtizedre, letagadhatatlan 
következetességgel. „Örökké” -  ez a szó nem idegen tőlem, sem időérzé
kemtől a „most és mindörökké”. Szinte logikus. A pusztulás filmszerű folya
matában a bánat terhe az állandóságot képviseli. Bár a melankolikus ember 
hangulata rebbenékeny, s ő szellemi kalandor, van benne valami állhatatos. 
Egzisztens. Nem nevezhetjük hitnek. Hűség? Fatalizmus? Mindenkori kiszol
gáltatottság? Nem, nem kiválasztva van ő, csupán kiszemelve a hányódásra, 
ahogy egy faágat ránt magával egyik hullám meg a másik -  odaadta magát a 
kijelölhetetlen erők játékának. A végzettel szemez. Nem ura magának, hiába 
akar uralkodni magán. A melankolikus szerelmes és/vagy a szerelem hiányá
ban szenved. Halálosan szerelmes, és ettől nem tágít, nem is bírtágítani. Reá 
kénytelen összpontosítani. A szerelme lehet konkrét vagy elvont, megne
vezettvagy megnevezetten, nem is ez a legfontosabb, ez hang-színeit-szép 
nevét-adja meg a gyötrelemnek. Melyik a legszebb név? (Férfinév?) Kimond
hatatlan. Persze, hogy nem tudja, mért is szerelmes és minek. Megragadott 
lény, a lét őt így markolta meg, a szívénél, tán gyerekkorától fogva. Vagy még 
korábban? „csak az öl erősmeíegét / kéri...” Mire emlékszik? Szimbiózisra vagy 
a magány ős iszonyatára? És ugyanezt várja? „...s mint roskadt öregember, / 
reszketve húnyja le szemét.”

A melankolikus erotikája hamu alatt izzó-hamvadó parázs. „Egziszten- 
ciálerotika”, mely társas jelenlét nélkül is elvan, melengeti a levegőt, mintha 
mindig a megfagyás veszélye fenyegetne. Mára hideg gondolatától is didergő, 
fázékony lényét az érzelmek és indulatok állandó hullámzása és fodrozódása 
kell fűtse; ő nem tud csak agyas, tisztán értelmes lenni -  legföljebb úgy tenni, 
mintha -, neki mindig éreznie kell, hogy létezik, és nem halott még -  mert hátha 
már az, sugallja a „kétes háttér”. Fázom. A „nem szeret(n)ek” állapotát nagyon 
is, velejéig ismerem, és inkább átadom magát a kielégületlenség sajgatásá- 
nak, mintsem az előbbi kriptikus ürességének -  amit annyiszor tapasztalok
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irtózattal. Hátha mégis szeret(n)ek? Becsapom magam. Megmagyarázhatat
lanul ide-oda vetődés telítettség és üresség között. Erósz, a daimón a koldus
asszony Penia meg az ittas Poros nászából született; emlékezés és feledés, 
örök-vesztő szegénység és mámoros túlcsordulás egyesüléséből. A melan
kolikus az anamnésis, a „teljes időre” való visszaemlékezés daimóni képes
ségével viselős. Szerelme: terhesség. Diotima szerint Erósz tárgya, műve és 
beteljesedése „a szépségben való nemzés és szülés”, egy titokzatos gyermek 
kihordása. A melankolikusnak kín, mikor kihagy az effajta .másik” emlékezete, 
mikor „a jelenidő vitrinébe” zárul, és elhagyják a szépség felé közvetítő 
démonai, mikor nincs egy „Görögországa”, és megkövül a magzat -  a mű.

A folytonos lebénulások. Állapotom paradox fázisok sorozata, eksztázi
soktól pergetve. Javíthatatlanul, sorra megoldhatatlan helyzetekbe kevere
dek, melyekből csupán a véletlen menthet ki, rendszerint újabb paradoxitást 
teremtve. Nem vagyok tehetetlen, csak folyton kutyaszorítóba kerülök, ahol 
nem látni cselekvési lehetőséget, ahol vagy megtörténnek, vagy nem történ
nek meg a dolgok. Jól tudom, hogy nem a cselekvésre, hanem az esetleg 
megtörténő cselekményre kell nyitottnak lennem. Résenlétem szöge átlós 
irányú. Ilyenkora tekintetem ferde, gyanakvó. Bármi származhat „onnét”. Hisz 
a melankóliás nem kegyelt; „meggyűlölték... isteneink”. Neki mindent egyedül 
kell -  miközben voltaképp semmit sem ő tesz. (Amit igen, a saját iniciatívájára, 
az jobbára, ugye, rosszul sül el.) Vár, és szorong az érkezendőtői, amiről azt is 
el tudja képzelni, hogy a semmi. „Még azt mondják, hogy vannak istenek? 
Dehogy vannak, dehogy!...”, kesereg, mint Bellorophontész, aki a Pegazussal 
felszáll az égbe, hogya nyomaikra bukkanjon, s visszazuhanván immár „a földi 
lakók nyomait” kerüli el. Emberkerülő, mert szégyenli magát -  a szégyen: 
zuhanás -, de az isteni magaslatoktól is borzad, és a tiszta szellemtől fanya
log. Neki a borzadály mindennapi, testig ható érzés; idegensége szánkázik ilyen
kor a gerincén és emiatti égető szégyene, elfúló vágya és émelye.

Élhetetlen? Mikor túl élesen kirajzolódnak a tárgyakkal zsúfolt, emberlakta 
valóság körvonalai, a konkrétumok halmai, fullaszt a perverznek érzett, „feti- 
siszta” otthonosság. A beton, az utak, a házak, a használati tárgyak és az esz
közök ezrei a maguk vaskos realitásával mintegy betömik a lét pórusait. A 
komfort: csábító csapda. A legrosszabb ízű, megcsömörlött polgári mélakór 
melegágya, ami epéssé teszi a természetadta melankolikust, aki lehet ugyan 
dekadens, érezhet spleent, de a kellemes vagy kelletlen unatkozásnál nem áll 
meg. „A túlságos unalom már megszabadít az unalomtól”, mondja az afo
rizma, és a túlzásokra, a tudás túlzásaira is hajlamos melankolikus, akinek ref
lexiói nem a felületen játszanak, menekül a polgári nappalikból, könyvtár- és 
leányszobákból. A „sweet melancholy” csak egyik tétele az ő zenéjének; 
keserűségét nem adná oda érte. Imaginációjában kevesebb az interieur, mint 
a sós víz, a hó, a szikla, a szél.

Mikor csak ül-ül, akkor is egy csavargó lakik benne. Bár az utazás számára 
valahogy bánatos, elégikus műfaj. Ugyan hova. Ugyan mindegy. Rossz turista 
vagyok. Úti eufóriáim és depresszióim kiszámíthatatlanul váltakoznak. Az
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utazás nekem nem transzport, hanem transzfer, alkalom az áttételek gyeplő
jének megeresztésére. Egy kisvárosi séta és egy itáliai utazás felcserélhető 
egymással. Esetleg többet sugall egy kavics, mint egy katedrális. Az utazás az 
egyébként mégiscsak kordában tartott képzelet fickándozását jelenti és 
motívumgyűjtést a bensőséges szemlélődéshez. Átképzelem az utat. Bár 
benső útjaimon nincs útjelző tábla -  legföljebb hermák -  érezni vélem az út
testet, a pályát, melyen suhanva valamit-valakit körözök, követek, valaki arcta
lant vagy csak képmással bírót, amit folyton elveszítek, nem látok, úgyhogy az 
intuíciói vezérel, netán Maia fia, a ravasz, tolvaj Hermész... „mióta elvesz
tettem, mióta / ez a nehéz gát, miáltal ő sem lát / viszont engem...”

Nekem a tarotban az Akasztott Ember jött ki, aki denevér mód, lábánál 
áthurkolva lóg, fejjel lefelé -  arboradversa -  a kötélen. A huroktól nem léphet, 
meg mert nincs is talaj a talpa alatt, s a keze is meg van kötve. „Jobb lógni hát itt 
fönn magasban, / Mint ott lenn elrohadni lassan.” „...csak azt találta olykor kel
lemetlennek, hogy nem tud a fején járni.” Mindenestől, zsigerestől függő 
helyzetben van, egyszerre teljesen autonóm és dependens, egy lépést sem 
tud tenni a saját lábán -  „lába alatt szakadékként tárul fel az ég" -, egy para
lizált fellegjáró ő, akinek a szája kis híján levegőbe vagy fűbe harap. Megfeszül 
a lépéskényszertől, fejében az aktus menten lábra kap, a cselekvés lehető
ségétől viszont nemhogy megfosztott, de az képtelenség az ő helyzetében, 
mely már-már a bábszínházihoz hasonlít. A melankolikus iszonyodik a gépi
ességtől, a mechanikától, önszántából mégsem képes a helyes mozdulatra, 
és elvárja, hogy húzzák, lökjék, arrébb tegyék. Azt akarom, hogy akaratlanul; 
akaratlanul történjék velem az élet, a szerelem, magától, tulajdon akarnok lel
kem torzításaitól, projekcióitól mentesen. „Részben akarunk és részben nem 
akarunk... a lélek betegsége ez.” Paradoxitás mint lelki betegség.

A szubverzív erő még a melankolikus szelídségében is ott lappang. Néha 
úgy tud nézni, hogy kő kövön nem marad. Analízis és szintézis, indukció és 
dedukció nála szertelenül csapnak át egymásba. (Mód)szertelen tudásvá
gyában egyszerre szeretne szétbontani és összefoglalni, absztrahálni és 
konkrét-érzéki maradni. Hogy kimozdítsa a sarokkövet-ez a szellemi indulat 
meghunyászkodásaiban, kudarcaiban és lemondásaiban is ott van, kifor
dulva. Mert őt nem fogadja be az „ősi rend”. Állítólag a matematikusok meg a 
geométerek tudnak a legmélabúsabb emberek lenni. Talán a „minden emberi” 
kívülrekedtségét és a nagy rendek embertelen reménytelenségét tapasz
talják, és eme tapasztalatukat semmi rendbe nem tudják beilleszteni, és rajtuk 
szárad. Az „emberi” mint sérv. A világ sérve, sérülése. E sérülést a keresz
ténység egy lebegtetett ígérettel próbálja kúrálni, amire a melankolikus ironi
kusan reagál. Mert amilyen botorul keveri a valót a vágyálmokkal meg az 
illúziókkal, olyan pengeéles tud lenni a szétválasztásukban is, önmagát sem 
kímélve. A keresztény boldogság-békesség-projekció és az ezirányú szub
limáció a legritkább esetben egyeztethető össze a melankolikus hullámverő 
indulati működésével, ethoszával, ami, gyakran mértéket vesztve, kikezdi a 
jótékony meg a rossz, a vétkesség és igaz-emberség, értékesség és értékte
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lenség szokás-hagyomány beszabta gátvonalait. Káin és Ábel az ő szemében 
valóban egy test és egy vér, csak jelképesen választhatók külön, ő azonban 
összehozza és ütközteti a legkülönbözőbb szimbólumokat; miként magát, a- 
zokat sem tekinti sérthetetlennek.

A szimbólumok beszáradása, a metaforák kiégése, az allegóriák meg- 
szobrosodása -  a szellem halála -  a melankolikus morbid rémképe. Szellemi 
elevenség nélkül, amiből a rakoncátlanság nem iktatható ki, álmodozásainak 
és vízióinak is kihuny az éltető lángja. A szellemtelenség számára depriváció, 
ami a vitalitás elcsökevényesedéséhez, csököttséghez vezet. A szellem 
viszont nem abszolútum, hanem mediáció. Közvetítés élő és halott emberek, 
dolgok és egyetemességek között, berezdülés, rezonanciák áttétele. Szaba
dulás az urnaszerű bebábozottságból. Az értés esélye. Megnyílás. A társada
lom mindig is a szimbólumok betáblázásával, lezárásával, adminisztrálásával 
van elfoglalva; a kultúra, mint tudjuk, halott és félholt szimbólumok tárháza. A 
melankolikus komoran és konokul ül ebben a kultivált romkertben, mely neki is 
világa, jussa, ha nem is tud jó arcot vágni hozzá. Nincs programja. Nem is gon
dolja, hogy jónak kellene lennie. Borong és borzong, nem áll tőle távol a sírkerti 
romantika sem. Míg egy-egy kép, jelkép, metafora, hangszín, szó, szín, hang 
meg nem akaszkodik benne, véletlenül megfogan, és elkezd bokrosodni, élni. 
Nem mint babér; mint valami lonc és gyom. Ó, a düreri angyal hínár-gyom-ko- 
ronája!

Bár aszketikus és száraz típusnak mondják, „szellemi embernek", akit 
taszít a Föld s a fellegeket járja, s a holtakkal, képzelt lényekkel, meg a művek
kel, mű-tárgyakkal mint élőkkel, úgy társalog, a melankolikus kicsattanóan 
érzéki, a létezés számára lenyűgöző és letaglózó érzéki élmény; számára bár
mely szellemi entitásnak csak földre zuhantában és bukdácsolásában van ér
telme. Bukott remete vagy aszkéta, bukott spiritualista ő maga is, folytonos 
acediábán, szenzuális kitörések közepette él, fájdalmak és elragadtatások 
lesújtó feszültségében. Érzékeli még a levegőt is, egy kő, a göröngy, a víz testi
leg közli magát vele. Hallgatásában a bőrén át kommunikál. Hiperszenzualiz- 
musa gyakorta az anesztézia görcsébe rántja, mikoris az érzéketlenség a 
semmit és a halált hozza neki testközelbe. A melankolikusnak semmi -  
élményei vannak, tapasztalja és persze hajszál híján -tapintja a semmit. Vizet 
kíván és a semmiben fürdik, ez a balneum diaboli, az ördög fürdője. „Beleve
tette magát a kútba, de a víz nem volt mély, nagyot csobbant benne.” A semmi 
hol dermedten fagyott, mint a jéghegy, hol vitustáncot járat idegeivel, és csalo
gatja arra a küszöbre, ahol valósulni kezd, ahol a nincs, mint valami negatív és 
bizony abszolút megsemmisítő epifánia, teljes valóságában betör. Ezt szokták 
az emberek suicid hajlamnak nevezni: a semmis realitásnak, a szín(telen) 
igazságnak, az adekvátságnak ezt az extrém igényét. A melankolikus nem 
úgy gondol az öngyilkosságra, mint ami megváltana vagy átvezetne valahova, 
hanem mint az evidencia totális, a testet maradéktalanul átható pontjára, ahol 
„nincs kérdés”. így vagyok magamba zártan és mégis teljesen odaadón -  
jelenti ki a suicid akt-, megszűntömben az, aki. Egy senki - ...a víz nem volt
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mély...”. „Te is nagyobbat akartál...” Bírjon ki mindent az ember, mondják az 
égiek, hogy erőt szívva tanulja meg a hálát, mindenért, s értse meg mint sza
bad kitörnie, ahová csak akar. „Und verstehe die Freiheit, / Aufzubrechen, 
wohin er will.”

Annál is inkább félek a haláltól, mert szétszórt jeleit- miként a buzgó hívők 
Istenéit -  napra nap kénytelen vagyok megpillantani az utcán és saját erőm 
fogytán. Szégyen-gyalázat, olyan vagyok néha -  néha vagy gyakorta, nem is 
tudni -  mint a halál nyomolvasója. Közben meg igyekszem állandóan készen 
lenni a felcsillanásokra, legyen az akár egy még nedves útszéli gesztenye.
... levegőt végre ha már nem is, / gesztenyefényét azért meg- / megkapja egy
hang.” Mellette tüskeháza. Tavasszal szimatolom, amint lélegezni kezd a föld. 
Érzem, hogy földből vétettem én is. Micsoda kreatúra, lélegzetekből élő! 
Elmúlik Szaturnusz kegyetlen hónapja, „...kék ég alatt batyum fogom, akár/ 
beteg, kit a kórházból kiengedtek.” Lehet nézni az ablak mögül a tavaszi esőt, 
míg megüvegesedik a szem. A cseppek mindent vastagon összemosnak.

Nem igazán tudok imádkozni, kérni, jobb lenne nem is próbálkozni az 
imával, a magamban motyogott szavak csak kopognak, semmihez semmi 
közük, nem belülről fakadnak, sehova se jutnak. És az üveg-tükrön sem igen 
rajzolódik ki semmi, mintha csak az ujjammal húzgálnék párás vonalakat. 
„Hiába mosod...” Nem a saját arcképemre, más képre, képmásra, örökkön 
más arcra vágytam.

Jegyzet
Sokat merítettem Földényi F. László alapos munkájából, a Melankólia című esszémonográfiából. 
Ugyancsak kimeríthetetlen forrásnak bizonyult Dürer nevezetes rézmetszete, a Melencolia /., 
melynek tökéletességét nem győzöm csodálni.
A szövegben a következő szerzőktől szerepelnek töredékes idézetek: Pilinszky János, Hölderlin, 
Vladimír Holan, Csokonai, Gérard de Nerval, Wittgenstein, Marno János, Mészöly Miklós, Vörös
marty, József Attila, Kerényi Károly, Homérosz, Euripidész, La Rochefoucauld, Georg Büchner, 
Augustinus, Borisz Pasztemak.
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Képzelt levél
Inotoy Bélának

Avagy egy 1934-ből származó 
levél nyomában

Kedves Bélám!
Hosszú ideig kellett várnom a leveledre, és nagyon 

örülök, hogy mégis válaszoltál, hogy ez a levél nem 
jutott az előző három sorsára. Nagyon megértem a lel
kiállapotod, hidd 
el átérzem a fáj
dalmad, hiszen nem 
olyan nagyon régen 
én is hasonló ci
pőben jártam. Lola 
elvesztése nekem is 
nagy csalódás volt 
és időbe telt, mig 
összeszedtem magam.

Örömmel olvasom, 
hogy a Kalangyával 
önálló utakon jársz, 
az én véleményem is 
az, hogy könnyebb 
í g y  zöld ágra ver
gődni, mint ha to
vábbra is a Lite
rária kereteiben 
maradnál. Ne hara
gudj Kolozsyra, a- 
miért nem jelentke
zik, tudod, hogy 
neki is megvan a 
gondja-baja az új
sággal. Sokan szí
vesen néznék végig, 
hogyan megy tönkre.
Nem feledkezett meg

1934 julius 25.

SZÍNHÁZ
így van ez a földön, 

gyermekem
A *ágrebi Nemzeti Színház vendégjátéka 

Szuboticán
Vendégszereplése második napján, hétfőn este Qla- 

cinto GoUina két felvonásos komédiáját adta elő Szu* 
botlcán á zágrebi Nemzeti Színház együttese. Az érdek
lődés nem annyira Gaílina gyenge konstrukcióju komé. 
diájának, hanem .Dtutsch Leáuak, a csöpp gyernurkmü* 

-vésznek. szólt, akinek a hire már régen megérkezett 
Szuboticára, de még sem gondolta senki, hogy ez a 
vézna kicsi lányka .valóban ilyen nagy tehetség. A kis 
U a  két és fél óra hosszat tartja kis kezeiben a nézők 
szivét és úgy játszik velük, mrrrtha piros labdák volná
nak. Lea alig ér fel az asztalig és a székre is úgy kell 
felmásznia, mint egy pici babának. Szinte elvész a 
színpad ijesztően nagy térségében ez a parányi kis bo
gárka és mégis, mikor megszóld tele zengi édes gye- 
rekhangjával a mindemséget. A nehéz dialógusok nem 
izgatják, úgy játszik, beszél, mozog és komoly kis arc® 
úgy szenved, hogy azt kell hinnünk, hogy érzi és tudja 
miről.van szó, tudja mi az a szerelem és féltékenység, 
ml a gonoszság és ml a halál. Ebben van az egész 
színdarab varázsa. A siker a gyereké, aki sorsokat irá- 
nyK a színpadon, pedig még a játszótér kereteiből sem 
nőtt ki. A kls'Deutsch Lcát forrón ünnepelte a közön
ség. Partnerei: Tito Strozzi. Kraljeva Bozsena. Tkalec 
Zvonimir, Africs Vjekoszláv, Puksec Joszip és Huml 
Oizcla voltak. Amit 'e z  a művészi együttes nyújtott 
Igazi élmény volt.



Rólad, csak túlságosan 
elfoglalt az utóbbi 
időben.

Szerettem volna Szu- 
boticára utazni néhány 
napra, hogy megnézzem a 
zágrebi Nemzeti Színház 
vendégszereplését, de 
édesanyám gyengélkedett 
az utóbbi időben, talán 
a forróság volt az oka, 
igy erről lemondtam.
Mindkét darab kitűnőnek 
Ígérkezett, remélem Te 
láttad, a Napló is elis
merően irt róla. Idézem:

„A zágrebi színésze
ket örömmel fogadta a 
közönség, a színház né
zőtere teljesen meg
telt,...

Tito Strozzi: Hogyan 
kell a nőket meghódí
tani? című bohózata ke
rült színre, a szerzővel 
a főszerepben. Maga a 
bohózat elsőrangú, jó 
ötletnek ügyes feldol
gozása... A főszerepeket játszó Strozzi mint színész is 
kitűnő. Kiforrott művész biztonságával és fölényével vitte 
a darabot, amely az ő szerepére épül fel.

(...) hétfőn este Giacinto Gallina két felvonásos 
komédiáját adta elő Szuboticán a zágrebi Nemzeti Színház 
együttese. Az érdeklődés nem annyira Gallina gyenge 
konstrukciójú komédiájának, hanem Deutsch Leának, a csöpp 
gyermekművésznek szólt, akinek a híre már régen megérkezett 
Szuboticára, de mégsem gondolta senki, hogy ez a vézna kicsi 
lányka valóban ilyen nagy tehetség. A kis Lea két és fél óra 
hosszat tartja kis kezeiben a nézők szívét és úgy játszik 
velük, mintha piros labdák volnának."

Hát nem fantasztikus, hogy egy csöpp kislányba ennyi 
tehetség szoruljon! Igazán sajnálom, hogy nem tudtam 
elmenni, de talán lesz még rá alkalom.

Bandi öcsém már hosszabb ideje nem jelentkezett haza, nem

SZÍNHÁZ
Hogyan kell 

a nőket meghódítani
A zágrebi színház vendégjátéka 

Szuboticán
A zágrebi színház országos körúton levő együttesd, 

nek vendégjátéka eseménye volt a szubotlcai holtsze
zonnak. A zágrebi.színészeket örömmel fogadta * kö
zönség, a színház nézőtere teljesen megtelt, amire már 
régen nem volt példa és a  publikum lelkesen tapsok 
a vendégművészek játékának.

Tito Strozzi Hogyan keH a nőket meghódítani? 
cimfl bohózata kerüH színre, a szerzővel a föszerepbea 
Maga a bohózat elsőrangú, jó ötletnek Ügyes feldolgo
zása. úgyhogy a darabot végigkacagja a néző. ffot 
képben mutatja be a szerző, hogy melyik nőre milyen 
eszközökkel lehet hatn i Néha könnyű, néha metsző 
karrikatúrák .ezek a jelenetek, tele fejtetőre állított 
helyzetekkel,. szellemes, sima s merészen csapongó 
dialógusokkal. Kicsit kigunyolja a szerelmet, a szerel
meseket, kicsit megcirogatja Őket* de a közönséget 
mindenesetre megnevetteti.

A főszerepeket játszó Strozzi mint színész ís ki« 
tűnő. Kiforrott művész biztonságával és fölényével vitto 
a darabot, amely az ö szerepére épült fel. Kabinet ala
kítást nyújtottak kollégái is, Alfréd Grünhut és Africt 
Vjekoszláv. A meghódítandó nőket M ary Africs, Bo- 
zsena Kraljeva, Huml Qfzclla és Lukatela Jelent aJaki* 
tották kifogástalanul, művészi tökéllyel. A uaiva, a 
blazlrt, n temperamentumos, a hisztérikus és a csú
nya nő egyformán óletliü volt alakításukba«.
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is értettük édesanyámmal, mi lehet az oka annak, hogy elfe
lejtkezett rólunk. Leveledből igen világosan kitűnik, mi
ért is nem hallunk felőle. Most, hogy tudom mi a helyzet, 
osztom aggodalmadat. Félek, túl komolyan veszi a szerelmet, 
és ha a lány családja ilyen magasra tette a mércét (doktor) , 
nagy csalódást fog okozni fiatal szivének.

Bélám, erősnek kell lenned, szembe kell nézned a tények
kel, egy városban laktok, időnként látni fogod Idát is, a 
családját is, nem dobhatsz sutba mindent, mert ő v o l t .

A vigasztaló sorokat ne köszönd, a barátok azért vannak, 
hogy segítsenek, támaszt nyújtsanak, ha bajban vagy. Köszö
nettel én tartozom Ne
ked, hogy fájdalmaddal 
hozzám fordultál, hogy 
bizalmadba fogadtál, 
hogy a barátod lehetek.
Ha gyógyír a kínjaidra, 
hogy kiirod magadból a 
szomorúságot, nekem nyu
godtan címezheted, le
veled megértésre talál.

Nyaralni én sem ké
szülök sehova, egész 
nyáron itthon maradok.
Ha munkád megengedi, látogass el hozzánk. Lejárhatnánk a 
folyópartra, egy kis pihenés Neked is jól jönne, kicsit ott
hagyhatnád azt „a piszok várost", hogy a Te szavaiddal 
éljek. Édesanyám most már jól van, ő is szívesen látna.

A mielőbbi viszontlátás reményében, szeretettel ölel 
barátod

Géza

1934. július 28.

— A zágrebl Nemzeti Színház vendégsze
replése Szubotlcán. A zágrebi Nemzeti Színház 
együttese vasárnap és hétfőn Szubotióán ven
dégszerepei. Vasárnap De Fis: »Hogyan nevel
jük a nőket« híres vigjátékát adják elő. A da
rabot Titto Strozzi, a zágrebi Nemzeti Színház 
főrendezője rendezi, aki ezzel a darabbal el
nyerte a Demetrov irodalmi dijat. Hétfőn Qia- 
cinto Gallina világhírű komédiáját: »Ilyen á vi
lág gyermekeinket mutatják be. Ebben a da
rabban lép fel Zágreb kedvenc gyermekprima
donnája, Deutsch Lea. A kitűnő együttes ven
dégszereplése iránt már most nagy érdeklődés 
nyilvánul meg, ezért a jegyeket ajánlatos előre 
beszerezni.
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VALLOMÁS
AZ OTTHONOMRÓL

Kerestem helyem, 
köztetek jártam, 
hazug csókjaitokkal háltam, 
és vártam, csak vártam

egy végtelen pusztaságban: 
jöjjön el az otthonom értem!
Az élettől csak ennyit kértem, 
hát mért nem, mért nem?

Hiszen tél van itt mindig, vacogó hideg.
Még a szemem is fázik ettől a világtól, 
ahol a bárkik a valakik, mert mindenki senki.
S én ki, én ki vagyok? -

szólalt meg bennem az első kérdés, a világba zuhant 
egyetlen értelmes kérdése a rettenetben.
S mi mást tehettem?
Csak sírtam, csak sírtam

mikor megszülettem, de a kérlelhetetlen akarat 
akkor már kifordított, mint egy ruhadarabot.
Hiába kiáltoztam, hogy nagyon fáj, 
ne bánts, ne bánts!

Vad fogai összetörtek, szétszaggattak,
majd nyálával keverve péppé zúzott, és szájában
összepréselt,
hogy kiköpjön a világba,
s én hiába, én hiába



tiltakoztam, a szemem máris kifordult, 
a fülem megsüketült a belső hangokra, 
tudásom kézzé és lábbá nőtt, 
és nőt, nőt

kiáltott a testem, az ösztön máris ott kuksolt bennem 
a hiány vadállati üvöltésében.
Amit eddig magamban kerestem, most rajta volt, 
és még a Hold, a Hold

az összpontosítás anyja is 
kipattant a fejemből a csillagos éjbe.
A mából tegnap lett és holnap, 
de még a Nap, a Nap

az értelem fénye és az érzés melege is 
a felhőkbe szállt a szívemből.
Én pedig énné, te tévé, az azzá vált, 
és még a halált, még a halált

is elrejtettem szavaim mögé, 
hadd növekedjék úgy, 
hogy ne legyen fogalmam róla, 
és még róla, Róla

is megfeledkeztem, hiszen a végtelen 
csupán az álmokban létezik, 
a való világban olyan nincsen, 
minek az isten, minek az isten

ha az álmok úgysem teljesülnek be, 
és a vágyak úgyis meddők maradnak, 
az örök pedig csak a leírt körök végtelensége, 
hogy sohasincs vége, sohasincs vége
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a szenvedésnek, a bánatnak, az éjnek, 
amíg csak a Földön emberek élnek, 
ha ugyan életnek nevezhető ez így holtan?
S hol van, hol van

a boldogság: a test szenvedő gyönyörében, 
vagy a félelem kárörömében?
Én seholsem találtam, 
és csak álltam, álltam

és vártam, miközben önmagam volt egyedüli társam: 
jöjjön el az otthonom értem!
Az élettől csak ennyit kértem, 
és mégsem, mégsem

szánt meg soha, mert az élet mostoha, 
nem szeret, csak veret 
mással és magával, 
hogy élni, élni

kényszerített a magánnyal 
és a kielégítetlen vággyal.
Furcsa kacaja így tartott tükröt elém, 
és belém, belém

csak ekkor nyilait a fölismerés: 
mindig is velem volt, 
amiről azt hittem, hogy elhagyott, 
hiszen az én vagyok, az én vagyok!
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TEMETÉS
Keresztek. Keresztek. Keresztek. Korhadt fakeresztek. Megdőlt 

keresztek. Betűjüket vesztett keresztek. Tömör, masszív kőkeresztek. 
Cifracsipkéjű kovácsoltvas keresztek. Rozsdás vaskeresztek. Keresz
tek.

Bim-bam. Lágyan száll a harangszó a bárányfelhős tiszta ég alatt.
Csobban a víz. Valaki leugrottá hídról. Zakója, cipői, kalapja pedáns 

kupacba rakva a híd közepe táján, a korlát mellett. Még gyűrűzik a víz. 
Még lehetne valamit tenni. Talán. Emberek mennek át a hídon. Szürke, 
lehajtott fejű csontváz-emberek botorkálnak a hídon. Kikerülik a ruha
kupacot. A ruhakupacokat. A víz még gyűrűzik. Talán még lehetne vala
mit tenni. Rendőr jön. Csizmája csattog. Egészséges piros arcán meg
feszül a bőr. Felveszi az adatokat. A ruhakupacot (kupacokat) begyűjtik. 
A víz színe már sima, békés. Lepkék kergetőznek fölötte. Ki volt? Kik 
voltak? Ember. Emberek voltak. Csak emberek.

Sírboltok. Feketemárvány sírboltok. Fehérmárvány sírboltok. Bar
naerezetű vörösmárvány sírboltok. Sírboltok.

Ledöntött sírkövek. Letört karú kőangyalok. Szárnyukvesztett kőan
gyalok. Fejetlen kőangyalok. Angyalok. Örök mosolyú kőangyalok.

Ennek a kőangyalnak véletlenül megtalálták a „gyilkosait”. Nem is 
tagadtak. Arra ment a temetőcsősz felesége a gyerekeivel. Az asszony 
kiabálni kezdett. A férfiak (fiúk?) utánuk eredtek. Meg akarták őket 
verni. Az asszony belülről bereteszelte a csőszház ajtaját. Ezután a fér
fiak (fiúk?) visszamentek a sírbolthoz és kalapácsaikkal vidoran tovább 
verték (szét) a kőangyalt. Az idegen (ellenséges?) kőangyalt. Később 
hazaért a temetőcsősz, sörért szalasztotta a fiait. Azok lóhalálában jöt
tek vissza: „Tata, még mindig itt vannak a bácsik, akik meg akartak verni 
bennünket. Tata... még mindig verik a kőangyalt.” Nem is tagadták. A 
temetőcsősz felvette az adataikat. Nevettek. Széles mosollyal, maga
biztosan. Nem is tagadták... A tulajdonos később kapott egy hivatalos 
okiratot a bíróságtól: „Panaszát elvetjük, mert a bírósági eljárás során 
kiderült, hogy nem történt bűncselekmény.”

Bim-bam.
Hallod? Megkondult a harang.
Gömbakácok. Poros, klorofilszegény gömbakácok foghíjas, kato

nás sora. Egy vadgalamb. Egy félig kiszáradt gömbakácon egy vadga
lamb. Tollászkodik. Hol a párja. A vadgalamb mindig párban él. A sár
guló gömbakácon egy árva vadgalamb. Borzas, vedlett, megperzselt 
szárnyú kis szürke tollcsomó. Tollászkodik.

„Lonci, jöjjön! Jöjjön át! Hagyja most a főzést! Hagyja! Gyorsan, kö



nyörgöm! Baj van. Árpádom... Lonci... Reggel óta sorban állok kenyérért. Az 
ingyenkenyérért. Tömeg... Tömeg... Még verekedtek is. Hazaérek, hát ott lóg! 
Lóg! Már átszaladtam Pásztorékhoz is, nincsenek otthon. Nem tudom lee
melni. Pásztorék nincsenek otthon. Lóg. Gyorsan! Egyedül nem tudom lee
melni. Pedig ötven kiló, ha van szegénykémben. A kábelzsinórral... Hol fog
jam? Talán ezt a széket, ha aláerőltetnénk... Hogy ne feszüljön a nyak... Gon
dolja?! Nem!!! Nem hiszem! Mindjárt itt lesznek a mentők. Már telefonáltam. 
Rögtön telefonáltam. Miért is mentem el hazulról, miért is mentem, miért is 
mentem! Már napok óta olyan izgatott volt, olyan levert!... Még meleg! Érzi? 
Még meleg!”

Sírok. Behorpadt, csáléra csúszott sírhantok. Elgazosodott sírhantok. 
Tarack. Felgazosodott utak. Tarack. Tarack. Tarack. Taracktaracktarackta- 
rack a szikrázó napfényben.

Bim-bam.Bim-bam.
Hallod?
Bim-bam. Bim-bam. Bim-bam.
Nézd:
Megrázkódott az öreg temető.
Látod?
Mozog a föld. Az öreg, elfeledett temető földje. Apró vakondtúrások buggyan

nak fel a tarack közül. A kaszálatlan fű közül. A horpadt sírok között. A megrogy- 
gyant, beszakadt sírboltok között. Apró, célratörő, friss vakondtúrások: friss 
sírhantok. Bugyog a föld. Omlik a föld. Párállik, gőzölög a friss, barna, egész
séges humusz.

Vakondtúrások. Már csupa friss vakondtúrás az egész régi, patinás te
mető.

„Ide azt a kisöreget temették... Tudják, onnan az utca végéről. Aki a 
favágónak szokott segíteni. Adogatta neki a hasábokat, na. Valamikor. Amikor 
az embereknek még volt vágatni valójuk. Én hajdanán tíz köbmétert is meg
vettem. Felét mindjárt összevágattam, a másik felét szépen ölbe rakták. 
Későbbre. Az idén négyre se futotta. Mivel fűtünk? Villannyal. Amíg ki nem 
kapcsolnak bennünket. Nem tudunk fizetni. Egyszerűen fizetésképtelenek va
gyunk... Szóval ez a kisöreg ott húzódott meg a favágó pincéjében. Vagy fás
kamrájában? A bedobált kacat meg hullámpapír között. Azt mondják, szabályo
san éhenhalt.”

Virágok. Koszorúk. Virágok. Koszorúk. Csokrok. Gyászszalagok: „Utolsó 
üdvözlet”, „Utolsó üdvözlet vigasztalan szüléidtől”, „Utolsó üdvözlet meny
asszonyodtól”, Utolsó...gyerekeidtől, Évikétől és Lacitól”, „Utolsó...”

„Ez a szépen gondozott sír kié?” „A zé  az erőszakkal beöltöztetett kiska- 
tonáé, akit mindjárt az elsők között hoztak haza a frontról lepecsételt kopor
sóban. Előtte hónapokig rokonoknál, barátoknál bujkált. Az anyja megőrült, 
felvágta az ereit. Itt fekszik mellette. Egyetlen gyerek volt.”

Gyászjelentések. Köszönetnyilvánítások. Megemlékezések. Gyászjelen
tések. Fekete szegélyű gyászjelentések. Saroképületeken. Napilapok hir
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detési rovataiban. Villanykarókon. A temetőkapun. A temetőkapukon. Gyász- 
jelentések.

MIÉRT?
Te tudod? Hát te? És te... És Ön?...
Gyászjelentések.
„Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy szeretett férjem, édesapánk, 

apósunk, nagytatánk és sógorunk, Kovács Péter 1993. január ötödikén, 68 
éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Az ő szíve pihen, a miénk vérzik, 
mert a fájdalmat a szerettei érzik. Szabadka, 1993.1. 7. Szerettei.”

„Fájdalomtól megtört szívvel... szeretett feleségem, édesanyánk, nagy
anyánk Galgó (Lipinszki) Krisztina tragikus hirtelenséggel, életének 52. esz
tendejében... Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, jó barátok
nak és ismerősöknek, akik részvétükkel fájdalmunkon... ‘Megállt egy nemes 
szív, / mely értünk dobogott, / s pihen a két áldott kéz, / mely értünk dolgozott. / 
Nehezebb a sír, / mely téged betakar, / de nehezebb a bánat, / mely nekünk 
megmaradt.’ Gyászoló szerettei.”

„Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy drága jó szomszédaink, Ma
gyar (született Dukai) Éva (1910-1992) és Magyar Menyhért (1907-1992) tra
gikus hirtelenséggel elhunytak. Temetésük szeptember 5-én lesz az Újtemető 
halottasházából. -  A Vígh és a Berta család.”

„Négy szörnyű éve, hogy elvesztettük azt, aki a legkedvesebb volt szívünk
nek- ifj. Vass Pált (Palikát), akit élete virágában, 25 éves korában kaszált le 
egy gyilkos golyó. ‘Az élet egy viharos tenger, / amelyben él és dolgozok az 
ember, / és amikor célban ér, / hajóját felborítja a szél.’ Örökre gyászba borult 
szüleid.”

„Fájdalommal jelentjük, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Korom Géza 
(1929-1994), Koromné (Ambrus) Márta (1935-1994), Korom Dénes (1980- 
1994) és Korom Anikó (1984-1994). Temetésükről utólag rendelkeznek. -  A 
gyászoló rokonság."

MIÉRT?
Te tudod? Hát te? És te... És Ön?...
„Itt az az öreg házaspár nyugszik, aki közös megegyezéssel, a nincste- 

lenségtől, az éhezéstől menekülve, a gyógyszerhiánytól szenvedve, önke
zével vetett véget életének. Felakasztották magukat... Itt az a legényke pihen, 
aki megivott mindent, amit a házipatikában talált, csak ne vigyék másodszor is 
oda, ahonnan éppen hogy szabadult. Ahogyan ő mondta a barátainak: ‘A 
pokolba. A tüzes, vérmocskos pokolba, amelyben mindenki bemocskolódik; 
én is.’ ...Ez a gyönyörű fehérmárvány kripta azé a szép fiatal lányé, akit pár 
hónapja megerőszakoltak. Azt mesélik, tíz valahányan mentek végig rajta. A 
sírján azóta is állandóan friss a virág. ...Mondja... Hová temették azt a 
családot... Tudja, amelyiket kiirtottak? írta az újság is.” „Melyiket? Azt a két 
gyerekeset? Vagy ahol az öregeket is agyonverték? No, azok multimilliomo
sok voltak. Fegyverük is volt, állandóan maguknál hordták, mégse sikerült 
nekik...”
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Búcsúlevelek. Konyhaasztalon hagyott; nadrágzsebbe csúsztatott; gon
dosan összehajtogatott; hevenyészve odafirkantott; összegyűrt, majd ismét 
szépen kisimított búcsúlevelek. Búcsúsikolyok.

Kedveseim, tudom, hogy hibáztatni fogtok tettemért, de képtelen vagyok, 
egyszerűen képtelen vagyok tovább elviselni ezt az életet.

Édes Kislányom, Nellykém, kettőnk heti nyugdíja összesen 200 dinár volt a 
héten, és a postás tegnap meghozta a számlákat. Közülük csak egyetlen 
számla 200 dinár. Ez már a vég. Így anyával közös, megmásíthatatlan 
elhatározásra jutottunk...

...hiába kérvényeztem...már szemeteskukákban is kotorászok...már kol
dulni is megpróbáltam...én! Kedves Gyermekeim! Ha ti itt volnátok, tudom, 
hogy nem... kedves Gyerekeim...

Valaki! Valaki, aki megtalál: nem vagyok gyilkosság áldozata, önkezemmel 
... egy teljes éve munkafelesleg vagyok...egy hete elfogyott...az utolsó kiló lisz
tünk...az utolsó szívcsöppem... az utolsó...az utolsó...

...Kiraboltak. Mindenemet elvitték, elvitték, széthúzták...

...Megölték a férjemet...Kiirtották a családomat. Nem, ezt nem...
Virágok. Csupa virág a temető. Hogy megszépült egyszerre! Hogy meg

szépült ez a régi, elhanyagolt temető! Mennyire megszépültek, felfrissültek, 
megújultak a temetők! Csupa friss, szabályos sírhant. Csupa friss virág. 
Koszorúk. Apró, házilag összedrótozott-összefont koszorúcskák. Malom
keréknyi koszorúcsodák...

És szalagok. Orgonaszín, halványkék, égőpiros, hófehér, fekete szalagok. 
Ezüstbetűs szalagok. Aranybetűs szalagok. Gyászszalagok...Hogy repked
nek, sustorognak, hogy hullámzanak a feltámadó szélben. Selyemszalagok. 
Papírszalagok. Műanyagrostos szalagok. Gyászszalagok.

Bim-bam.
Hallod?
„A mélységből, Uram, tehozzád kiáltok”
Hallod? Halljátok?
„...figyeljünk az Úr Jézus szavára: jöjjetek hozzám mindnyájan, akik 

elfáradtatok...”
Kit temetnek?
Bim-bam. Bim-bam. Bim-bam. Bim-bam. Bim-bam.
Kit temetnek? Ott egy frissen ásott sírgödör!... Meg amott is. Gödör. 

Sírgödrök. Sok nyitott sírgödör. Honnan egyszerre ez a sok sírgödör? Kiket 
temetnek itt?

...Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk,
bűnösökért, most és halálunk óráján..."

Gyertyák. Sok pici gyertya a sírokon. Gyertya és örökmécs.
„Uram, hiszek benned, de erősítsd az én hitemet” ...A hitemet... U- 

ram...nagyon megfáradtam...nagyon megaláztak... Uram...
Virágok. Frissen ácsolt kereszteken alig leszakasztott, de máris teme- 

tőszagú virágok. Élővirágok és papírvirágok.
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Már megindult a menet.
„Ments meg engem, Uram, az örök haláltól”
Már kialakult a sor. Legelöl a keresztvivő.
A keresztvivő?! Egy... kettő... három... tíz... ötven keresztvivő?! Már kiala

kult a menet. A keresztvivő után a pap. És a kántor. Egy pap, két pap, hány 
pap? Föveggel, talárban, sábeszdeklivel, födetlen fejjel, feketébe, fehérbe és 
aranyba öltözve, sok-sok pap. Római katolikus, református, pravoszláv, zsidó, 
evangélikus papok. Már kialakult a menet.

„Midőn az ég és föld meg fognak indulni,
S eljössz a világot lángokban ítélni.”
Már kialakult a menet. Középen a koporsóvivők. Vállukon koporsók. Cson

tos markukban koporsók. A Szent Mihály lován koporsók. Gyászkocsikon 
koporsók. Apró fehér gyermekkoporsók. Reprezentatív, fafaragással, app
likációkkal díszített koporsók. Reprezentatív koporsók oldalukon hatalmas 
fémfogantyúkkal. Gyalulatlan deszkaládák. Egy fémkoporsó. És megint egy 
gyermekkoporsó.

„Reszket minden tagom, borzadok és félek,
Földi pályát végzett, szegény, bűnös lélek.”
Bim-bam. Bim-bam. Bim-bam.
Kígyózik a sor. Végig a főútvonalon lassan, álmosan kígyózik a sor.
Bim-bam.
Te! A kápolnának nincs is tornya! Akkor meg honnan hallatszik a harang

szó?
Bim-bam. Bim-bam. Bim-bam. Bim-bam.
„Ments meg engem, Uram, az örök haláltól”
Te! Ezeket a templomokat rommá lőtték! Te! Akkor honnan hallatszik a 

harangszó? Honnan halljuk az el-elhalkuló, majd ismét erőre kapó harang
zúgást?!

Bim-bam. Bim-bam. Bim-bam.
A halottvivők már a mellékutakon kígyóznak. Sötét menetük a sírok között 

botorkál. Régi és új sírok között. Régi és új sírok között. Hivalgó márványsír
boltok és nemrég ásott agyagos földű sírgödrök között... Már tele van velük a 
temető. Sötét, komor menetük már ellepte, benépesítette a temetőt.

Bim-bam. Bim-bam. Bim-bam.
Nem hallottátok, mit kérdeztem? Kit temetnek?
Bim-bam. Bim-bam. Bim-bam.
Gyertyák. Gyertyák és örökmécsek. Minden síron és sírbolton. Mintha csak 

Halottak Napja volna. Az üres sírgödrök... még az üres sírgödrök fejénél is 
gyertyák. Vastag, ragasztott-szentképes, kis, gyorsan meggörbülő, sárga és 
fehér gyertyácskák. Az egész temető már egyetlen gyertyatenger. Pislákoló, 
ki-kihunyó, sercegő, lobogó gyertyalángtenger. S a tengerben, mint fel-fel- 
parázsló fenyegető szigetek: vérvörösen izzó örökmécsek.

A temetési menet már elözönlötte a temetőt. Komor, kitartó, zsolozmázó 
menetük már elözönlötte a temetőket.
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„Örök nyugalmat adj, uram, nékik,
S örök világosság fényeskedjék nékik.”
Bim-bam. Bim-bam. Bim-bam.
Kit temetnek? Megmondjátok végre, kit temetnek?
Az egész temető csupa virág. Az egész város... az utcák, terek és 

terecskék, az egész környék csupa-csupa temetői virág. Csokrok és koszorúk, 
magányos, hervadt virágszálak, színes és fekete gyászszalagok, friss, fenyő
illatú keresztek és gyertyák, gyertyák, gyertyák. Lobogás! Milyen gyönyörű! 
Soha ilyen gyönyörű temetőket! Soha ilyen gyönyörű temetőket! Soha ilyen 
szép temetéseket!

Már az egész ország tele van gyászolókkal. Hüppögő, zokogó, átkozódó, 
mellüket verő gyászolókkal. Kántálva jajongó siratóasszonyokkal. Gyászfátyo
los kalapok, fekete bundák, kopott fekete télikabátok, fekete fejkendők, fekete 
fejkendők, fekete hárászkendők, fekete szalagok, röpködő, kunkorodó, gom
bostűvel feltűzött gyászszalagok. Gyászolók. Sírásuk az égig ér, üvöltésük a 
poklokig.

„Ments meg engem, Uram, az örök haláltól,
Ama rettenetes napon minden bajtól”
Bim-bam. Bim-bam. Bim-bam. BAM!
ELÉÉÉG!
...Már tudom, kit temetnek: Téged temetnek. És engem. Bennünket 

temetnek... Már tudjuk, mindannyian tudjuk: Magunkat temetjük. Magunkat. 
Már magunkat. Csak magunkat.

„Midőn az ég és föld meg fognak indulni,
S eljössz a világot lángokban ítélni.”
Bimbambimbambimbambimbambimbambimbambimbambimbam.....
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JÁTÉK
Kint: meleg és világos. Az egész kilátást betölti a tenger, feldíszítve 

egy füzér világoszöld, alacsony tamariskával, mint egy mozdulatlan 
díszlettel. A nagy étterem nyitott verandáján kis, terített asztalok sora 
fehérük. Lazar egyikük mellett ül, egyedül. A szemközti asztalnál egy 
fiatal emberpár. A férfi szemben vele, a nő, aki közelebb van hozzá, hát
tal. A férfi szőke, hosszú hajú, széles arca ápolt, ő maga gondosan 
öltözött. A nő egy egészen lenge, világos színű, piros csíkos, bő 
ruhában van. A nő eltakarja előle a férfit, így csak pillanatokra láthatja, 
és csak egy kicsit, ha balra vagy jobbra mozdul. A nőt jól látja, habár 
csak hátulról. Dús és egészséges haj, telt, de még karcsú nyak, egye
nes gerinc. Az egész csupa fiatalság.

Amikor végigpásztázott tekintetével a szék fatámláján, a parketton, 
megpillantotta a nő harisnya nélküli lábát, lapos, mokasszin lábbe
lijében. Finom boka, sem túl gyenge, sem túl erős. A bőr, a bő szoknya 
és a szék homályló árnyékában fiatal és sötét. Az egész egyszerű volt 
és hétköznapi, csak a láb élénk mozgása ragadta meg a figyelmét. A nő 
szüntelenül levette és felvette a cipőjét. Egyszer az egyik lábát húzta ki a 
mokasszinból, máskor a másikat, majd mind a kettőt egyszerre, hogy 
pillanatokon belül mindkettőt vidáman visszabújtassa puha, piros cipő
jébe.

A nő egész teste szinte mozdulatlan volt. Nem forgatta a fejét, nem 
mozgatta a vállát, nem hadonászott beszéd közben. Úgy tűnt, mintha 
nem is beszélne, vagy csak nagyon keveset és nagyon halkan. De a fia
tal nő lába -  sem túl nagy sem túl kicsi, valahogy elszigetelve és egy
magában a rejtekhelyén -  nem csillapodott egy pillanatra sem, s a láb
belijének sem engedte, hogy nyugodjon.

Az a pár meztelen láb és az a pár mokasszincipő úgy mozgott, mint 
négy báb a bábszínházban, melyet egy ügyes és merész, láthatatlan 
rendező láthatatlan fonalakon mozgat valamilyen ismeretlen szöveg 
szerint, valamilyen füllel nem hallható zene ritmusára, valamilyen 
csodálatos rendezés szellemében. A parkett és rajta a szék négy lába, a 
bő szoknya selymével három oldalról lefedve színpadot alkottak, me
lyen az a négy figura játszotta rejtett, csak Lazar ülőhelyéről látható 
játékát. Onnan úgy tűnt, hogy a nőnek nem kellett a beszélgetés sem a 
szerelem sem a járás; az egyedüli fő és fontos dolog számára a játék 
volt.

A nő különben mozdulatlan testének élete, úgy látszik, a lábában 
volt; pontosabban a lábfejében. Most egy pillanatra bebújt a lábbelijébe, 
majd ki is bújt belőle, előbb az egyik majd a másik láb, vagy mindkettő



egyszerre. S ekkor a nő egy különös pantomimet játszott el velük, melyet Lazar 
hiába igyekezett volna átlátni, vagy kitalálni az értelmét. A nő két mezítelen 
lába körözött, mindegyik magának, mintha érthetetlen és furcsa jeleket rajzol
nának, és mindjárt törölnék is azokat, majd összeilleszkedtek és összeölelkez
tek, egymáshoz simultak és simogatták egymást egy gyengéd, ártatlan játék
ban. Csakhogy ez sem tartott sokáig, mert mindjárt megálltak, hogy csintala
nul és haragosan összedörzsölődjenek, össze-összekoccanjanak, ütközze
nek, hogy úgy viselkedjenek, mint két neveletlen gyerek. Aztán újból szétvál
tak, s a nő szépen megformált, ívelt talpai, melyek üdék voltak, és nem látszot
tak megkínzottnak, mert nem hordoznak nagy terhet, és mert nem hordozzák 
régóta, megkezdték játékukat. Hajladoztak minden hajlatukban. Fintorogtak 
egymásra, vigyorogtak, majd komoran néztek, gyűrődtek és mérges gri
maszokba húzódtak. Hirtelen megváltozva, a nő két lábfeje elveszítette szép
ségét és frissességét, egyszerre öregnek és szánalmasnak tűnt, ráncosnak, 
talán kissé tisztátalannak is, és valahogy állatias, majomszerű lett. Mindjárt 
ezután tovább változtak, és szüntelen mozgásban végigjárták az egész 
törzsfejlődést, a legalacsonyabb rendű fajoktól kezdve az emberig. Előbb 
uszonyok voltak, utána kihalt csúszómászók fejletlen testrészei, majd ormót
lan mancsok, végül egy merészen kiegyenesedett kétlábú lábfejévé váltak. És 
mindezt átmenet, rend nélkül, nyílsebes rövidítésekkel, és összefüggéste
lenül.

S ekkor hirtelen minden leállt. A két lányos lábfejen, melyek most békésen 
pihentek egymás mellett, a talp kiegyenesedett és mozdulatlanná vált, olyan 
erős és sima lett, mintha szobrász mintázta volna meg.

Majd ez az emberi láb, ismét azzá válva, ami volt, elindult a maga válto
zásai, metamorfózisai útján. Lábujjaival erőteljesen elrugaszkodva a padlótól, 
egyszerre rövid és alaktalan lett, véraláfutásos, a testnek az a legalacsonyabb 
rendű, hordozó, rab része, amelyen az egész teher nyugszik, mely arra van 
ítélve, hogy ezt a terhet örök időkig cipelje és amely nem válik el a földtől, csak 
ha ugrik egyet, de akkor is csupán egy pillanatra, hogy utána még súlyosabban 
és fájdalmasabban essen vissza. De a játék itt nem állt meg. Az átváltozások 
következő sorában könnyedén és fürgén vált el a talajtól, melynek különben 
foglya, vékonyodott, színét változtatta, halványult és remegett egy ideig, mint 
a szárny, mely, míg él, nem tudja, mint jelent a földdel való érintkezés. Majd 
vidámmá és hajlékonnyá vált, kifejezővé, mint a kéz, egyszer gyógyítóan és 
ajándékozóan jó, máskor gyengéden és ártatlanul tiszta. És valamiből követ
keztetni lehetett (ő nem tudja, hogyan és nem tudja, miből), hogy belőle árad az 
a meghatározhatatlan, illattalan, friss lehelet, melyet csak a női test bocsájthat 
ki néha a vágyakozó férfinak.

De ez is, mint minden más, rövid ideig tartott, mint egy nélkülözhetetlen 
átmenet az egyik játékból és változásokból a másikba. Nemsokára újabb 
nyugtalanság szállta meg. Úgy mezítlábasán végigsöpört a parketton, s ez 
józan, gondoskodó, otthonos kifejezést kölcsönzött neki. Mindjárt ezután a nő 
idegesen keresni kezdte a cipőjét, megtalálta, próbálgatta felhúzni a balt a jobb
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lábára, és fordítva. Majd abbahagyta a próbálkozást, csak az egyiket emelte 
fel a nagyujja hegyére, és egyensúlyozott vele egy ideig. De akkor a másik 
lábával játékosan kibillentette egyensúlyából, messze elhajította a mokasszint 
a nagyujjról, és mindjárt nekifogott, hogy ugyanazzal a lábbal, vakon és izga
tottan keresse, és közelebb kotorja magához.

így a játék folytatódott és lehetetlen volt előrelátni, meddig fog tartani és 
hová lyukad ki, mi mindenné fajulhat, és mivé lehet az a kis lábpár a játékban, 
melyet önmagával és csak magának játszik, az eltakart és lefüggönyzött szín
padon, melynek Lazar az egyedüli, véletlen és váratlan nézője.

Ez idő alatt a fiatal nő egész teste mozdulatlan volt és az is maradt. A jól és 
szigorúan nevelt lány egyenes és nyugodt tartása. Egyetlen izma sem rezdült, 
egyetlen hajszál a dús hajában, sem a könnyű selyemruha fodra. Beszél
getésük is halk volt és diszkrét; még Lázárig, aki legközelebb ült hozzájuk, sem 
hatolt egyetlenegy értelmes szó sem. Semmi. Csak a két talp járta a maga 
furcsa és érthetetlen csűrdöngölőjét a szék alatt.

Lazar lassan és figyelmetlenül evett. És evés közben sem hagyta abba, 
hogy lopva figyelje a láb játékát, melyet rajta kívül senki más nem vehetett 
észre, és ennek alapján találgassa, hogyan is nézhet ki a fiatal nő arca, milyen 
természetű a beszélgetés, mely közte és az asztalnál ülő barátja között folyik. 
(Akárhányszor felnézett és egy pillanatra sikerült megfigyelnie a férfi arcát, 
látta, hogy nyugodt volt, vidám és elégedett mosolyba húzódott.) Vajon a láb 
játéka a nő szavainak értelmét kíséri? Vagy válaszol a férfiéra! Vagy sem az 
egyik, sem a másik, hanem a nő kimondatlan gondolatait és titkolt érzelmeit 
fejezi ki? Valamit, amit még maga sem sejt és tud? Vagy maga miatt és magá
nak járja saját táncát, függetlenül attól, amit ők ketten beszélnek, kívánnak és 
gondolnak?

Nem talált választ. Egyik pillanatban levette szemét a szék alatti látványról, 
ránézett az órára, és -  föleszmélt. Látta, hogy lekésik a hajóról, ha mindjárt el 
nem indul. Gyorsan végzett az ebéddel és, nem várva meg a játék végét, mely
nek talán nincs is vége, felkelt és elindult a part felé. Elhaladva a fiatal pár mel
lett, nem fordult meg és nem is látta, hogy néz ki a nyugtalan lábú nő, akit többé 
nem fog látni sem hátulról, sem szemből.

De a játékot nem felejtette el.

Almásy Csilla fordítása
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IN MEMÓRIÁM 
MAGYAR LÁSZLÓ
(Hajdújárás, 1937. -  Kanada, 1998.)

AZ ELLOPOTT ZSENI
HÚSZ ÉV MAGYAR LACIVAL

Nehezen tudok nemlétébe beletörődni és róla múlt időben írni. A hely- 
történészek mindig múlt időben írnak és ez az írásforma számomra természe
tes, de most -  Laci esetében -  gyötrelmes, kínos, fájdalmas. Fájdalmas, mert 
húsz évig naphosszakat órákon át együtt dolgoztunk. Fájdalmas, mert ismer
tem legintimebb szakmai terveit, munkafázisait, minden gondolatát, elköte
lezettségét a szakma és imádott városa iránt. Nehéz ilyenkor összegereblyéz
nem mindazokat az okokat, amelyekért fájdalmas. íróasztala, amely mindig 
roskadásig meg volt pakolva iratokkal, amelyen vallatta azokat, most üres. Az 
oldalán még ott virít egy fénymásolt lapocska amelyen a következő olvasható:



„csak a kis ember tart rendet, a zseni átlát a káoszon!”, utalva az asztalon ural
kodó rendetlenségre, amelyben ő tökéletesen kiismeri magát. Zsenialitá
sához nem fér kétség, ám nem volt született zseni. A szakma tette azzá. Laci
nak a munkája volt a hobbija és fordítva. Pedig nem így indult. A gimnázium 
negyedikes zárónaplójában ez áll róla: „Átlagos tanuló -  nem különösebben 
tehetséges!”. Mekkorát tévedtek pedagógusai, ilyen nagyot talán csak Maka- 
renkó tévedett a gyerekveréssel kapcsolatban. E tévedést többszáz hely
történeti írása és kiadott könyvei is igazolják. Aki levéltárba kerül, és levél
tárosként jól dolgozik, igen gyorsan átváltozik. Lehet az nyelvész, történész, 
régész vagy földrajzos stb, igen gyorsan helytörténésszé és nagy lokálpat
riótává válik. Olyan ez a szakma, mint a kincskeresés vagy aranyásás. Tudom, 
hogy van és megtalálom, csak azt nem tudhatom, hogy mikor és mennyit. A 
kutatás varázsa teszi a levéltárost lazítást nem ismerő perpetuum mobile 
alkattá. Ilyen lazítást nem ismerő, örökmozgó és nagy munkabírású ember 
volt néhai Laci munkatársam is. Azt szoktuk mondani, hogy a levéltáros egy 
„intellektuális pincér”, mert az adatokat szinte tálcán tálalja a kutatóknak. Ez a 
megállapítás csak részben fedi a valóságot, mert ha a levéltáros kutatásai folya
mán olyan fontos összefüggésekre jön rá, amelyekről félő, hogy évekig eset
leg évtizedekig homályban maradnak, úgy a közös cél és általános jó ér
dekében maga vállalkozik azok közkinccsé tételére. Egy dolog bizonyos: ha 
csak tudjuk a levéltári anyagról, hogy van, de nem publikáljuk, úgy az meddő 
papírhalmaz és nem sokat ér. Laci munkatársam feltétlen híve volt a levéltári 
iratanyag mielőbbi közzétételének, de a kutatókkal szembeni pincérkedésnek 
is maradéktalanul eleget tett, mondanom se kell, vajmi kevés borravaló 
reményében. Irodájának ajtaján naponta négy-öt kutató is kilincselt, ám 
tanácstalanul, üres kézzel kevesen távoztak tőle.

Töretlen és elszánt munkakedvét csak fokozta az a tudat, hogy az 1861- 
1918-as időszak, mely munkájának is része, városunk fejlődésének, kapita- 
lizálódásának vagy poigáriasodásának legszebb, legizgalmasabb időszaka. 
Mint ismeretes, Szabadka 1870-ben törvényhatósági jogú város lett és ekkor 
váltak az olyan szakhivatalok állami intézményekké, mint az adóhivatal, 
építészeti hivatal, bírósági szervezet, telekkönyvi hatóság stb. E levéltári álla
gokból élvezet volt a kutatás, és a témagazdagság, érdekes történetek, szinte 
munkába kergették az anyagot feldolgozó levéltárost. Ez történt Lacival is.

Valaki azt mondta róla, hogy korunk második Iványija volt. Tény és való igaz, 
hogy mindkét helytörténész nagyot és sokat tett a városért. Míg Iványinak 
sikerült leírni mindazt, amit fontosnak tartott városáról, addig Lacinak a sors 
szeszélye folytán csak részben. Elszánt szószólója volt annak a tervnek, hogy 
Szabadka történetét nem kell újraírni, hiszen Iványi ezt már megtette. A mono
gráfiát inkább fejezeteire kell bontani és bővíteni az Iványi óta napvilágot látott 
és időközben kikutatott újabb adatokkal. így külön kiadványban élvezhetnénk 
városunk középkorát, a török hódoltság időszakát, a szabadságharc ese
ményeit stb. Nos, Lacinak e munkákat végül mégiscsak sikerült megírnia. Éjt 
nappallá téve dolgozott, kutatott, írt. Mintha érezte volna, hogy az idő nem neki
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dolgozik, rövid, és nem szabad vele packázni. Nemegyszer mondogatta, hogy 
nem baj ha a fióknak írom, egyszer majd kiadja valaki. Akkor nem sejtettem, 
hogy ez az „egyszer” ennyire közeli is lehet. Igen valószínű, hogy e kéziratok a 
közeljövőben a fiókból a nyomdába kerülnek, megörvendeztetve ezzel vidé
künk igényes és ínyenc helytörténeti témákat kedvelő olvasóközönségét, egy
ben gazdagítva a környékünkről szóló helytörténeti szakirodalom gyűjte
ményét. Ugyanúgy, ahogyan ma Iványira hivatkozunk bármely valamirevaló 
helytörténeti szakdolgozat megírásakor, úgy a jövőben a jegyzetek és felhasz
nált irodalom lajstromán Magyar László nevének is szerepelni kell, hiszen 
nélküle a készülő munka aligha lesz teljes. Kedves kollégám hirtelen távo
zásával belépett azon ismert halhatatlan szabadkaiak közé, akikre nem vonat
kozik a múlt időt jelölő „t”, hiszen szellemiségük továbbra is köztünk él és alkot.

Akik csak felületesen ismerték néhai Laci kollégámat, nem is sejtették, 
hogy a szigorú pápaszemes kutatói tudós tekintet egy nagyon érző, önzetlen 
barátot és jó humorra fogékony jellemet takart. Az elmúlt húsz év a komoly 
munka mellett számtalan sok vidám jelenetben, munkahelyi humorban is 
bővelkedett. A továbbiakban két ilyent szeretnék elbeszélni. Egyszer, úgy tíz 
éve megkértem, hogy segítsen be családfa-kutatásaimba, és ha bármilyen 
tárgyra-iratra bukkan a Lalia névvel kapcsolatban, azt azonnal tárja elém. 
Mondtam is neki, hogy e névre fordítson külön figyelmet, mert nagyon ritka és 
egészen bizonyos, hogy kékvérű kollégája van, csakhát ezt papírokkal kéne 
bizonyítani. Tel-múltaz idő, én időközben Radanovácra költöztem, és család
fa-kutatásom egy időre feledésbe merült. Visszatérve szabadságomról Laci 
úgy Zrínyi módra röppent ki irodájából, feje felett vaskos iratcsomót lobog
tatva. Vészjósló kacaja még most is fülembe cseng. Azzal kezdte a dialógust jó 
hangosan, hogy nem lehet szó semmiféle kékvérről és lárifári nemesi címer 
stb, mert ez a tárgy a kezében egy bírósági jegyzőkönyv, amely arról regél, 
hogy valamelyik szépapám 1820 táján ötven birkát lopott Radanovácon, és 
hogy a hatóságok megengedték a szépanyámnak, hogy férjét havonta láto
gathatja a kecskeméti dutyiban, és még némi elemózsiát is vihet neki. Ezután 
Laci finoman utalt rá, hogy most már én is radanováci vagyok és bizonyára a 
gyökerek vonzottak e tájra, majd „az alma nem esik messze a fájától” köz
mondással zárta mondókáját. Ezt követően már hiába védekeztem, hogy az 
ősök tetteiért nem vállalhatom a felelősséget. Majd megkérdeztem, mit 
szándékozik tenni az okmánnyal. Megírja mint csemegét a kollégáról, átadja a 
Szabadkai Rádiónak, kiszögezi a város főterére minttacepaot, átadja a Hágai 
Bíróságnak, vagy ugorjak kútba. Miután a kékvérűségemről alkotott mítosz 
szertefoszlott, azt javasoltam neki, hogy legközelebb nekem is tetsző iratokat 
keresgéljen, majd én is olyan közmondásos formában zártam a dialógust: „Ha 
jó tárgyat nem tudsz előkeríteni rólam rosszat ne hozz.” Mondanom se kell, 
hogy az egész „vita” hangos hahotázás közepette folyt és sokáig szerepelt 
mosolyiistánkon. Fájdalomdíjként Laci napokon belül kikutatta vezetéknevem 
eredetét.

Egy másik apró csíntevését három évvel ezelőtt követte el amikor Pesten
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járt kutatni. A könyvnapokon egy nekem való szőlőműveléssel kapcsolatos 
könyvet pillantott meg és mivel tudta, hogy e szakirodalom hiányzik könyv
táramból, megvette ajándékba. A könyvet legnagyobb sajnálatomra nem 
dedikáltatta az ott jelenlevő szerzővel (mert túl sokan voltak körülötte), inkább 
őr írt helyette egy „feledhetetlen” személyes ajánlást, melyet a mellékelt máso
lat is híven tükröz.

Az ajándék átadása nagy ovációk közepette zajlott, ám akkor még nem 
sejtettem, hogy ezzel az ügy nincs lezárva. Idővel személyesen is alkalmam 
volt találkozni a neves szerzővel, könyve is nálam volt, ám ekkor már nem mer
tem személyes ajánlást kérni, mert féltem, hogy Laci sorainak elolvasása után 
komoly csorba esik a szemében szakmai hitelemen. Sajnos erről a vidám 
epizódról már nem tarthatok élménybeszámolót néhai szeretett kollégámnak.

Laci munkatársam egyik kedvenc olvasmánya Kosztolányi Dezső „Künn a 
tanyán" című írása volt, melyet nekem is számtalanszor felolvasott. Nagyon 
tetszett neki a ludasi ember remekbeszabott tipikus jellemzése a nagy író 
tolmácsolásában. Az írásban van egy olyan részlet, amikor az író egy idősebb 
bölcselkedő bácsikával társalog a halálról. Most e társalgásból kiragadott 
idézettel szeretnék végső búcsút venni Tőle.

„Megállapodtunk abban, hogy rettenetes lehet évekig az ágyat nyomni, 
senyvedni. Talán jobb a hirtelen halál.

-  Az se jó mondja az öreg, a fejét rázogatva.
Olyan az, mintha ellopnák az embert.”

LALIA GÁBOR
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MAGYAR LÁSZLÓ
A kiváló levéltáros és ember emlékképe

A közeli munkatársak és jóbarátok búcsúztatásakor könnyen kelepcébe 
kerül az ember. Az érzések és az emlékek hatására ugyanis gyakran előfordul, 
hogy az elhunyt hibáiról megfeledkezve csakis az erényeit ecseteli, és egy 
megszépített képet fest róla. Nos, Magyar László esetében ettől a csapdától 
nem kell tartani, mert a Szabadkai Történelmi Levéltár dolgozójáról csakis a 
szépre lehet emlékezni: a levéltári anyag kutatásába vetett hihetetlen szor
galmára és energiájára, valamint a teljes embert követelő odaadó munkájára.

Több mint tízévi együttműködésünk során -  mióta magam is a múzeumo- 
sok kenyerét eszem -  egyetlenegyszer sem fordult elő, hogy segítségemre ne 
sietett volna, ha fiatalabb és tapasztalatlanabb lévén, bármilyen gonddal 
hozzáfordultam. Később, amikor én is jobban „belejöttem” a munkába, s 
magasabb szinten műveltem, sokszor rohantam hozzá anyagért és dokumen
tumért, ami tüstént kellett, ő azonban ilyenkor sem utasított vissza, sőt 
mégcsak a hangját sem emelte fel. Mivel a levéltári anyag szinte a kisujjában 
volt, így hihetetlen gyorsan és pontosan ontotta magából az információt.

Noha képesítésénél fogva nem volt történész, Szabadka múltja mégis úgy
mond a „vérében” volt. Tipikus példája volt annak a kutatónak, aki a régmúlt i- 
dők részleteibe merülve állandóan újabb felfedezésekre tett szert. Ez az a jel
legzetes erő, amely hónapokon és éveken át, éjt nappallá téve hajtja az embert 
a tudásnak csupán azért az egy-két morzsájáért, amit azután önzetlenül a kö
zös múlt mozaikkockái közé helyez. Magyar László idejét nem sajnálva, és 
önmagát sem kímélve vetette magát egy életen át a munkába. Sötét estékbe 
nyúlva bújta, és mégcsak nem.is anyagiakért, hanem tisztán érdeklődésből, a 
levéltári gyűjteményt. Az évi szabadságát minden évben -  jobbára önkölt
séges alapon -  a budapesti és a bécsi levéltárban töltötte el. Ez volt az úgyne
vezett pihenője. A „pihenés” eredménye pedig minden alkalommal szemmel 
látható volt: százával ajándékozta levéltárunknak és városunknak a nél
külözhetetlen dokumentumok fénymásolatát. Bátran állíthatjuk tehát, hogy 
Ulmer Gáspár és Magyar László levéltárosokon kívül ennek a városnak a 
múltjáról és történetéről még senki sem szerzett annyi adatot és dokumentu
mot külföldről, amelyből valamennyien bőven gyarapíthatjuk tudásunkat.

Mivel tudatában volt annak, hogy történelmi ismeretei nem annyira alapo
sak és aprólékosak mint a történészekéi, kerülte az átfogó és nagylélegzetű 
munkákat. Ehelyett inkább egy-egy jelentős esemény, személyiség vagy 
intézmény tanulmányozására és publikálására vállalkozott, méghozzá figye
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lemre méltó visszhanggal. Magyar László számtalanszor hivatkozott arra: 
mekkora fáradozásába került meggyőzni a könyvkiadókat és folyóirat-szer
kesztőket, hogy a levéltári anyag közreadásával hiteles dokumentumokkal és 
tényekkel támasszák alá mondandójukat.

Érdeklődésének homlokterében főként a XIX. sz. második és XX. sz. első 
fele állt. Az utóbbi években azonban rengeteg időt fordított Szabadka leg
régibb múltjának a felkutatására is. Büszke volt arra, hogy messze túlszárnyal
ta azon dokumentumok felfedésének a számát, amelyek alapján Iványi István 
Szabadka történetét írta. Ezen anyag begyűjtésekor szerteágazó együtt
működést folytatott magyarországi történészekkel és a latin nyelvben jártas 
szakemberekkel. Kalandfilmekbe illő leleményesség szükségeltetett pl. ah
hoz, hogy az erdélyi levéltárakban hozzáférhessen a Szabadkára vonatkozó 
adatokhoz.

Váratlanul és hirtelen távozott el közülünk, életműve torzóját hagyva maga 
után. Többek között az erdélyi kutatómunka kalandos történetét is. Hogy mit és 
mennyit tett városunkért és szűkebb környezetéért, az csak majd később válik 
el, amikor ráébredünk a halálával keletkezett űrre. Érezni fogjuk pedig ezt min
daddig, amíg legalább egy hasonló formátumú szakember meg nem kísérli 
betölteni a helyét.

MIRKO GRLICA 

Tumbász Erzsébet fordítása
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Szabadka története
a kezdetektől 1918-ig
(Kismonográfia)

Középkor (XI. század -1526)
Az eddigi kutatások tanúsága szerint Bácska több településéről már 

a XI—XII. században hírt adnak az írásos emlékek, de ez korántsem 
jelenti azt, hogy Szabadka és környéke a középkorban lakatlan volt.

AXI. század elején már ismeretes Magyarország egyházi felosztása 
és az első alapítású egyházmegyék területi elhelyezkedése. Szabadka 
és környéke Bodrog vármegyéhez, a kalocsai püspökséghez és a 
bodrogi esperességhez tartozott. A királyi megyeszékhelyek és ud
varházak, valamint a püspöki székhelyek között fokozatosan kialakul az 
úthálózat: a hadi és kereskedelmi utak. A Duna és Tisza menti hadiuta- 
kat a Káliz út (az egykori római út) kötötte össze, amelyen a XI. és a XII. 
században a pénzváltást és a sókereskedelmet kezükben tartó moha
medán valiású kálizok (böszörmények) közlekedtek. A mai Szabadka 
közelében áthaladó Káliz út forgalmában fuvaros szolgálatot teljesített 
Szekeres falu (egykor Bajmok és Madaras között feküdt) királyi szol
gálónépe.

Vidékünk első említése az 1077-1095 közötti évekből származó 
oklevélben lelhető fel. Ugyanis I. (Szent) László király a pécsváradi 
apátságnak adott birtokai közül az egyik a mai Szabadkával határos 
Kunbajával azonosítható. E birtok határleírásában szereplő nevek 
közül Csaszkuta megfelel Tavankútnak, Szekeres helyét a fentiekben 
már meghatároztuk, Úrhatára pedig Bácsalmás területén kereshető. 
Szabadka környékén még néhány olyan középkori régészeti lelőhely, 
illetve telephely ismeretes, amelyeknek a neve nem maradt fenn.

1239-ben a Kárpátokon túlról Kuthen (Kötöny) vezetésével több 
ezer kun telepedett meg a Duna-Tisza közén. A kialakuló, külön 
jogállású kun terület déli határa a szabadkai királyi udvari birtoktól észak
ra haladt, s magába foglalta például Kun-Baját, Madarast, Tompát, 
Mélykutat, Kelebiát. Nincs határozott adatunk arra nézve, hogy Sza
badka és Tavankút része lett volna a kun területnek. Vidékünket a halasi 
kun szék határolta. 1318 után a szabadkai birtokos nyugati szomszédja 
a Becsei (később a fia révén Töttös) család volt. Ezután mára források 
gyakrabban adnak hírt vidékünkről. 1335-ben I. Károly király—a kői káptalan 
levele alapján -  megerősíti Magyar Pál gimesi várnagyot Felső Adrián
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(vagyis Adorján) birtokában, s Adrián egyik szomszédjaként említi az oklevél 
Ludasegyházat (Ludasyghaz), a későbbi Ludas helységet és pusztát. A 
nevében szereplő „egyház" szó lakott, templomos helyre utal. Az 1367. évi 
határjárás ismét említést tesz Ludasegyházról, ami azt is jelenti egyben, hogy 
e település -  eddigi ismereteink szerint -  korábban fordul elő írásos emlékek
ben mint Szabadka. (Mindkét oklevél a Magyar Országos Levéltárban (MÓL) 
található, jelzete: DL 2946 és DL 5539).

A XIV. század végén a kun nemzetségfők közül kivált Köncsög ispán és 
családja, akik bácskai birtokaikon feudális főúrként gazdálkodhattak. A nem
zetség magánbirtokainak kiterjedését nem ismerjük, de „aligha tévedünk, 
hogyha azt hisszük, hogy az ő kezükön volt az a fejlett mezőgazdasággal 
müveit uradalom, amely négy mezővárost (Halas, Madaras, Tavankút, Sza
badka) és számos falut foglal magában és később Káthai Mihály jász-kun 
ispán igazgatása alatt állott, majd a Hunyadiak kezére került’ -  írja Györffy 
György (A kunok feudalizálódása, Budapest 1953.137.). A kunok török nyelvű 
nomád nép, mely a IX. században tűnt fel kipcsak néven a nyugat-szibériai 
füves pusztákon s fokozatosan nyomult nyugat felé. A különböző népeket 
leigázva a XI. században létrehozták a Volgától az Al-Dunáig terjedő és törzs- 
szövetségen alapuló nomád államukat, miközben rablóhadjáratokat vezetnek 
Magyarország és a Balkán ellen. 1223-ban a mongoloktól elszenvedett 
vereség következtében birodalmuk széthullik, majd nyugati törzseik beköltöz
nek Magyarországra, de királyuk, Kuthen (Kötöny) megölése miatt kivonulnak 
az országból. A tatárjárás után IV. Béla visszahívta és többségüket az Alföld 
lakatlanul maradt vidékeire telepítette, s itt néhány évszázad alatt elmagyaro- 
sodtak. A beköltözött kunok hét nemzetsége telepedett le Magyarországon. E- 
zek nevét a XII. és XIV. századi oklevelek őrzik. A Duna-Tisza közi homok
hátságon (tehát Szabadkán és tágabb térségében is) a Csertán (az arab 
forrásokban: Csortan kipcsak) nemzetség szállt meg, amelynek neve először 
a XIV. század első felében a Köncsög ispán címében tűnik fel. Fontos itt meg
jegyezni, hogy a nemzetségi szervezet felbomlása előtt territoriális szer
vezetté, székké alakult át. Vagyis a Csertán vagy Csortán nemzetségből kelet
kezett a Csortán-szék, ebből a Halas-szék. Utóbbi a XV. században terjedel
mes szállásterület, amelynek központja Halas mezőváros. A régészek Halas 
közelében és attól délre is (Szabadka közelében) a Csertán nemzetség kincs
leleteire, sírjaira bukkantak.

A kunoknak juttatott inkább homokos terület külterjes állattartásnak ked
vezett, s e nép sokáig pásztorként tevékenykedett. Ez az életmód lehetővé tet
te a könnyű meggazdagodást, a zsákmányoló hadjáratok vezetését, a rab
lásokat és rakoncátlankodásokat. Ugyanis a földművelésben szabadságuk 
elvesztését látták. Habár a XIV. században a kunok körében is felerősödött a 
feudalizálódás folyamata, közigazgatási és igazságszolgáltatási autonómiáju
kat még sokáig megőrizhették. Azonban azt is tudjuk, hogy a kunok beilleszkedési 
folyamata hosszadalmas, alkalmazkodásuk menete lassú volt. Látható ez Má
tyás király 1458. szeptember 7-i, Szegeden kelt leveléből, amelyben többek
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között arra figyelmezteti a szabadkai és a budai sáfárokat, óvakodjanak a sza
badkai kunok zaklatásától és mint igazi magyarokat, hagyják őket békében, 
mert e népcsoport szabadságát már Hunyadi János oklevele is biztosította. Az 
itt előforduló szabadkai kun személynevek névtudományi szempontból érde
kesek. (MÓL, DL 88331)

A kunok későbbi jelenlétét különböző dokumentumok tanúsítják. A kutató 
helytörténész figyelmét nem kerülheti el azoknak a XVI. és XVII. századbeli 
országtérképeknek a sokasága, melyek a Duna-Tisza közét legtöbbször 
„cumanus campus”-ként, vagyis a kunok térségeként (mezejeként) jelölik.

A budai országgyűlés a XIV. század közepén szabályozza az úriszéki 
bíráskodást, s ezután mind gyakrabban tartottak megyei, vagy több megyére 
kiterjedő nemesi közgyűléseket, amelyeken a bűntetteseket és a feudális 
renddel szemben álló személyeket törvényen kívül helyezték, proskribálták. A 
listán szereplőket bárki megölhette minden bírói eljárás nélkül. Szabadka első 
okleveles említése is ilyen ügyhöz kapcsolódik. (MÓL, DL 78060) Losonczi 
István macsói bán, Bodrog vármegye főispánja 1391. május 7-én bírósági köz
gyűlést tartott a megye nemesei számára, hogy elejét vegye a tolvajok és 
gonosztevők elszaporodásának. Az oklevél említést tesz a szabadkainak 
mondott Ágoston tolvajról („... furem Agustinum dictum de Zabotka...”), Pakai 
László fia András jobbágyáról. Szabadka ekkor Bodrog megyéhez tartozott, 
amelynek ispáni tisztségét a macsói bán töltötte be és önálló bírói székkel ren
delkezett. Fontos megemlíteni, hogy Bács és Bodrog megyék korábban a 
szlavón, ám az 1320-as évektől a macsói bán joghatósága alá tartoztak. A 
középkori Magyarország déli határánál szervezett katonai-közigazgatási 
országrészeket bánságnak nevezték. Ezek élén a bán állott, aki közvetlenül a 
királynak volt felelős tisztségviselője. Valószínűleg katonai szempontok ját
szottak közre, hogy az ország déli megyéit (Szerém, Pozsega, Verőce, Valkó, 
Bács, Bodrog, Tolna, Baranya) külön hadi parancsnokság alá helyezték, a 
macsói bánjoghatósága alá. Az általa kormányzott területen ő képviseli a 
királyi hatalmat (helyettesíti a központi kormányzatot), kezeli a királyi pénzügye
ket és vezeti a haderőt. A macsói bán bírói jogköre mindenkire kiterjedhetett és 
a felsorolt megyék nemességi ügyeire nézve is ő volt az illetékes. Zsigmond ki
rály a bánság erősítése, az országhatár legfontosabb szakaszának védelme 
érdekében Losonczi István macsói bánt Baranya és Bodrog megye ispánjává 
nevezte ki. Ugyanis a déli határon megjelent már az egyik legfélelmetesebb 
ellenség -  a török. 1389-ben a rigómezei csatában szétverik a balkáni népek 
egyesített erőit és Zsigmond nyugati lovagsereg toborzásával igyekszik gátat 
vetni a veszedelemnek. A nikápolyi csatában (1396) azonban csúfos verséget 
szenvednek a királyi csapatok. Zsigmond ezután teljesen feladta a török elleni 
támadás gondolatát és minden erejét arra összpontosította, hogy biztosítsa 
magának a cseh trónt s a császári koronát. Ám a déli vidékeken állandósult a 
török veszély.

Zsigmond uralkodása idejéből Szabadkára vonatkozóan -  az 1391. évi 
adat mellett-még három (az 1407., 1428., 1429. évi) oklevél érdemel különös
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figyelmet. Ezekből kitűnik, hogy Szabadkát, az eddigi királyi birtokota király-a 
hospesek letelepítésével -  szabad faluvá tette, majd mezővárossá emelte. 
(Blazovich László: Szabadka földesurai a középkorban. Különnyomata Tokaji 
Géza Emlékkönyvből. Szeged, 1996.51.). Eddigi ismereteink szerint Szabad
kát 1407-ben említik először faluként (villa Zabadka), ahol keddi napon tar
tották a hetipiacot. (MÓL, DL 92290) Ebből következik, hogy a középkorban 
Szabadka falu áruforgalma a keddi napon összpontosult, ezen a napon 
értékesíthette áruita jobbágyság, vagy pedig a többi napokon más helységek
ben, a piackörzetben bonyolíthatta le áruforgalmát. Az oklevél a bíróról is 
említést tesz. Hatásköre általában csak csekély jelentőségű ügyekre terjedt ki, 
de voltak olyan kiváltságolt falvak is, amelyekben a falusi bíráskodás a köz- 
büntetteket (lopás, rablás, gyújtogatás, emberölés) is intézte. A bírót legtöbb
ször a jómódú jobbágyak soraiból választották, megbízatása rendszerint egy 
évre szóit és felmentették őt a különböző adófizetési kötelezettségek alól. 
Szinte falvanként különbözött a helyi szokásjog, amely az önkormányzatot 
szabályozta. Szabó István kutatásai szerint az ország falvainak lakosságát
laga a XV. század elején közel 90 lelkeit számlált.

Minden jel szerint Szabadka középkori virágkora az 1400-as évek elejétől 
veszi kezdetét, mert a helységet 1428-ban immár mezővárosként (oppidum) 
jegyzi az oklevél. (MÓL, DL 80188) Ugyanis Zsigmond király megparancsolja 
Kathai Mihálynak, a jászok és kunok bírájának, testvérének Kathai Fülöpnek 
és Zabathka-i tisztviselőinek, valamintZabathka mezőváros bírájának, esküdt 
polgárainak és népének, hogy haladéktalanul kötelesek visszaadni a Töttös 
(Thythews) László birtokairól elhajtott jobbágyakat és marhákat. Azonban a 
város lakosai és elöljárói semmiféle elégtételadásról nem hajlandók gondos
kodni, sőt azt válaszolják, hogy Töttös birtokain igyekeznek még több kárt 
tenni! Mai szemmel igen meglepő volt a szabadkaiak magabiztos fellépése.

A középkori mezővárosokkal kapcsolatban elmondható, hogy azok kiala
kulásában lényegesen közrejátszott a falvak fokozatos csökkentése. Az ada
tok azt bizonyítják, hogy a csökkenés éppen a XIV-XV. századokban vált jel
legzetessé. A falulakók mind nagyobb tömegét szívták magukba a mezőváro
sok. Ezek gyakran a révek és utak mellett, forgalmi csomópontokon fekvő 
településekből alakultak ki, vagy pedig ott, ahol a jó termőföld segítette az áru
termelést. Keletkeztek mezővárosok királyi, püspöki, megyei székhelyekből, 
később megyei birtokközpontokból is. A mezővárosok fő szakasza -  Szabó 
István szerint -  a XIV. század derekától a XV. század közepe tájáig tartott. O- 
lyan településformáról beszélhetünk, amely széles átmenetet képezett a falu 
és a város között. Legtöbbször minden 15-25 falu földrajzi körzetére esett egy 
mezőváros, amelyek viszonylag egyenletesen hálózták be az egész országot. 
A kibontakozó pénzgazdálkodás és árutermelés közvetítő helyi központjai vol
tak, s legfontosabb gazdasági szerepük a piac és vásár lebonyolítására 
összpontosult. A falvak viszont úgy helyezkedtek el közöttük, hogy a falvak 
népe egy nap alatt megjárhatta mezővárosának piacát. A mezővárosok vala
mely uradalom keretében a nagybirtokosok kezén voltak. Némelyek 20-30
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falu lakosságával értek fel. E településforma átlaga 4-5-szörte volt nagyobb a 
falvak átlagánál. Azonban találhattunk olyan mezővárosokat, amelyek falusze- 
rűek voltak és alig 20-30 háztartással rendelkeztek. Az 1522. évi Bács és 
Bodrog megye dézsmalajstromaiban számos példát találunk arra, hogy a falu 
népessége eléri, sőt meg is haladja a szomszédos mezőváros lakosainak 
számát. Az említett évben Bács megye mezővárosainak átlagos lélekszáma 
115, a falvaké 110 lélek. Bodrog megye oppidumaiban átlag 280, falvaiban 
átlag 135 lakost jegyeztek fel. (Bácskai Vera: Magyar mezővárosok a XV. 
században. Bp. 1965.96-100). A XIV. és XV. században a jobbágyvándorlás, 
a szabad költözködési jog törvényesen engedélyezett s ez azt eredményezte, 
hogy a falusi lakosság nagy hányada inkább a szabadabb és jobb életet ígérő 
mezővárosokba távozott. A XVI. század elején az ország népességének már 
kb. 20 százaléka itt lakott. Természetesen a lakosság mozgási folyamata a 
körülményektől függően bonyolódott le. A mezőváros sokkal nagyobb jogbiz
tonságot ígért lakosainak, mint amilyet a falusi jobbágyok élvezhettek, s az 
„oppidum”-ok átlagos lélekszáma a török korszakig kb. ötszázra emelkedett. 
Az árutermelő gazdálkodás hatására kialakuló piac vonzotta az iparosokat, s 
kialakul a település piackörzete. Azonban a földesúr birtokán belül nem valódi 
várost szándékozott alapítani és ezért a mezővárost nem vette fallal körül. 
Lakosai jogi helyzetükben jobbágyok maradtak, hiszen a bírót a földesúr ne
vezte ki, esetleg a jóváhagyásával választhatták meg. Ami különösen lénye
ges: a mezőváros lakosai gazdasági ügyeit szabadon intézhette! Mégis e 
településforma különböző történeti fejlődést tudhat magának. Egyes mező
városok csakhamar megszerezték a szabad királyi városi rangot (például Sze
ged 1498-ban), mások szabad földesúri mezővárosokká váltak, míg ezek alsó 
fokozatánál nehéz különbséget tenni a kiváltságolt („szabad”) falutól, a libera 
villától. Szabadka nem tartozott a legjelentősebb mezőváros típusok sorába, a 
szabad királyi városi státussal is csak 1779-től dicsekedhet.

Az említett 1428. évi oklevélből kitűnik, hogy ekkor már bírója és esküdtjei is 
voltak Zabathka városnak, tehát működött a mezővárosi tanács. A kiváltság
gal rendelkező városok belső szervezetének élén a bíró (judex) állt, aki a ki
sebb városokban néhány esküdt polgárral együtt a tanácsot (senatus) alkotja, 
mely a város igazgatását végzi, egyben a város területén az ítélkezést is 
ellátja. A XV. századi város bírájának hatáskörébe sok dolog tartozott.

Az 1429. évi oklevél is a várospolitikájáról és reformjairól nevezetes Zsig- 
mond király idejéből származik. (MÓL, DL 12168) A dokumentum a szabadkai 
királyi hospesek (jövevények) és lakosok, másfelöl az óbudai apácák Vastorok 
(Kanizsától nyugatra) nevű birtokán lakó népek és jobbágyok között kölcsönösen 
elkövetett erőszakoskodásairól (rablás, fosztogatás, akasztás, verekedés és 
más gonosztett), valamint a két pörös fél eddigi ellenségeskedésének kölcsö
nös megbocsátásáról ad hírt. Csak a Katha-i Mihály Szabadkára helyezett 
tisztjei által a vastorokiaktól jogtalanul elhajtott 25 ökröt követelhetik a ká
rosítottak! E dokumentum azért is érdekes, mert megnevezi Katha-i Mihály 
szabadkai tisztségviselőit: Mezew Pétert, Pandi Jánsot, Mihályt és Pétert.
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Másrészt az oklevél jelentőségét növeli, hogy a szabadkai hospesekről és 
királyi lakosokról (hospites et incolas regales de Zabathka) tesz említést. A 
hospesek, e kiváltságokkal rendelkező réteg Szabadka elnéptelenedése 
következtében telepedik le. De az is lehetséges, hogy a király így-a hospesek 
telepítésével -  kívánta a település lakosainak számát növelni, Szabadkát 
jelentősebbé tenni. (Blazovich László: Szabadka mezővárosi fejlődése és jogi 
helyezte a középkorban. Kézirat. 1996.4). Egyúttal határvédő katonai szem
pontok is vezérelhették elhatározásában a királyt. Annál is inkább, mert 
időközben fokozódnak a török hadak támadásai és a veszély miatt kezdődik el 
a pravoszláv (többségében szerb) lakosság költözködése a Balkán-félszi
getről Magyarország déli részeire. E lakosság egy részének térségünkre való 
letelepedése több hullámban folytatódik a XV. század folyamán is, pl. Szendrő 
(Szmederevó) eleste (1439), majd a szerb despotizmus bukása (1459) után.

Hogy Szabadka középkori virágkora a XV. században bontakozott ki, 
bizonyítja az adat, hogy már 1439-ben Tavankutat is mezővárosként említik. 
(MÓL, DL 13376) Ugyanis Albert király Madaras, Tavankút(Towankwth), Sza
badka (Zabathka) és Halas mezővárosokat, valamint Csőszapa (Chewzapa) 
falu felét 2757 aranyért a két Hunyadi Jánosnak zálogba adta. Az oklevél azért 
is fontos, mert tanúsítja, hogy Szabadka királyi birtok 1439-ben immár magán- 
földesúri kézbe kerül. Másrészt nem meglepő Tavankút mezővárosként való 
említése sem, hiszen a régészeti adatok bizonysága szerint a Szabadka 
környéki települések közül e helységet a legrégebbiek között tartjuk számon. 
Tavankútról már a XI. századi leletek hírt adnak. A temetőt több évszázadon 
keresztül használták, bizonyítja ezt a XV. századra jellemző pártad íszlelet. A 
középkori templom falmaradványai 90-100 cm szélességűek voltak s a fala
kat színes freskók borították. A szépen faragott gótikus ablak, mélyedés pedig 
azt igazolja, hogy a „templom tehetősebb közösség igényesebb szükségleteit 
szolgálta". (Szekeres László: Középkori települések Északkelet-Bácskában. 
Újvidék, 1983.52-53). A középkori oklevelek és a későbbi történelmi korsza
kok dokumentumai tanúsítják, hogy Tavankút Szabadka egyik jelentősebb 
települése volt. Itt jegyezzük meg, habár Ludas és környéke igen gazdag a 
különböző történeti korok régészeti leleteiben, az írott források-amelyek Sza
badka említésénél is korábbiak -  mégsem mezővárosként jelölik Ludas
egyházát. Továbbá, érdekes megemlíteni,hogy az egyik 1502. évi oklevélben 
Wereseghyhaz (azaz Veresegyház = Verusics) és Sebesthyenhaza (Sebes- 
tyénháza = Sebesics) mezővárosokról szintén olvashatunk. (MÓL, DL 88872) 
Tudniillik Corvin János herceg -  Mátyás király természetes fia -  Szabadka 
várát és mezővárost, valamint Veresegyháza, Sebestyénháza, Tavankút és 
Madaras mezővárosokat enyingi Török Imrének és rokonainak adományozza, 
de röviddel később az oklevelek faluként említik Veresegyházát, Sebes- 
tyénházát, sőt Tavankutat is. Ennek ellenére e tény mégsem jelent keveset 
Szabadka és vidéke gazdasági fejlődésében. Még akkor sem, ha az említett 
települések esetleg faluszerű mezővásorok lehettek, de valószínűleg piachely- 
lyel rendelkeztek, ami a kézműves jobbágyság, sőt a falvak számát is növel
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hette. Egyrészt bizonyítják ezt a környékbeli helységek lakosainak foglalkozás 
nevei, másrészt Szabadka vár és mezőváros földrajzi fekvése lehetővé teszi a 
környék gazdasági gócpontjának kialakítását. Mondhatjuk, hogy Szabadka, a 
Hunyadi család birtoka, egy uradalom központjaként létezik. A környező fal
vak piacközpontjaként működő mezővárosból igazgattak a Hunyadiak. Ezt 
erősíti meg az a tény, hogy mezővárosunkban később castellum (vár, kastély) 
is épült. Az elmondottakhoz tartozik, hogy a XV. századtól egyre több írásos 
forrással rendelkezünk s tisztább képet kapunk a szabadkai földesurakról, a 
Hunyadi, a dengelegi Pongrácz, az enyingi Török és a lekcsei Sulyok családok
ról, valamint egyéb fontos részletkérdésről.

A szabadkaiak előtt ismert volt, hogy a városok számára a magánföldesúri 
hatalomtól többet jelentet a királyi földesuraság, ezért királyi városi állásukat 
hamis oklevéllel szerették volna igazolni. Azonban 1448-ban az országgyűlés 
érvénytelennek nyilvánítja és megemmisíti a Zömlényi (Zomlini) Gábor királyi 
jegyző által Szabadka részére készített hamis szabadalom-levelet. Hunyadi 
Jánost közvetlenül a nándorfehérvári (belgrádi) győzelem után Zimonyban 
elragadta a pestis. Szabadkát és a szomszédos birtokokat Szilágyi Mihály örö
költe. S amikor ő 1459-ben örökösök nélkül elhunyt, e birtokokat unokaöccse, 
az 1458. január 24-én trónra lépett Hunyadi Mátyás (János és Szilágyi Erzsé
bet fia) kapta. I. Mátyás királlyá választásában elvitathatatlan érdemei vannak 
anyjának, Szilágyi Erzsébetnek, valamint Szilágyi Mihálynak. Mátyás király 
1462. február 17-én több Csongrád és Bács vármegyei falut és pusztát 
ajándékozott anyjának udvara díszesebb tartására. (MÓL, DL 15703) A felso
roltak között több Szabadka környéki birtok, illetve puszta nevével találkozunk: 
Györgyén (Gywrge), Bajmok (Baymok), Nagyfény (Napfen), Csantavér 
(Chontafeyer), Budakuta (Bwdakwtha), Pacsér (Pathyr), Palics (Paly)... Má
tyás király 1464-ben, Szilágyi Mihály halála után, Szabadkát rokonának, den
gelegi Pongrácz János erdélyi vajdának és örököseinek adományozza. Váro
sunk fontos történelmi eseménye fűződik a következő évekhez. A bécsi 
levéltár egyik 1717. évi irata arról tanúskodik, hogy 1470-ben dengelegi Pong
rácz János erdélyi vajda feleségével együtt felépítette a szabadkai várkastélyt. 
(Hofkammerarchiv, Wien. Hoff. Ung. fote Nr. Fasz, 507. Mai 1718) A már 
korábban kialakult szabadkai uradalom jól megerősített épülete volt, ahol a fő 
tisztségviselők: a várnagy, az udvarbíró, a kulcsár, a porkoláb stb. laktak. Itt 
helyezték el a fegyvertárat, a raktárakat és magtárakat, de katonák is teljesítet
tek szolgálatot a várban (kastélyban).

1481-ben Mátyás királyjelentős szabadalmakat biztosít a török területekről 
áttelepült szláv lakosság számára. ,A ráczoknem tartoznakdézsmát fizetni és 
miattok a keresztényeket nem szabad egyházi tilalommal sújtani...” -  olvas
ható többek között az ötödik dekrétumban. Mátyás kirily 1483-ben arról tesz 
említést levelében, hogy az utolsó négy évben kb. 200 000 szerb költözött az 
országba. (Dr. Alkesa Ivić: Istorija Srba u Vojvodini od najstarijih vremena do 
osnivanja Potisko-pomoričke granice (1703). Növi Sad, 1929.24; Magyaror
szág melléktartományainak oklevéltára, II. Bp. 1907. 389.). A török területre
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való valamennyi behatolás alkalmával a magyar csapatok nagyszámú szláv 
lakosságot hoznak magukkal. Őket az ország déli részeire -  a gyakori török 
támadások miatt magyarok által elhagyott területekre -  telepítik le.

Pongrácz János 1476-ban elhunyt, s a szabadkai uradalmat fia, Mátyás 
örökölte. E födesúr idejéből mindenekelőtt két fontos eseményt emelünk ki. 
Várdai Péter kalocsai érsek 1497-ben értesíti Lukács Zabathka-i plébánost, 
hogy a híveire kivetett egyházi tized megtagadása miatt kimondott interdictu- 
mot felfüggesztette a király kívánságára. Ám az egyházi tized újabb megta
gadása esetén az interdictumot érvénybe lépteti. (Egyetemi Könyvtár, Kézi
rattár, Budapest, Collectio Kaprinayana, in folio, Tomus Ll. P. 260-261). E 
dokumentum azért is jelentős, mert először kapunk hírt a szabadkai 
plébániáról. Kétségkívül, hogy a templom már jóval korábban (a XIV. század
ban?) a település központi részén állt. Egy másik, 1499. évi oklevél Pongrácz 
Mátyás szabadkai várnagyainak hatalmaskodásairól tudósít, annak köz
reműködésével követték el. (MÓL, DL 88830) Az oklevél egyben megemlíti a 
szabadkai várat is.

1500 körül meghal dengelegi Pongrácz Mátyás s miután maga után nem 
hagyott örököst, birtokai II. Ulászló királyra szállnak át. Azonban a király 1501- 
ben a szabadkai uradalmat Corvin Jánossal elcserélte a troppani (oppaviai) 
hercegség és más fekvőségek fejében. Corvin herceg és bán már 1502-ben 
hivatalszolgájának, enyingi Török Imrének adta zálogba a szabadkai domíniu
mot. Ő azután a birtokot adományként is megszerezte s nevével 1519-ben 
találkozunk utoljára az oklevelekben. Török Imrével kapcsolatban elmondjuk, 
hogy pályáját a Hunyadi család szolgálatában kezdte s Corvin János halála 
után a nándorfehérvári bán tisztségét is betöltötte, sőt II. Ulászló király a bárók 
sorába emelte. A szabadkai és szigetvári birtokai voltak a legjelentősebbek. 
Török Imre halála után Miklós és Bálint fiai közül a fiatalabb, Bálint lesz a 
család feje, egyúttal a szabadkai birtok ura és a nándorfehérvári bánság örö
köse is. Az utóbbi tisztség azonban nem hozott dicsőséget Török Bálint 
számára, ugyanis, amikor 1521 augusztusában a török bevette Nándor- 
fehérvárat (Belgrádot), ezért a két bánt, Hédervári Ferencet és Török Bálintot 
tették felelőssé. Annak ellenére, hogy a bánok jelen sem voltak az ostrom alatt. 
Amikor 1523-ban a déli végek főkapitányául Tömöri Pált, a kalocsai érseket 
nevezik ki, Török Bálint mind többet hallat magáról. Tömöri szolgálatába 
fogadja Török Bálintot és tevékenyen közreműködik lefoglalt birtokainak 
visszaszerzésében. Nemcsak a török ellen harcolt, hanem a közeli földbirtoko
sokkal, sőt idősebb oldalági rokonaival (lekcsei Sulyok István és Balázs) 
szemben is hatalmaskodott. 1524-ben Török Bálint ugyanis elzálogosítja Sza
badkát és birtokait Sulyok Istvánnak és Balázsnak 5500 forintért. A következő 
évben a lekcsei Sulyokok azért tiltakoztak a bácsi káptalannál, mert Török 
Bálint az említett összeget a kevesebbet érő új pénzben fizette vissza. Ezért 
tartják továbbra is kezükön a szabadkai uradalmat. Erre Török Bálint fami
liárisaival -  hogy rokonait a „rossz” pénz elfogadására kényszerítse -  huszon
hat Bács megyei helység (az enyingi Török család birtokai) közel másfél ezer
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fegyveres, nevén felsorolt jobbágyával rátámadt a szabadkai erődre és azt 
három napi ostromlás után elfoglalta. (MÓL, DF 252642) Az erődítmény vár
nagyait, Czyrko Györgyöt és Kyskezy-i Ferencet, valamint másokat is el
fogtak. A vár összes tartozékait, ingóságait elvitték. Sulyok István tiltakozott a 
kői káptalannál és a családi vita valószínűleg egyezséggel végződött, mert a 
Sulyok család ezentúl is szoros, szolgai kapcsolatban maradt Török Bálinttal.

E közelmúltban fellelt és a szabadkai vár ostromlásával kapcsolatos 1525. 
évi oklevél az alábbi Szabadka környéki településeket és azok jobbágyneveit 
tartalmazza: Pacsir(Pachyr), Bajmok(Baymok), Györgyén (Gergye), Budakut 
(ma nem létezik! -  M. L.), Nagyfény (Napffen), Csantavér (Chonthaffeyer), 
Okoor (egykor a mai Ómoravica közelében -  M. L.).

A dokumentum hatszáznál több jobbágynevéből az a döntő következtetés 
vonható le, hogy egy évvel a mohácsi csata előtt Szabadka környékén -  
csakúgy mint a Török család többi birtokán -  a népesség nagy többségében 
magyar volt.

A későbbi évekből a Sulyokokról egyre kevesebb adat maradt fenn, viszont 
Török Bálint bizonyíthatóan még a mohácsi csata után is -  megszakítással -jó  
ideig birtokolta Szabadkát.

Az 1521. évi belgrádi török győzelemmel megnyílt az út az északi részek 
meghódítására. 1526-ban II. Szulejmán szultán nagyvezére, Ibrahim elfog
lalja Péterváradots a Duna menti várakat is hatalmába keríti. A török veszede
lem immár kézzelfogható és a magyar sereg nem tud ellenállni a mintegy 
80000 reguláris katonát számláló szultáni hadseregnek.

Új korszak kezdődik a város történetében.
(Folytatjuk)
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A MÚLT SZAZAD
, DÉLVIDÉKI 

GIMNAZIJJMAINAK
TUDOMÁNYOS 

IGÉNYÉI
A Magyar Tudományos Akadémia Értesítőit és Kéziratát böngészve 

számos délvidéki vonatkozású adatra bukkantam, melyek közül leg
régibb a Kézirattárban talált újverbászi algimnázium igazgatójának 
köszönőlevele, amely 1862 augusztus 7-én íródott és a következőket 
tartalmazza.

„Tekintetes Nemes Szalay László Úrnak, a Magyar Tud. Akadémia 
Titoknokának

Tekintetes, mélyen tisztelt Titoknok Úr!
Ámbár négy hete már annak, hogy a Nagyméltóságú magyar tudós 

társaságtól Algymnásiumunknak szánt könyvekből álló becses ado
mányt kezeimhez kaptam mégis azon volt véleményem miatt, hogy a 
hála feliratot maga a bács-szerémi a. v. esperesség fog felküldeni a Ma
gyar akadémiához, valamint egyéb mellékes körülmények miatt is 
történt, hogy csak most háladatosságunkat kifejezvén, azt ezen sorok
hoz, azon alázatos kérelmemmel, hogy Tekintetes Titoknok Úr azt, a 
Nagyméltóságú Magyar Akadémiának nevünkben aláterjeszteni, s an
nak kegyes figyelmét jövendőre is tanintézetünkre kegyesen irányozni 
méltoztassék.

Édes reménytől s azon erős bizodalomtól áthatva, hogy kérelmünk
kel az iskolák nemes pártolójához folyamodtam, mély tisztelettel alá- 
jegyzem nevemet

Tekintetes Titoknok Úrnak 
alázatos szolgája 
Godra Mihály s. k. 
igazgató-oktató.”

A levél előzménye, hogy az algimnázium kérelemmel folyamodott a 
Magyar Tudományos Akadémiához, hogy az kiadványait részére el- 
küldje, amit az Akadémia meg is tett. Tudomásom szerint ezeket az



akadémiai kiadványokat az újvidéki Magyar Tanszéken mentették meg a má
sodik világháború utáni pusztulástól és ma a Tanszék könyvtárában talál
hatók.

Időrendi sorrendben hasonló kérelemmel fordult az Akadémiához az 
újvidéki gimnázium is a következő levéllel:

„Tekintetes Akadémia!
Négy éve múlt, hogy őfelsége kegyelmes elhatározásából Újvidéken egy 

magyar tannyelvű főgymnasium nyittatott meg, mely a f. tanévben már 8 osz
tályúvá fejlődvén, a közoktatási magas kormány atyai gondosságából e 
tavasszal az oktatás mai követelményeinek megfelelő saját palotájában fog 
beköltözni.

Fő feladata e tanintézetnek, hogy itt a határ szélen különféle ajkú növen
dékeit hazafias nevelés mellett a magyar nemzeti culturának ekkép nyerje 
meg, hogy azt ne csak művelődésük közegéül, hanem egyszersmind szere- 
tetük olyan tárgyául tekintsék, melyet a tanintézet elhagyása után is önálló 
működéssel fejleszteni, virágzóvá tenni szent kötelességüknek ismerjék. Nem 
édhetőez azonban el máskép, mint ha e tanintézet tanárai s ezek vezetése 
mellett ifjai oly helyzetben lesznek, hogy mindazon irodalmi művek, melyek a 
magyar tudományosság legfőbb kincseit magukban rejtik, rendelkezésükre 
állanak. Ilyen a magyar tudományosság kincseit magukban foglaló munkák a 
Tekintetes Akadémia osztályának és állandó bizottságának kiadványai, -  e- 
zeknek eddig megjelent és még meglevő folyamaiért fordulok tehát a magyar 
művelődés nevében a Tekintetes Akadémiához az újvidéki kir. magyar főgym
nasium könyvtára számára.

Belátom Tekintetes Akadémia, hogy kérelmem talán túl megy a szerény
ség határán; azonban méltóztassék kegyesen tekintetbe venni, hogy a kért 
adománnyal a Tekintetes Akadémia az első magyar tudományos könyvtár 
tekintélyes alapját rakja le az alvidéken és pedig oly ponton, ahol és ahonnan 
már alig pár lépésre régibb keletű szerencsétlen viszonyok folytán, sokan mind
annak eltörlésén működnek; a mi műveltségben és közéletben kell hogy ma
gyar jelleggel bírjon; -  méltóztassék kegyesen tekintetbe venni, hogy az 
intézet egyéb folyó szükségei mellett sok év után sem juthatnak azon hely
zetbe, hogy a kért segédeszközöket magának megszerezhesse és így a 
Tekintetes Akadémia annak már kezdetben életerős és eredményében ellen
állhatatlan működését biztosítsa.

Ismételve esedezem tehát, kegyeskedjék a Tekintetes Akadémia hazafiúi 
buzgó kérésemet meghallgatni és az akadémiai osztályok és állandó bizott
ságok eddig megjelent és még meglevő kiadványaival a vezetésemre bízott 
tanintézett könyvtárát nemzeti tudományos művelődésünk javára megaján
dékozni.

Ki hazafiúi mély tisztelettel vagyok
Újvidéken, 1878 mar. 31-én
A Tekintetes Akadémia alázatos szolgája
Franki István
főgymn. Igazgató.’’
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A kérelem sorsáról a Gróf Lónyai Menyhért elnöklete alatt az 1878. május
27-én megtartott akadémiai ülés jegyzőkönyvében a következőket olvashat
juk: „Olvastatik a könyvtári bizottság jelentése az újvidéki főgimnázium 
kérvényéről, és ajánlata, hogy az intézetnek ezentúl az összes akadémiai 
kiadványok küldessenek meg, az eddigi kiadványokból pedig mindazok, mely
ekből elégséges számú példányok állnak rendelkezésre.”

A gimnázium köszönőlevele csak hét év múlva érkezik meg az Aka
démiának a következő tartalommal:

Nagyságos főtitkár Úr r!
Az újvidéki kir. kath. Magyar főgymnázium tanárkara nevében hálás köte

lességemnek tartom mély köszönetemet kifejezni a M. T. Akadémia azon 
kegyességeért: hogy a tanintézet számára nagybecsű kiadványainak meg
küldését elhatározni méltóztatott.

A tanintézet hálás köszönetét ismételve vagyok Újvidéken
1885. január 28-án
Nagyságodnak
alázatos szolgája
Franki István
kir. főgymn. igazgató”

A fehértemplomi algimnázium kérelmével kapcsolatban az 1878. január
28-án megtartott akadémiai ülés jegyzőkönyvében a következőket találhatjuk: 
„Olvastatik a könyvtári bizottság jelentése a soproni állami főreáltanoda és a 
fehértemplomi algymnásium kérvényei tárgyában, amelyekben az A. kiad
ványainak megküldéséért folyamodnak.

A két tanoda az Ügyrend 181. h) pontjában felsorolt intézetek sorába iktat- 
tatik, az akkorig megjelent kiadványokból pedig azok, amelyekből felesleges 
példányok vannak, küldetnek meg."

A fehértemplomi főgimnázium csak később kérte a kiadványokat és 
kérvényével kapcsolatban az Akadémia 1879. december 22-i megtartott 
ülésének jegyzőkönyvében a következőket olvashatjuk: „Bemutattatika fehér
templomi állami főgymnasium igazgatóságának kérvénye, melyben az 
akadémiai kiadványok adományozásáért folyamodik.

A főgymnásium könyvtárának a 1878. jan. 28-ki összes ülés határozata 
értelmében az akadémiai Értekezések küldetnek meg. Az összes ülés jelenleg 
mindazon kiadványok megküldését határozza, a melyekben a többi középta
nodák szoktak részesülni. ”

Az Akadémiai 1881. október 3-i ülésének jegyzőkönyvéből értesülünk, töb
bek között a zentai gimnázium kérvényéről: „Bemutattatnak a zentai, nagy- 
szombati, és szentgyörgyi gymnasiumok, úgyszintén a hunyadmegyei tör
téneti s régészeti egylet kérvényei, melyekben az Akadémia kiadványainak 
adományozásáért folyamodnak.”

A kérvényt a könyvtári bizottsághoz utalják és az 1881. október 31-én
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megtartott ülés jegyzőkönyvében a következőket olvashatjuk: JK bizottság 
javaslata alapján határoztatik: a pozsonyi, szentgyörgyi és zentai gymnasiu- 
mok részérte megküldetnek: az Értekezések és a nyelvtudományi bizottság 
kiadásai.”

A pancsovai gimnázium 1881-ben a következő levéllel folyamodott az 
Akadémiához:

„Nagyságos Főtitkári-Hivatal!
A sok jótétemény és évenkinti támogatás, melyben a m. k. tudományos 

Akadémia kegyes jóvoltából középtanodáinknak nem egyike részesül: a tisz
teletteljesen alolirt tanári kar előtt sem maradhatott titokban. Ez bátorít 
bennünket is, hogy kérésünkkel a m. k. Akadémia szine elé járuljunk.

Bár szeretett hazánk véghatárán lakunk, s úgy helyi, mint egyéb viszonyok
nál fogva az ország többi részeitől csaknem egészen elszigetelve élünk: 
iskolánk és tanári kara eddig sem mulasztotta el, -  a magyar kormánytól 
rábízott fontos küldetését szem előtt tartva -  a tudományok fejlődését mindannyi
szor éber figyelemmel kísérni és könyvtára számára, szerény tehetségeihez 
képest, az új termékek egy részét meg is szerezni.

De szertárainknak tűrhető karba való helyezése, valamint egyéb előre nem 
remélt -  az intézet úgyis szerény általányait nagy mértékben igénybe vett -  
kiadások, kivált az utolsó három év alatt -  erőinket annyira megbénították, 
hogy könyvtárunk, a m. k. Akadémia nagybecsű kiadványairól nem is szólva, 
alig tudjuk a legcsekélyebbel is gyarapítani.

Az említett és más nyomasztó körülményeket tekintetbe véve, a tisztelet- 
teljesen alolirt tanári kar, f. évnov. 27. én tartott tanácskozásában elhatározta, 
hogy nagyságos Főtitkári-Hivatal útján a m. k. tud. Akadémiához folyamodjék.

Mély tisztelettel kérjük a nagyságos Főtitkári-Hivatalt: méltoztassék is
kolánkat kegyes és hathatós pártfogásába véve kieszközölni, hogy fölvé
tessék azon intézetek sorába, melyek a nagybecsű m k. Akadémia, úgy 
régibb, mint ujabb kiadványaiban részesülhetni szerencsések. Ez alkalommal 
bátorkodunk a „Gazette Hongroise"-ot is alázattal kérni.

Tiszteletteljes kérésünket ismételve maradunk
A m. k. Akadémia nagyságos Főtitkári-Hivatalának a tanári kar nevében
Tordai György
igazgató
Páncsova 1881, decz. hó, 3.án"

Az Akadémia már december 19-én megtartott ülésén ismerteti a kérelmet 
és döntést hoz, amelyről a jegyzőkönyv a következőket tartalmazza: „Bemu- 
tattatik a pancsovai állami reálgymnasium tanári testület kérvénye, melyben 
az Akadémia kiadványainak adományozásáért folyamodik.

A könyvtári bizottság ajánlatára elhatároztatik, hogy az intézetnek az Év
könyvek, Értekezések, Értesítők, továbbá a nyelvtudományi, irodalomtör
téneti és természettudományi bizottságok kiadványai meg fognak küldetni. ”
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A határozat ellenére az ígért kiadványok nem érkeznek a pancsovai gim
náziumba, ezért az igazgató újabb kérelemmel fordul az Akadémiához a 
következő tartalommal:

,A pancsovai állami reálgymnasium tanártestülete 1881. decz. 3.-án kelt és 
391/1881. igazg. sz. a. am. k. tudományos akadémia nagyságos főtitkári-hiva- 
talához intézett kérvényében azért esedezett, hogy -  tekintettel intézetünk 
magyar könyvtárának feltűnő szegénységére (a határőrvidéki uralom alatt 
csakis német és szerb munkák vétettek), a könyvtárra fordítható átalány-rész- 
let csekélységére, teljes elszigeteltségünkre, és mert a m. t. Akadémia más és 
sokkal kedvezőbb viszonyok közt élő iskolákat is szokott évi kiadványaival 
nagylelkűleg megajándékozni, a m. t. akadémia régebb és újabb kiadványai
ban a mi szegény intézetünk is részesltessék.

Teljes egy év múlt már el, a nélkül, hogy alázatos kérvényünk sorsa felöl 
tudósítást kaptunk volna.

Ezen körülmény késztet arra, hogy a nagyságos főtitkári-hivatalhoz azon 
tiszteletteljes kérést intézzem, hogy múlt évi kérvényünket -  ha az eddigeké 
érdemleges elintézés alá nem került volna -  illetékes helyen hathatós párt
fogásába venni és illetőleg kedvező elintézést kieszközölni kegyeskedjék.

Mély tisztelettel
Pancsován, 1882. decz. 4.
Tordai György
igazgató”

A szabadkai községi főgimnázium kérvényéről az 1883. március 19-i 
akadémiai ülés jegyzőkönyvéből értesülhetünk: „Bemutattatik a szabadkai 
községi főgymnasium kérvénye, melyben az akad. Kiadványok megkül- 
detéséért folyamodik. A könyvtári bizottság ajánlatára elhatároztatik, hogy az 
akadémiai összes értekezései, úgyszintén a nyelvtudományi és iroda
lomtörténeti bizottságok kiadványai az intézet könyvtárának megküldesse
nek.”

Tehát a délvidéki magyar gimnáziumok néhány évtizedig kapták a Magyar 
Tudományos Akadémia kiadványait. Vajon ma hol lepi őket a por, ha egyál
talán megvannak még és nem estek áldozatul egy barbár könyvégetésnek, 
vagy zúzdában való megsemmisítésnek?!
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HISTÓRIA ÉS LÍRA

Zrínyi Miklós politikai publicisztikája az 
Áfiumban

„így virraszt Zrínyi, így kiált segélyért,
Látva mint egy tüzet a haza veszélyét
-  S mint a néma fiú, -  hogy apját kíméljék,
Kiált oldott nyelvvel -  ő is, nemzetéért.”

(Szász Károly: Zrínyi, a költő)

A költő Zrínyi Miklós a magyar barokk egyik legnagyobb alakja, első 
magyarnyelvű eposzunk megalkotója, költő prózaíró, publicista, irodal
munk óriása, s egyetlene a tekintetben, hogy költő és katona egyszer
smind. Nem meglepő tehát, hogy Zrínyi szinte minden művét, majd’ 
minden sorát át- meg átszövi a politikai, a költő-hadvezér-politikus nem
zetféltő és -mentő gondolatai. Ezek a gondolatok leginkább politikai tár
gyú prózai műveiben kristályosodnak ki, például a dolgozatunk té
májául választott Az török Áfium ellen való orvosság, avagy az töröknek 
magyarral való békessége ellen antidotum című munkájában. Ez az irat 
nemcsak fontos kordokumentum, nemcsak színvonalas érték, de a ma
gyar nyelvű politikai publicisztika egyik első, és korában talán leg
nagyobb hatású darabja is. Külön értéke, hogy Zrínyi nem csak teoreti
kus, de a mindennapok embere is: nem kívülállóként „hirdet igét”, 
hanem együttgondolkodásra és -cselekvésre hívja fel nemzetét.

Zrínyi kora, a XVII. század, három nagy, egész Európa sorsát befo
lyásoló történést hozott. Az angol forradalom az egész kontinens társa
dalmára kihatással volt, a 30 éves háború hatása alól egy jelentős 
európai állam sem tudta kivonni magát, s az egész földrész politikai gon
dolkodóit foglalkoztatta a török kiűzésének kérdése. Teljesen természe
tes, hogy a Kárpát-medencében e harmadik kérdéskörnek szentelték a 
legnagyobb figyelmet. Amint arra R. Várkonyi Ágnes rámutat, a XVI. 
századtól hazánk legjobbjai a legkülönbözőbb nemzetközi összefogás 
terveit kovácsolták a török ellen. A főként Báthory István által dédelge
tett terveknek azonban a harminc éves háború miatt jó időre befel
legzett. Újabb összefogásra csak a vesztfáliai békét (1648) követően 
lehetett gondolni.1

Ekkor kezdődött a politikai gondolatkísérletek új szakasza, melyben 
többen újra felvetették az európai koalíció tervét és egyetértés látszott



kibontakozni arról, hogy a védőbástya-elmélet idejét múlta, s támadó hábo
rúban lehet(ne), kell(ene) kiűzni a törököt Európából.2

Ekkorra a nemzetközi helyzet is kedvezőbbé vált, hiszen Európa gaz
dasága szempontjából nagyon útban volt a török: a kelet-közép-európai nyersa
nyag Nyugat-Európa számára hozzáférhetetlenné vált.

Ebben a légkörben jelent meg az a röpiratfüzet, mely a törökellenes háború 
gondolatával foglalkozó írásokat tartalmaz. E röpiratfüzet előszava az az 
először 1581-ben kinyomtatott, Busbequius által írt előszó (Exlamatio)3, mely 
mint látni fogjuk, Zrínyi Áfiumának egyik legfontosabb forrása.

Ahogy a Szigeti veszedelemhez a Megszabadított Jeruzsálem, úgy tarto
zik az Áfiumhoz előképként a XVI. századi flamand humanista, diplomata, 
Busbequius Exlamatioja. (eredeti címe: Augerii Busbecquii Exclamatio, sive 
De acie contra Turcam instruenda Consilium / Busbecq Ogier Szózata, vagyis 
a hadsereg felállításának terve a török ellen/)4 Zrínyi sok képet (például a 
nyitóképet, Krőzus fiáról5), hasonlatot, idézetet (például a Vegetiustól való 
latin idézetet6) vesz át ebből a röpiratból, annak mondanivalóját a korabeli ma
gyar valósághoz igazítva. Az Exclamatio szolgáltathatta a mintát a vitatkozó 
stílusra is.

Meg kell említeni, hogy Körösi Sándor szerint Busbequius műve csak a for
mai keretét adta az Áfiumnak, a tartalmi előd, az igazi mester Machiavelli.7 
Tény, hogy a nemzeti hadsereg felállításának tervében vagy az osztály- és 
ideológiai különbségek másodrangú fokozásában sokan Machiavelli 
követését látják. A korban máreltagadhatatlan volt Machiavelli hatása, s Zrínyi 
vitéz hadnagya is félreérthetetlen párhuzamokat mutat a Machiavelli-féle 
Háború művészetével. Machiavelli hatása az is, hogy Zrínyi -  hazánkban 
elsőként -  „először vonta a vizsgálódó értelem körébe a társadalmi élet 
jelenségeit (...) ismerte fel az államban is az autonóm ember keze művét, s 
ezzel alapját vetette a későbbi századok romboló és építő kritikájának.”8

Volt azonban az Áfiumnak magyar előzménye is. A politikai röpiratiroda- 
lom, a politikai publicisztika nem Zrínyivel kezdődött Magyarországon. Ilyen 
jelentős forrás Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak okairól 
című műve, mely az első olyan magyar nyelvű írásos munka, mely szem
beszáll a török-ellenes külső segítség koncepciójával. E műnek sok gondo
latát veszi át Zrínyi, bár a teológiai mozzanatokat (a török ittléte Isten bün
tetése, stb.) elhagyja.9

Előzménynek kell még tekintenünk a Siralmas panaszt, a magyar pro
testáns nemesség radikális röpiratát is, mely a nyugatról fenyegető veszélyre 
hívja fel a figyelmet.10

Zrínyi forrásait, eszmei elődeit keresve, tájékozottságát vizsgálva a bőség 
zavarával küzd a kutató. Meglehetősen pontos ismereteink vannak arról, hogy 
a gróf európai mércével is jelentősnek mondható könyvtárral rendelkezett, 
melyben politikai, katonai, gazdasági vagy természettudományi munkák ép
pen úgy megtalálhatók voltak, mint szépirodalmi műalkotások.11 A költő, aki 
beszélt latin, olasz, magyar, horvát, német, török nyelven, s ezeken kívül francia
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és spanyol nyelvű könyveket is gyűjtött, igencsak otthonosan érezhette magát 
a korabeli világ szellemi elitjében. Érdekes módon a magyar nyelvű hitvitázó 
és teológiai irodalom alkotásai csak kis számban voltak megtalálhatók a 
Zrínyi-bibliotékában. Ez azért is különösen érdekes, mert tudjuk: Zrínyi Páz
mány neveltje volt. A könyvtárral kapcsolatos, szempontunkból talán legérde
kesebb adat, hogy bár 1662-ben Zrínyi saját kezűleg írt katalógust könyveiről, 
sem Tasso eposza, sem Busbequius röpirata nem szerepel a felsorolásban. 
Klaniczay Tibor szerint ezek a művek egyszerűen kimaradtak a lajstromból12, 
Ferenczi Zoltán más következtetést von le ebből: úgy gondolja, hogy csak 
1662 után, legkorábban 1662-63 telén íródhatott az Áfium.13 R. Várkonyi 
Ágnes az Exclamatio 1663-as kiadásából kiindulva az Áfium 1663-as kelet
kezése mellett foglal állást.14

A történésznőn kívül mára az irodalomtudomány már többé-kevésbé 
megegyezett abban, hogy a mű 1660-61 telén-tavaszán keletkezett. Erre utal 
Vitnyédi István 1661-ben Zrínyinek írt levele is, melyben Zrínyi neki küldött 
„bölcs és ... istenes írásáról” ír. Klaniczay Tibor szerint az utalás az Áfiumra 
vonatkozik.15

Lezárva az előzmények és a keletkezéstörténet tárgyalását meg kell 
említenünk, hogy Zrínyi természetesen nem függetlenítette, nem függetlenít
hette magát saját addigi munkásságától, így irodalmi munkásságától sem. 
Láthatjuk, hogy az Áfiumban megfogalmazott gondolatok -  bár a műfaj eltérő 
jellegéből adódóan más keretek közé szorítva -  csírái már megtalálhatók Szi
geti Veszedelemben is, még jobban kikristályosodnak a Vitéz Hadnagyban vagy 
a Mátyás király életéről való elmélkedésekben.

Az Áfium egy Busberquistól ismert nagy hatású retorikai fogással, egy 
plasztikus mellbevágó képpel kezdődik: drámai felkiáltásai „ímé kiáltok, ímé 
üvöltök”16, már-már eksztatikus fokozásai: „ihon a veszedelem, ihon az 
emésztő tűz!”17 meghatározzák a mű egész hangulatát. Zrínyi teljes lényével 
átérzi feladata, küldetése nehézségét éppúgy, mint nagyszerűségét, és noha 
„semmi professioja a mesterséges szólásra nincsen”18, imponáló retorikai 
bravúrral fog feladatához.

Sokszor túlzó, valóságtól elrugaszkodott képekkel és kifejezésekkel igyek
szik láttatni Zrínyi a végveszélyt, melybe nemzete sodródott19. Az „utolsó pilla
natban vagyunk” hangulata Zrínyi hatásos és tudatosan választott figyelemfel
keltő eszköze. Ezt a saját véreit ostorozó magatartást, mely még a valónál is 
sötétebb helyzetet festve akarja felrázni nemzetét Szerb Antal Madách és 
Vörösmarty pesszimizmusához hasonlítja: „... talán öntudatlanul is azért men
nek el pesszimizmusukban a végső határig, hogy felébresszék önmagukban 
és a rájuk hallgatóban az utolsó percnek ezt a kiszámíthatatlan erejű, életadó 
eksztázisát.”20

A másik nagyjelentőségű irodalomtechnikai fogás: az elsősorban Istvánffy 
és Paulus Jovis alapján válogatott21 történelmi hasonlatok, párhuzamok, 
példák szinte végeláthatatlan sora, melyek alátámasztják és megalapozzák 
Zrínyi vádjait és elvárásait. „Nincs új a nap alatt”, nem kell semmit újonnan fel
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találni, csak vissza kell térnünk gyökereinkhez, mert valahol eltévelyedtünk. 
„Reformáljuk magunkat" kéri, tanácsolja, parancsolja Zrínyi.22

A költő attól sem riad vissza, hogy a saját osztályát vagy vallását kritika tár
gyává tegye: nem kívülállóként, hanem belülről látóként bírálja a nemesi réte
get éppúgy, mint az elvakult és bigott elienreformációs katolicizmust. A XVII. 
századi nemesség valóban méltó Zrínyi bírálatára: belekényelmesedett, bele
törődött az elfogadhatatlanba, saját egyéni sorsának alakulásánál nem lát to
vább. Nyilvánvaló, hogy ez a felismerés sem újdonság: gyökerei megtalál
hatók már a század 40-es éveiben Apáczainál és az erdélyi puritán írók egyik
másikánál. Az újdonság csak maga az alkotó: a személyében érintett főne
mes, arisztokrata: Zrínyi Miklós, aki a polgárság eszméit természetszerűleg 
nem veszi át Apáczaiéktól...

Zrínyi súlyos kritikával illeti a társadalmi és vallásos széthúzást, ellen
ségeskedést is, ezeket a témákat egyértelműen alárendelve a nemzeti egység 
mindennél fontosabb megteremtésének. Ebben Machiavellivel rokon, hisz ő is 
a nemzeti egység szószólója, a különbség csak az, hogy míg Machiavelli egy 
zsarnok uralma alatt akarja egyesíteni nemzetét, addig Zrínyi a nemzeti szoli
daritás és szeretet összetartó erejében bízik.23

Nem az tehát a helyzet, hogy Zrínyi valamiféle cinikus kívülálló, hogy 
megtagadja hitét mikor azt írja egyik levelében: „...többre becsülöm a tiszta lel
kiismeretű lutheránust, a rossz katholikusnál."24 Nem, Zrínyi buzgó és meg- 
győződéses katolikus, de -  tragikusan kevesedmagával együtt -  látja, hogy 
ebben a pillanatban a nemzet egészének megmaradásáról vagy pusz
tulásáról van szó, nem a vallási villongásokról. Ez a felfogása még „legkatoli- 
kusabb” művében is érvényesül, hiszen a Szigeti veszedelemben Horváth 
János szavaival „Krisztus e bajnok (Zrínyi, a szigetvári hős. Sz.P.) mikor a 
pogány hatalmát megtűri, közvetlenül Magyarországnak tesz szolgálatot, s az 
ellenreformáció e vitézeszménye nem a reformáció ellen van kiélezve, hanem 
igenis egyrészt a közös pogány ellenség-, másrészt átalában a magyar rom
lottság, hitetlenség és többhitűség ellen.”25 Zrínyi a vallási tolerancia olyan 
előhírnöke, akit egész egyszerűen nem érthetett meg a kora, hisz nem csak a 
protestánsok hitét tiszteli, mikor azt mondja az 1662-es országgyűlés után: 
„nem osztozom hitetekben, de sérelmetek az enyém is, mert az a szabadság 
sérelme”26, de szerinte „török ellen sem szabad azért harczolni, mert vallása 
más, hanem azért, mert reánk tusakodik”27 ez a tolerancia persze nemhogy 
nem zárja ki Zrínyi mély katolicizmusát, hanem éppenhogy annak mélyen 
megélt és megértett bensőségéről tanúskodik.

Ugyanez a kettőség igaz társadalomkritikájára is: nem valamiféle polgári 
demokratikus eszmény forradalmár-híve ő, hanem tudja: együtt kell fegyvert 
fogni azért a világért, amelyben majd a rend helyreállhat, mert „ ...a mi nemes 
szabadságunk az ég alatt sohun nincs hanem Pannóniában”.28 Éppen a 
nemesi jogok, éppen a társadalmi rend újrateremtésének záloga, hogy a ma
gyar szót értsen a magyarral és megszülessék az az összefogás, amely nélkül 
elképzelhetetlen a szabadulás. A magyar társadalom ilyen kritikus vizsgálatát
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csak évszázadokkal később, Széchenyi fogalmazza meg másodízben.29
Zrínyi felfogásában gyökeresen új elem a „nincs külső segítség” ide

ológiája. Ez új tézis az eddigi művekhez képest, új elem, eredete Magyarihoz 
vezethető vissza, aki az 1602-ben írt művében, az Országokban való sok
romlásoknak okairólban így ír:....azok az országok, mellyek az idegen földről
segítségre hívattatott vitézekkel élnek ellenségek ellen, az históriák szerént 
sokáig állandók nem lehetnek, mert azoktól a seregektől, kiket magok oltal- 
mokra hittanak, és kiktől jót várnak, vagy tellyességgel elrontanának, avagy 
sok pusztaságot szenvednek.”30 Ezt a gondolatot veszi át Zrínyi akkor, mikor 
szinte matematikai levezetéssel kizárja az európai országok segítségét a 
török kiűzésében. Ezt a külpolitikai szemlét Sík Sándor Kossuth 1848-as 
szónoklatával állítja párhuzamba, mint a „csak magunkra számíthatunk” kos- 
suthi felismerésének előhangját.31

Külön figyelmet érdemel a német-kérdés kezelése. Ez különösen érzékeny 
pontja Zrínyinek, hiszen saját tapasztalatából is tudja, hogy a császári udvar 
nemhogy segítené, de kifejezetten gátolja a magyarok önálló törökellenes har
cait (elég itt arra utalnunk, hogy Zrínyit is elparancsolták a már szinte bevett 
kanizsai vár falai alól). Az udvarnak nem érdeke a magyarok sikere, meg
erősödése. Ezt Zrínyi, haazÁfiumnál burkoltabban is, de mára Szigeti vesze
delemben is kifejezi, bár ott még Halul bég szájába adva e szavakat:

„Bizol-é németben, te okos horvát bán,
Hogy hamar segítséget küld néked talán?
Német, mely tégedet az föld alatt kiván 
Lenni, segítséget hoz kárával talán?

Ki nem esmérheti német barátságát?
Leginkább magyarhoz gonosz akaratját?
Hogy gyűlöli német az magyar katonát,
Ha akarod, adok néked ezer példát.”32

Ugyanez a gondolat jelenik meg immár saját szájából, nem irodalmi kön
tösbe bújtatva, s a régmúlt korok ködével takarva, hanem szigorú realitással az 
Áfiumban: „... hogy elfelejtette a régi hunnusoknak Atillával és azután is más 
magyaroknak Németországban való rablását és pusztítását? Hogy kévánja a 
magyaroknak ismég oly talpra állását, a kitül azutánn is tartani kelljen?”33

S ha jön is a segítség -  ha jön valamennyi -  abban sincs köszönet, olyan 
lesz az, mint „a kit rákháton mondanak a magyarok, hogy jár”34:

„De bár az úgy légyen, eljöjjön a német,
Rákháton tinéktek hoz ő segítséget”35

A kör vizsgálatakor külön érdekesség, hogy a németeket sújtó kritika mel
lett hogy van jelen a császár személyének megítélése. Tudjuk, hogy Zrínyinek
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sok összetűzése volt az uralkodóval (többek között ezért is válhatott le
gendává a „császári vadkan” esete), mégis a Szigeti veszedelemben a szi
getvári hős még így szól:

„Harcolnunk peniglen nem akarmi okért,
Kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért,
Urunkért (kiemelés tőlem,Sz.P.), feleségűnkért, gyermekeinkért,
Magunk tisztességéért és életünkért””

AzÁfiumban már keményebb szavakat használ Zrínyi. Bár az uralkodónak 
járó tiszteletből azt mondja, hogy „Ki kell itt választanunk a többitűl a mi kegyel
mes urunkat királyunkat ...”37, mégis mikor arról ír, miért kell mindenkinek kar
dot fogni a pogány ellen már nem említtetik az uralkodó: „Istenünkért, 
hazánkért, feleségünkért, gyermekeinkért”38 Talán éppen ez a feltűnő hiányos
ság érezteti úgy Sík Sándorral, hogy a „mi kegyelmes urunk" kiválasztása a 
többitül nem más, mint irónia.39

Tévedés lenne természetesen csak valami Habsburg-ellenes kirohanás
nak tekinteni az Áfiumot. Zrínyi még nagyobb haraggal és keserűséggel osto
rozza saját nemzetét. Ez sem új elem, megint csak a Szigeti veszedelemig kell 
visszanyúlnunk, hogy előképét találjuk az Áfium egy-egy megállapításának:

„De Isten ostora mást szállót reájok,
Fösvénység, gyülölség uralkodik rajtok.
Nincs szeretet köztük, sem okos tanácsok,
Kiért esőben van fényös koronájok.”"

Ezért aztán „csúfsága lettünk a nemzeteknek és magunknak, ellenségünk
nek penig, alahunnan jön reánk, prédájává. Miért? A vitézségnek disciplinája 
meg nem tartásáért, a szószegésért, a tunyaságért, az egymásgyűlölésért, és 
ezer illyen vétkünkért.”41

A helyzet drámai színekkel való ecsetelése után Zrínyi megoldást is vázol 
az Áfium igazán érdemi, központi részében. A megoldás, a gyógymód: „Fegy
ver, fegyver, fegyver... és jó vitézi resolutio!”42 Immár nincs helye a halogatás
nak, két út áll a nemzet előtt: vagy győzelem, vagy a nemzethalál. De mind
kettő jobb, mint a jelenlegi, magyar nemzethez méltatlan lét, a kiszolgálta
tottság, a megalázottság, a leigázottság. Zrínyi -  csakúgy, mint a Szigeti Vesze
delemben -a  fő hangsúlyt az erkölcsi és nem a számszerű fölényre helyezi, s a 
tudós hadművelés, a katonai fegyelem győzelmét hirdeti a hatalmas, de szer
vezetlen katonai alakulatok felett. A fő bajt a nemesi nevelésben látja, s éles 
hangon bírálja a nemesi udvarok világát, ahol az ifjú nem tanulhat semmit: „ 
...ott mit tanulnak? innya; mit többet? Pompáskodni, egy mentét arannyal 
megprémezni, egy kantárt pillangókkal felczifrázni, egy forgóval, egy varrott 
lódinggal pipeskedni, egy paripát futtatni, egy szóval: esküdni, hazudni és 
semmi jót nem követni.”43 Ez a szenvedélyes bírálat azonban nem előzmény
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és nem konzekvencia nélkül szakad ki az íróból. Nála jelenik meg nemzeti ön
tudat teljes egészében, mely nem csak a nemzeti büszkeséget vállalja fel, de a 
nemzet szégyenét is, mely kötelességének érzi nemcsak az előbbiről éne
kelni, de az utóbbit is orvosolni. A kritika azt a célt szolgálja, hogy a magyar 
nemzet jelesei rájöjjenek: a változás csak az ő kezükben van, rajtuk múlik, 
lehet-e tenni még valamit ezért a megnyomorított országért. Zrínyi nem 
leszámol nemzetével, nem sírbeszédet mond felette, hanem a „magyart 
kévánja”44 Azt a történelemkönyvek lapjairól jól ismert magyart, akinek a 
militáris disciplinája in flore van, akinek a virtusa a Mátyás-korabeli -  az utókor 
által idealizált -  erkölcsökhöz hasonló. Az erkölcs azonban nem elég: 
szükségesek a hadi reformok is.

Zrínyi nagy újítása, hogy az ország geográfiai helyzetéhez szabott hadse
reget tervez. Mivel Magyarország keskeny és hosszú, könnyen mozgatható 
seregtörzsre van szükség (a had kétharmada lovas, egyharmada gyalogos). 
Mivel a nemesség nem képes egyedül az ország védelmének ellátására, 
Zrínyi -  Vegetiusra hivatkozva -  felveti a parasztok besorozhatóságának a 
korban elképesztőnek ható gondolatát. Az ötlet -  Klaniczay feltételezése sze
rint -  a hat éven keresztül tartó horvátországi parasztháború alatt tapasztalt 
erkölcsi erő és kitartás láttán fogalmazódott meg Zrínyiben 45

Szintén a korban szinte egyedülálló gondolat a nemesség anyagi áldo
zatvállalásának követelése is: „Vegyük elő valahun vagyon, ha az oltáronn is, 
még annyival inkább (...) Igaz, hogy a magyarnemzet nem olyan pénzes, mint 
egyéb más nemzetek: de találunk ha akarjuk minnyájan ...”46

Ez a két alapvető újdonság évszázados gondolkodási hagyományt tör 
meg: szakít a paraszt fizet -  nemes hadakozik elvvel és helyébe a nemes fizet
-  paraszt (is) harcol elképzelést helyezi.

Az Áfium utolsó lapjain a gyakorlati stratégiai koncepciót láthatjuk. Zrínyi 
elképzelése: békében aktívvédelem-háborúban a békebeli hadsereg népfel
keléssé való kiszélesítése: „ ...ezt senki eggyes úr vagy generális végben nem 
viheti. Kicsoda tehát? Az egész ország, s az egész nemzetünknek unanimis 
consensussa kelletik erre."47

Érdekessége az Áfium stratégiai részének, hogy Busberqius nyomán 
Zrínyi is a téli hadviselés mellett foglal állást. Ezt a harcmodort később ki is 
próbálta 1664 januárjában, az ú.n. téli hadjáratban, mely során Kanizsát az 
eszéki híd felégetésével elzárta az utánpótlástól, nem kis feltűnést keltve a kor 
hadvezérei és stratégái körében.

A nemzeti hadsereg koncepciója szervesen illeszkedik a nemzeti abszolu
tizmus koncepciójába, az államrezon politikájába, gyökerei -  mint már 
említettük -  az olasz reneszánszba, Machiavellihez vezethetők vissza. Ez a 
magyar államrezon követeli meg a törökellenes háborút, az ország függet- 
lenítését -  lehetőleg külső segítség nélkül. A teljesen önálló országfelsza
badítás azonban nyilvánvaló illúzió. Zrínyi, mint képzett hadtudós nem gondol
hatta, hogy a 12-24 ezres magyar sereg eséllyel veheti fel a harcot a szultán 
százezer emberével. Lehetett azonban e koncepció mögött egy ki nem mon
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dott másik: Zrínyi talán úgy számított, hogy egy ilyen létszámú sereg elég lesz 
ahhoz, hogy a magyarok hivatkozhassanak saját erejükre a visszafoglalt 
területek elosztásakor. Ez az az ok, ami miatt nem állt érdekében a bácsi 
udvarnak megfogadni Zrínyi javaslatait, amiért újra és újra megakadályozták a 
török ellen viselt harcait is.48

Summázatként elmondhatjuk: az Áfiumban végigkísérhető Zrínyi egyé
niségének négy vetülete: egyesíti a barokkos lángoló érzelmeket, a kívülállás 
matematikai logikáját, a minden reményt nélkülöző pesszimizmust, de a nem
zeti büszkeséget is. Ha belehelyezzük magunkat Zrínyi helyzetébe, meg kell 
értenünk: nem tehetett mást, nem mondhatott mást és másképp. Mindennek 
jelen kell lennie, hisz a mű kimondatlanul is szintetikus jellegű: a kor egyik leg
műveltebb emberének politikai hitvallása, mintegy politikai végrendelete49 
szükségszerűen tükrözi mindazon eszméket, melyek rá hatottak. Zrínyi min
dent a törökellenes harc tükrében lát, s ez természetes: a délvidéki főúr „napi 
kapcsolatban” állt a hódítókkal, s tudta, mint egykor hős rokonának, neki is kül
detése van, pennájának és szablyájának minden mozdulatával a nagy célt, a 
török kiűzését kell szolgálnia.

Az Áfiumban -  s ez adja a mű legfőbb irodalmi értékét -  Zrínyi képes a had
seregszervezésről is túlfűtött érzelmekkel, igazi lírai hangon szólni. Ez a lírai 
hangvétel képes egységbeforrasztani a politikai elemzést, nemzethez intézett 
szózatot és hadtudományi értekezést. Ezteszi az Áfiumot valódi publicisztikai 
remekművé, amelyben nem lehet nem érezni „a katonai, politikai fejtegetések 
és szónoki tirádák mögött a legszemélyesebb lírát is.”50

Hogy nem több, hogy nem egy győztes háború „forgatókönyve” a mű, azért 
legkevésbé Zrínyi okolható. Neki „nem adatott meg, hogy az eseményeket 
akarata szerint alakíthassa. Oly fátummal küzködött, mely erősebb volt 
nálánál. Élete dicsőséges pillanat nemzetünk fejlődésében, de sajnos nem új 
korszak hajnala. Jelentősége czéljaiban van, nem elért eredményeiben."51 
Igen: Zrínyi, a politikus nem tudta bevégezni művét, túl kevesen hallgattak rá, 
túl kevesen fogadták meg tanácsait. Legnagyobb hatású műve, az Áfium is 
1705-ig, a szécsényi országgyűlést megelőző nagy publicisztikai kampány
beindulásáig várt a kinyomtatásra52, addig csak kéziratban terjedhetett. 
Hatása azonban így sem lebecsülhető, hisz a főúri levelezésekben sok 
nyomát találni, s például R. Várkonyi Ágnes szerint „nagy valószínűséggel 
állítható, hogy a vatti hadimustrán 1663. Szeptember 9-én az Áfium szavaival 
magyarázták meg az összegyűlt több mint tízezer fegyveresnek, miért és 
hogyan kell harcolniok.”53 Éppen az 1705-ös kinyomtatás tényének isme
retében nyilvánvaló, hogy a Rákóczi-szabadságharcnak is fontos eszmei 
bázisa volt Zrínyi „politikai végrendelete", az Áfium. Igazi küldetését mégsem 
tölthette be: a magyar csapatok nem vettek tevékenyen részt az ország felsza
badításában ésennek-Zrínyi által már évtizedekkel azelőtt megjósolt-követ
kezményeit több száz évig nyögte a nemzet.

Az utókor azonban a nagy költőt igazolta: az Áfium egy-egy mondata ma 
már szállóige, s a mű sokszor volt és lesz a történelmietlen, de mégis oly izgató
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„Mi lett volna, ha ...” típusú kérdések kiindulópontja. Számtalan remekmű 
ihletője Zrínyi, akinek művei -  s különösen az Áfium -  szinte semmit nem vesz
tettek időszerűségükből. Fájdalmasan sok kérdése ma is aktuális, társada
lombírálata ma is helytálló. S ami irodalmi szempontból nem elhanyagolható: 
Nyelve, stílusa élvezhető, igazolva a teremtő géniusz időfelettiségét. Cikor- 
nyás körmondatai nem homályosítják el az értelem fényét, „egyértelműség, 
észszerűség, szemléletesség -  ezek a reneszánsz erények jellemzők egész 
irodalmi munkásságára.”55
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EGY CSALADI ALBUM 
IÖRTÉNETE

(Sárói Szabó Lajos harcztéri 
naplója elé)

A Rukovet folyóirat 1995. évi utolsó számában Élet az albumból cím
mel két régi szabadkai polgári családot mutattunk be. A Tuba és a Sáray 
Szabó család XIX. sz. végi és XX. sz. eleji életútját egy fénykép
gyűjtemény alapján kíséreltük meg nyomon követni. Az adatokat annak 
a 103 db korabeli fényképnek a „leolvasásából" és levéltári anyagnak az 
áttanulmányozásából merítettük, amelyet Antun Bašić Palković úr 
ajándékozott a Városi Múzeumnak.

Néhány hónappal a cikk megjelenése után A. Bašić Palković úr 
ismét felkeresett, s ezúttal Sáray Szabó Lajos I. világháborús naplójával 
örvendeztetett meg bennünket. A naplóra egyik ismerősének, Milisav 
Jakšićnak a halála után bukkant rá, az illető fennmaradt holmija között. 
Milisav Jakšić felesége volt ugyanis Tuba Ilonka, aki az említett fotókat 
készítette.

A Tuba és a Sáray Szabó család közötti kötelék kialakulása: Sáray 
Szabó Emma (1863-1930.) a XIX. sz. nyolcvanas éveinek elején ment 
férjhez Tuba Mátyáshoz (1853-1925.). Emma édesapjának neve pedig, 
mint városunk tekintélyes polgárának és bőráru-kereskedőjének már 
benne szerepel a szabadkai magáncégek 1876 óta vezetett nyilván
tartásában. Méghozzá olyan megjegyzéssel, hogy azok közül való, 
akiknek jóval korábbról megvan a magánkereskedése. Sáray Szabó 
László jóhírnevét az is öregbíti, hogy 15 éven át, 1875-1890. igazgató 
bizottsági tagja volt a Szabadkai Kereskedelmi és Ipar Bank RT-nek. 
Egyébiránt üzleti kapcsolatait és vagyonát házassága révén is kama
toztatta. 1862 elején, a bajai születésű Bayer Júliával (1842-1911. VI. 
19.) kötött házasságakor ugyanis -  az akkori szokásokhoz híven -  
házassági szerződést írtak alá. Jelentőségénél fogva ezt most 
egészében közöljük. Az 1862. II. 27-i keltezésű szerződés szövegét te
hát idézzük:

„Ma, az alulírott napon, a tanúként felkért Peter Manich és Bayer 
Jakab jelenlétében, Sáray Szabó László vőlegény és Bayer Júlia meny
asszony között a következő házassági szerződés köttetett:

1. A papi áldás előtt a felek eljegyezték egymást.



2. A vőlegény ártatlan menyasszonyának 1.050 forintos (bécsi valutában) 
vagyont biztosít, és otthont teremt neki.

3. A menyasszony a vőlegénynek ugyancsak 1.050 forintos (szintén bécsi 
valutában) hozományt ígér, ezenkívül a bútorzatot leendő otthonukba.

4. Amennyiben az Úr bármelyik szerződő felet törvényes örökös nélkül 
szólítja magához, úgy a családi vagyon zökkenőmentesen az életben maradt 
félre száll. Amit pedig magukkal hoztak, azt vissza kell szolgáltatni vagy az 
illetékes családnak, vagy pedig a család örököseinek.”

Ennek értelmében tehát két egybehangzó szerződés készült, amelyeket a 
két tanú és a szerződő felek édesapja látott el kézjegyével, majd a két apához 
kerültek.

Sáray Szabó László és Bayer Júlia házasságából a már említett Emmán 
kívül még négy gyermek született: ifj. László, Lajos, Berta és Anna. Az 1885- 
ben készült fotóról egy szerényen és sötét ruhába öltözött, komoly református 
család tekint vissza ránk. Azt nem tudtuk kideríteni, hogy hol élt a család, ami
kor 1880-ban házépítési engedélyért folyamodott a városi hatóságokhoz. A 
szép és díszes kivitelezésű épület a VI. körben, a Fellegi u. bal oldalának 6. 
számú parcelláján állt. Hogy minden szabadkai számára érthetővé váljék, úgy 
is mondhatjuk: a mai Gymnasium helyén. Ebből pedig magától adódik a követ
keztetés, hogy a házat vagy 1897-ben, vagy 1898-ban bontották le.

Sáray Szabó Emmáról nem sikerült bővebb adatokhoz jutni. Ifj. Sáray 
Szabó László a budapesti Építészeti Egyetemen tanult, majd ugyanabban a 
városban, Gerster Kálmán építészeti hivatalában kezdte meg építőmérnöki 
tevékenységét. Egy 1899-ben, Lajos öccsével készült képen jól öltözött úriem
berként látjuk viszont.

Sáray Szabó Lajos, a háborús napló szerzője és történetünk hőse szabad
kai iskoláinak elvégzése után ugyancsak elhagyta városunkat. 1890-ben 
fejezte be a Ludovika Akadémiát, s hadnagyi rendfokozattal Pozsonyban 
kezdte meg katonai pályafutását. Katonai rangjának emelkedését, s ezzel 
együtt életkorának előrehaladását h íven tükrözik a fennmaradt fényképek. Az 
I. világháború kitörésekor a 34. honvédezred alezredesi tisztét töltötte be, és 
ekkor kezdett bele a naplóírásba. Sajnos, ezt azonban már nem fejezhette be, 
mert lassan életének órája is lejárt, s 1914. X. 22-én elköltözött erről a világról.

Tumbász Erzsébet fordítása
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SÁRÓI SZABÓ LAJOS
hősi halált halt alezredes 

harcztéri naplója

1914. augusztus 19.
A vasúton fehérruhás hölgyek, hatóság, papok és több ezer főnyi tömeg. A 

vonatot Eszterházy grófné gyönyörűen feldíszítette.
Tömérdek virág.
A lányok fehér selyem zászlót adtak át, gyönyörű rózsacsokorral.
Minden ember hozott enni, inni valót (Noll Miklós vendéglős óriási mennyi

ségű hideg felvágottat, bort, konyakot), szivart, czigarettát, virágot.
Jancsi czigány a városból kikísért bennünket a vasútra, s minden kocsinál 

játszott.
A kocsibaszállás -  Szebenyi főhadnagy, rakodótisztnek ügyetlensége és 

hanyagsága miatt -, sokáig tartott, csúnya volt.
Egész úton megható, bámulatos ünneplés. Vonatunk díszítését az egész 

országon át megbámulták. Különösen gyönyörű benyomást tett, hogy minden 
embernek volt kis nemzetiszínű zászlója, s egy-egy kocsiból 10-15 ilyen 
lobogóval integettek.

Kelenföldön egy tiroli császár-lövész zászlóaljat értünk utói és hallgattuk 
éneküket, s akikkel legénységünk és tisztjeink barátságosan üdvözölték egy
mást.

Kőbánya felső pályaudvaron ebéd. Itt találkoztam Piichhel, Pogánynyal, 
Jaszenovits és feleségével. Az ide általam kirendelt Schüffer fényképész lefo- 
tografálta a zászlóalj tisztikarát.

Mi tisztek a vonat elindulása után ebédeltünk.
A hangulat igen lelkes.
Aszódon egy vasúti hordárnak néhány sort adtam át, a holnap oda érkező 

Gizim számára, Túrán a vasúti állomásfőnöknek Rolff Kamill számára, akit 
elfeledtem értesíteni átutazásomról.

Miskolczon Petrovay Álmos alezredes, akinek sürgönyöztem, nem jött ki 
az állomásra, a p. u. pnk. által üdvözöltettem, állítólag a 10 h. gy. e. pótzász
lóaljának parancsnoka.

Tiszt és legénység nagyon jól él.
I. oszt. félszakaszban nagyon kényelmesen lakom.
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Augusztus 20.
Pompásan aludtam egészen levetkőzve, felöltőit köpenyben. Utunk úgy 

folyik, mint tegnap, Eperjest elhagyván, feltűnő a nép jellegének megválto
zása. Eddig a parasztok is teljesen meghatva, amellett lelkesedve köszönget- 
tek, Isten áldását kívánva ránk. Itt a tótok bután, mozdulatlanul bámulnak ránk, 
csak a műveltebb nép köszönget és éljenez.

A legutolsó magyar állomáson, Orlón, a legénységet századonkint sora
koztattam és a századparancsnokokkal figyelmeztettettem őket, átlépik ha
zánk határát, búcsúzzanak hát el tőle, fogadalmat tevén, hogy minden erejök- 
nek teljes megfeszítésével rajta lesznek, hogy az őseink vérével megszentelt 
földhöz a gaz ellenség közel se jöhessen, messzire elverik a határtól. Ajánlot
tam, hogy emlékül mindenki hozzon magával egy kis hazai földet, én is hoztam 
egy levélborítékban.

Amikor aztán vonatunk átlépte a határt, a legénység óriási éljenzést vitt 
végbe, a kürtösök pedig valamennyien az imát fújták.

A lengyelek mindenütt nagy lelkesedéssel ünnepeltek bennünket, minden 
állomáson látható a feketesárga és a lengyel zászló mellett magyar is, min
denütt az egész közönség magyarul éljenez.

Mikor vonatunk Alt-Sandecba megérkezett, abban a pillanatban érkezett ki
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oda a városból egy nagy menet, zenével. Kilenc szokolista ifjút búcsúztattak, 
akik a Krakkóban szervezkedő lengyel nemzeti fölkelő csapathoz (szerintök 
lengyel királyi hadsereghez) vonultak be, búcsúztatásukra ki vonult egy sza
kasz (egyenruhátlan) lövész ifjú is. Egy lengyel úr beszédet intézett az ifjak
hoz. A mi legénységünk természetesen összecsődült az ifjak körül, éppen az 
én kocsim előtt, mire én lelkesítő beszédet intéztem hozzájuk, rámutatván az 
ifjak szép példájára, végül éltetvén a lengyel testvéreket, s felhíván legény
ségünket, hogy énekeljék el a lengyel himnuszt, amit mégis tettek, borzasz
tóan föllelkesítvén ezzel a lengyeleket, akik válaszul rögtön elénekeltéka Kossuth 
nótát, sokan tudták a magyar szövegét is. Ezután egy lengyel úr németül 
üdvözölt bennünket, mire én sajnálkoztam, hogy nem tudok lengyelül, de hi
szen -  mondám -, hogy ezért megértik, amit a szív nyelvén mondok és megö
leltem a két szerepelt lengyel urat, mire a közönségnek és zászlóaljamnak 
óriási lelkesedése mellett vállukra emeltek.

A fiukat azután mi hoztuk el (a tiszti kocsikban) Neu-Sandecig. Búr turista 
módon vannak felszerelve, (cserkészesen), Werndl-puskával.

Neu-Sandecban sokáig pihentünk. Az állomás éttermében söröztünk, ami
kor egy nagyon szépen öltözött kis fiú gyönyörű őszirózsát adott át nekem. 
Kérdésemre azt mondta, hogy tiszti hölgyek küldik. Távolabb egy asztalnál ült 
egy Ldw. őrnagy (pótzászlóalj parancsnok, talán Maritonovits, akit megismer
tem, hogy Pozsonyban szolgált a 72-seknél) két igen előkelő hölgygyei, egy 
úrral és 3 fiúval. Azonnal odamentem, s kellemesen beszélgettünk egy negyed 
óráig.

Augusztus 21.
Sandecban a lengyel hölgyek ismét megvendégelték a legénységet teával, 

cigarettával, s elláttak bennünket is virággal és piros-fehér szalagcsokorral. 
Érdekes, hogy az egész vasútvonal mellett tudnak már magyarul, s a gyerekek 
között tömérdek magyar zászló van forgalomban. A legénység itt is elénekelte 
a lengyel himnuszt, s utána néhány víg magyar nótát.

Délután 2 óra előtt érkeztünk meg (2 lépcsőben) Jaslóba, ahol megtudtuk, 
hogy tovább kell utaznunk Zagorzig, innen viszont Chirovig, innen Przemyslig, 
innen Medikáig küldtek bennünket.

Zagorztól kezdve (a két vágányú fővonalon) nagyon rendetlen volt az 
utunk, állandóan késtünk, néha 30,40 percet is álltunk nyílt pályán.

Útközben újságolták fontoskodó tr. tisztek pályaudvarparancsnokok, hogy 
meghalt a pápa, hogy a japánok ultimátumot küldtek Németországnak, hogy 
Brüsselt elfoglalták a németek, hogy Chirowban van a hadseregfőparancs
nokságunk, hogy Przemysl várhada csupa magyar népfölkelőkből áll.

Érdekes, hogy Dobromilben magyar népf. tiszt a pályaudvarparancsnok és 
ballasagyarmati 18-as népfelkelőkből áll az őrség. Przemyslben tengersok 
magyar népfelkelőt láttunk.

Este 7-kor érkeztünk meg Medykába, ahol végre kiszálltunk a vonatból...
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Hrehus százados várt ránk, mint szállás szab. tiszt, közölvén, hogy Laszki 
Goscincinére kell mennünk, de tekintettel késői megérkezésünkre, az én 
tetszésemre van bízva, hogy még éjjel oda megy-e, vagy a szomszédos 
Szechynicben alszom-e és holnap indulok. Én természetesen az utóbbi 
megoldást választottam, s kiadtam parancsomat az éjjelezésre. Korom
sötétségben indultunkéi és már közel jártunk Szechyyniczhez, mikor utánunk 
jött a p. u. pnk. azzal a hírrel, hogy az ezredesünk telefonált Laszki Goscis- 
cinéről, hogy megállás nélkül folytassuk menetünket feléje. Vissza telefonál
tattam, hogy ez teljesen lehetetlen és ott is maradtam Szechynicben, ahol 
korom sötétségben történt meg a beszállásolás, a községi bírónak szíves fára
dozása mellett. Valami vasutas altiszthez kerültem. A 9. századnál az isko
lában vacsoráltam.

Éjjelező állomásaink:
Augusztus 21 Szechynic.

Laski Gosciscino.
Jaworov.
Brzezina

25 Grabnik
Táborban egy majorban a Wulka Mazovieckától 
északra fekvő J. H.-tói nyugatra.

Augusztus 27. Éjjeli menet alvás nélkül.
28. Uhnov-Turinka major melletti ütközet, utána 

táborozás Zasztavic mellett.
29. Rzeczya (a lovas hadosztály manövrírozása). 

Riadalom állítólagos kozákok miatt délután.
Éjjelre a 9. század két főőrsöt állított fel észak és 
északkelet felé. Sátorban aludtam.

30. Zászlóaljammal és a Csiba századdal elővéd vol
tam, menet a határon (Zemiken át) a Relyczow és Zimno közötti magas
latra. Ott sokáig vesztegeltünk és a dandár parancsnokkal együtt tétlenül 
néztük, hogy az oroszok a Dobuzektől délre fekvő magaslatokon gyalogsá
gi födözéket ásnak. Dobuzeken át hatalmas orosz tüzér oszlop vonult 
keletről nyugat felé. Erre sem lőttünk, mert a távolság 7 km. volt, s nem volt 
biztos, hogy nem saját oszlopunk-e. A földerítés -  mint mindig -  botrányo
san hiányos volt.

Délután jobb oszlop Sypnievszk Zimnon át Kymiczinre (2 zászlóalj egy 
üteg) fő oszlop Schamschula, elővéd Szabó zászlóalj és egy üteg, fő csapat 
Wéber: 3 zászlóalj.

Zimnon, Podhajcen és Czerkesyn át a Dobuzektól délre fekvő magaslatra.
Bal oszlop Istvánffy zászlóalj, géppuskás és utász osztag: a Huczwatól 

nyugatra.
A mocsaras völgy átjáró viszonyai földerítve nem voltak, lovast nem kap

tam.
Lovaimat a zászlóalj kürtös tudtom nélkül beküldte Ratyczowra etetni,
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itatni, -  azért gyalog kellett elindulnom. Dobuzekból már erősen tüzelt a 
tüzérség, azért messzire megelőzvén az élt is, magam kerestem ki a legjobban 
födőző útvonalat. Zimnonál Istvánffy őrnagy önkényesen eltérítette előjárőrö- 
met Zimno nyugati részére, holott én a keleti részén át akartam a mocsaras 
völgyet száraz lábbal átlépni. Egyszer csak azt vettem észre, hogy senki sem 
jön utánam. Vissza kellett fordulnom és a zászlóaljam után futnom. Az 
ellenséges Zimnon teljesen egyedül siettem végig, pisztollyal a kezemben. Az 
utánam jött tüzérségre a lakósság már rálőtt és 3 tüzért lelőtt. A 9. (Herczeg) 
századot nagyon leszidtam s elővédből a zászlóalj végére kergettem. Az 
embereken észrevehető volt egy kis félelem -  különösen az orosz tüzérségtől, 
amit fokozott a mi tüzérségünknek képtelenségre valló viselkedése. Mikor 
Zimnoból kijövet a völgy vízvonalán átjöttünk, harchoz csoportosítottam a 
zászlóaljat, s kemény beszédet intéztem hozzájuk, aminek nagy hatása volt.

Azután Podhajcen át harczalakzatban átmentünk. Mikor Podhajcetól é- 
szakkeletre fekvő temetőhöz közeledtünk hatalmas srapneltüzet kaptunk, 
amire a fél II. századot a temetőtől balra fekvő sánczszerű töltésre küldtem, a 
10. századot a temetőtől jobbra fekvő töltésre, a 9. és 12. századot tartalék
ban, elrendelvén, hogy kijelölt helyükön rendezkedjenek, mert ott legalább egy 
negyed órai pihenőt tartunk. Ez volt a szerencsénk. Alig kezdtük meg a tüzet a 
Dobuzektől keletre fekvő magaslatnak felénk néző lejtőjén ásott fedezékben 
feltűnően mutatkozó oroszokra, féljobbról, közvetlen közelből hatalmas srap
neltüzet kaptunk, mely szerencsénkre kissé a fejünk fölött süvített el. Táv
csővel óvatosan körülvizsgálván a helyet megállapítottam, hogy tőlünk kb. 500 
lépésnyire teljesen a földbeásott ágyukból tüzelnek ránk. A tűz rémületes volt, 
de kitűnő födözékben álltunk s így semmi bajunk sem történt. Időnként az én 
vezényszavamra -  mert más tiszt, sőt még őrmester sem volt a födözékben -  
(a századparancsnok Szebenyi főhadnagyot fél századával a furinkai csa
tatérnek átkutatására rendelték ki) az emberek előkészültek a tüzelésre, hirte
len fölemelkedtek, lőttek s azonnal lebuktak.

Egyszer kilesvén, láttam, hogy egy emberem a temetőnek sövénykerí
tésén fejét kidugva lő az ellenségre, kérdeztem, hogy van-e födözéke -, 
kérdésemre már nem válaszolhatott, mert egy kartács-srapnel teljesen az 
arcába vágódott és megölte.

Lerajzoltam a helyzetet s elküldtem a dandárparancsnoknak, segítséget 
kérve s egyúttal javasolva, hogy ellenségemet a Dobuzektől nyugatra fekvő 
magaslatról támadják meg. Később megérkezett Weber is a főcsapattal a 
faluba, s ő maga feljött hozzám, majd felhozatta a főcsapatnak egy fél 
századát is.

A biztos födözékben egészen jól éreztük magunkat, s én alaposan felhasz
náltam az alkalmat arra, hogy legénységünknek a tüzérségtől való félelmét 
csökkentsem, ami sikerült is, a legénység jót nevetett a tüzérségnek rendkívül 
heves de sikertelen tüzelésén. Hanem bizony kellemetlen volt, amikor a 
becsapódó lövedékek épen a fejem fölött kezdték a mellvédnek tetejét 
borotválni, s a fejünk fölött a temető fáiba becsapódott srapnelektől letördelt
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gallyak az arcunkba hullottak.
Az oroszok bizonyosan arra 

számítottak, hogy a Podhajcéból 
keletre húzódó úton felállított, s 
azonnal vissza vont gyér rajtvo
nalukat -  már megismert támadó 
szellemünkkel -  azonnal üldözni 
fogjuk, s ha a sáncból kilépünk az 
oldalban levő rejtett ütegekből, s 
az előttünk fekvő gyalogsági fö- 
dözékből, valamint a rézsútosan 
jobbra fekvő ütegeikből ránk irá
nyított kereszttűzzel megsemmi
sítenek bennünket, ami mégis tör
tént volna, ha szerencsére elég 
óvatos nem lettem volna.

A dandár a tőlünk délkeletre 
fekvő erdőbe jutott 20. ezredből 
két századot küldött előre támo
gatásunkra. Estefelé tőlünk balra 
Lasczowban nagyon élénk harcz 
fejlődött ki, miközben egy ház ki
gyulladt, s a magasra felcsapódó 
lángok az esthomályban, és ké
sőbb a sötétségben gyönyörű ké
pet nyújtottak.

A sötétség beálltával az oroszok elhúzódtak, tüzük teljesen elnémult. 
Messzire fekvő állásukba járőröket küldtem, melyek az állásokat teljesen 
elhagyottaknak találták. A rejtett ütegállásnak megszemlélésére Capp tüzér 
alezredessel, Herczegh századossal, s néhány honvéddel magam indultam 
el, megüzenvén a sáncba, hogy én megyek oda, hát valahogyan rám ne lőjje- 
nek. Két mély gödröt találtunk -, de ágyú nélkül. Capp szerint az ágyút bizonyo
san elásták. Tovább akartunk a sötétségben keresni, de akkor újból hevesen 
kitört lascowi harcz miatt csapatunkhoz kellett futnunk, miközben bizony reánk 
lőttek a sánczomból saját embereim, a lasczowi támadás miatt támadt izgal
mukban, futó csoportunkat szintén ellenségnek nézvén.

Tüzérségünk ezen a napon már szépen támogatott.
Lasczovnál Istvánffy este felé visszaverte az ellenséget, de teljesen elszi

geteltnek érezvén magát be akart vonulni hozzánk. Útközben egész zász
lóaljával bevonult a lasczowi kastélynak parkjába, amely kastély tábori kórház
nak van berendezve, s amelyben nagyon sok sebesültünket is ápolják és sok 
tisztünket és legénységünket fogolyként őrzik. Valamennyien a miskolczi 15. 
gy. h. o. ból valók, melyet régebben itt a mocsarakba szorítottak és tönkre tettek. 
Istvánffy a kórházban tisztjeivel meglátogatta a sebesült bajtársakat, amikor a
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parkban egyszerre hevesen megtámadták zászlóalját, csak nehezen tudott a 
kórház kapuján át ki menekülni.

Az én veszteségem 2 halott és 8 sebesült, akik közül reggelre egy meghalt.
A falu lakossága két ízben szintén rálőtt embereinkre, mire Weeber 

beküldte Uher hadnagyot egy szakaszszal a lakosságnak lefegyverzésére. 
Sok pisztolyt, és temérdek orosz szerelvényt találtak, 3 ellenszegülő embert 
agyonlőttek, 4 túszt fogtak el, s ezek közül is lelőttek egyet, mert meg akart 
szökni.

Általában azüllésnek feltűnő jeleit látjuk az oroszoknál. Nagyon sok foglyot 
ejtünk, akik szinte önként jelentkeznek. Utunk borítva van elszórt orosz 
ruházati és fölszerelési czikekkel.

Amikor reggel az orosz határt egy osztrák és egy orosz határoszlopnál 
átléptük, zászlóaljamhoz beszédet intéztem, amit nagy lelkesedéssel hallgat
tak meg.

Az éjt Podhajcetől keletre táborban töltöttük, harczszerű biztosítás mellett.
Mozgó konyháinkat visszatartották, s így egész nap nem ettünk. Nagy sze

rencsénk, hogy állandóan jó időnk van.
Tisztiszolgám ma, Silbersdorf szolgájával és lovával együtt elmaradt. 

Nagyon gyáva az atyafi, s bizonyosan a heves ágyútűz miatt maradt el.

Augusztus 31.
Az éj elég nyugodt volt. Iszonyú fáradt voltam és egy félliter vízből álló 

vacsora után egy nyaláb szalmán nagyon jól aludtam.
Reggel már korán heves ágyúzás kezdődött, úgy hogy zászlóaljamat 

födözékben kellett elhelyeznem, Podhajcze déli részében, a 9. és fél 11. 
századot a temető körül. Később megjött a parancs, mely a podhajczei magas
latoknak megtartását tette feladatommá.

A fél 11. század a temető magaslatát, a 9. század a Podhajcze keleti 
szegélyén húzódó magaslatot szállta meg. Tőle balra a 10. század. A 12. szá
zad zászlóaljtartalék, a közép mögött. Védő vonalamat megerősítettem, 
magam számára egy mély gödörben készítettem jó megfigyelő állást, telefon
nal kötvén össze magamat a dandár parancsnoksággal.

Hozzám jött Weeber és Kiszel főhadnagy gazdászati tiszt is, kikkel 
egészen kedélyesen elbeszélgetve, gyönyörködtünk a kifejlődött hatalmas 
tüzérharczban. Gyalogság alig mutatkozott, az oroszok támadásra nemis 
gondoltak. Mi egyetlen puskát sem sütöttünk el. Az orosz ágyúk nem tettek 
bennünk kárt, csak egy emberem kapott jelentéktelen sérülést.

Délután 3 óra felé végre elmentem a déltájban megérkezett mozgókony
hánkhoz, s alaposan beebédeltem (csirke és libasültet és páczolt marhanyel
vet), semmiféle pezsgő sem ízlett volna jobban, mint az az egy üveg Szikuiai, 
amit Kiszel hozott számomra, 5 perez alatt megittam az egészet.

A legénység a tegnapi reggelije után most délután fél 6-kor jut majd ebéd
hez, ha az ellenség megengedi.
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Tüzérségünk ma gyönyörűen lőtt. Lövedékeiktől meggyulladt Domanizban 
egy szalmafödelű faház, amelytől azután egész Domaniz és Podhajczének 
déli része teljesen leégett. Gyönyörű látvány volt.

A muszkák most 5 órakor észak és nyugat felé is teljes visszavonulóban 
vannak.

Nagy szükségünk lenne már egy teljes, valódi pihenő napra.
Frigyes délben került elő. Azt mondja, hogy rosszul lett és azért Silberdorf 

szolgájával együtt hátul az erdőben aludt a 20. ezrednél. Megmondtam neki, 
hogy a maradozókat az ellenséges lakosság le szokta bunkózni, a hadi- 
törvényszék pedig főbe löveti. Most itt alszik mellettem a gödrömben, már 
legalább másfél óra óta.

Este 6 óra után egy vadász szakaszvezető jött át a laszcowi kórházból, 
jelentvén, hogy a muszkák már hatalmunkban levőknek érzik magukat s az ott 
eddig hadifogolyként őrzött Kiszeli százados átvette a parancsnokságot, s 
kéri, hogy az ottani volt foglyainkat, s az eddig őket őrző orosz fegyveres 
katonákat vegyük át. A jelentést Weeber ezredes vette át, s jelenlétemben 
olvasta föl, mire én rögtön ajánlkoztam a kirándulásra, mert valósággal meg- 
botránkoztam azon, hogy a tőlünk legfeljebb 1 km.-nyire nyugaton fogva levő 
bajtársainknak kiszabadítására és baloldalunknak biztosítására nem is gon
dolunk, bár már második napja vagyunk itt. Nem nagyon vártam a biztatást, 
hanem a 9. századdal, melyet figyelmeztettem, hogy most visszaszerezheti a 
becsületét, útnak indultam. A zászlóaljam mögött állásban levő ütegnek 
parancsnokát megkértem, hogy kirándulásomat támogassa azzal, hogy a 
kórháztól északra levő major erdeje mögül egész napon át ránk lődözött 
tüzérséget foglalkoztassa. Ebben az erdőben állásunktól kb. 1200 lépésnyire, 
egész nap mutatkozott gyalogság is.

Óvatosan, de gyorsan mentem előre, lovaimat visszahagytam Laszcow- 
ban Fodor századosnál. Este volt már, mikor valami Szczeptizki grófnak 
kórházzá átalakított kastélyának parkjába beléptem. Legelöl mentem Pavla- 
tovszki zászlóalj kürtösömmel és két tizedesemmel, kik jeladókként mindig 
velem vannak. Herczegh századost egy szakaszszal az orosz major felé a 
kastélynak jobb, Faragó zászlóst a baloldala felé előre toltam, azután én 
kíséretemmel magasra tartott pisztolylyal beléptem a kastély előcsarnokába, 
amely zsúfolva volt orosz katonákkal. „Hóra ruki!" kiáltottam élesen, mire száz 
és száz kéz emelkedett magasra. „Minden honvéd fogjon karon egy-egy orosz 
katonát és vezesse ki!” kiáltottam. A muszkák szinte örömmel jöttek. Már 
régen nem kaptak enni. Az előcsarnokban és minden helyiségben zsúfolva 
voltak a sebesültek, szalmán, a földön feküdtek, az egymással szemben fekvő 
ember-sor lába között alig volt 1-1/2 m. távolság, s ebben zsúfolva álltak az 
egészségesekés könnyű sebesültek, alig tudtam közöttük végig menni, belső 
szobákban volt cs. és kir. volt hadifoglyokhoz, kik között egy tiszt volt: Kiszeii 5. 
ezredbeli százados. Örömmel üdvözöltek ezek, meg a cs. és kir. orvosok is.

Számítva arra, hogy az oroszok telefonon értesítik a csapataikat, siettem. 
Herczegh századost egy szakaszszal utóvédnek visszahagyva, elindultam az
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élen az oroszokkal, akiket két ol
dalt honvédek kísértek. Mikor az 
általunk megszállt területre ér
tünk, megállítottam és rendeztet- 
tem a menetet. Az élen a volt 
fogoly katonáink, azután a musz- 
kák következtek, 64 katonánkat 
hoztuk el (5., 65. stb. ezredbeli 
bakákat, bosnyákokat, vadászo
kat hoztunk) és Kiszeli századost, 
továbbá 191 muszkát.

Rendezés után beszédet mond
tam a kiszabadított bajtársakhoz, 
amire hatalmas éljen volt a felelet, 
mely áthallatszott a podhajeci ál
lásban levő csapatainkhoz is.

Fodor százados harácsolt Lesz- 
cowban egy orosz mozgó konyhát 
is, felszólítottam, hogy ezt enged
je át az orosz fogoly szállítmány
nak.

Szeptember 1.
Tegnap késő este esőben tértem nyugalomra. Mélyen kiásott figyelőhe

lyem mellett, egy téglaégető kemencze födele alatt jól aludtam. Reggelre az 
eső elállt, az idő meghűsült.

Hajnalban néhány apró orosz osztag átjött a dobuzeki magaslatokról a 
temető felé, mire a temetőtől nyugatra és északra elhelyezett 2. zászlóalj 
borzasztó lövöldözést vitt végbe. A 12. századnak 4 embere szintén elsütötte 
puskáját, amiért megvasaltattam őket. Egyébként a zászlóaljból egy ember 
sem lőtt -  nem létező ellenségre.

Reggel elmentem a foglyaimhoz. Ott volt már a muszka mozgókonyha, 
szedettem krumplit, megfogattam és megölettem a számukra két disznót, s 
azután elbúcsúztam tőlük. Kiszeli százados emlékül egy muszka forgópisztolyt 
adott nekem.

Tőlük hazafelé jővén, nagy srapnel-tűzbe jöttünk, mely felgyújtotta a falu
nak az első házát, amelynek szomszédságában volt a segélyhely, egy csomó 
sebesült már ki volt hordva az útra. Egy honvédet bekergettem az égő pajtába, 
hogy nézze meg jól, nem maradt-e bent valaki, vagy valami. Tovább menve 
láttam, hogy egy mozgó konyha közvetlenül az égő ház mellett van, rögtön 
parancsot adtam, egy csomó embernek, hogy rántsák el a tűztől. Egy csomó 
heverő sebesült vivőt pisztollyal kényszerítettem a munkára, úgyszintén egy 
hajtó honvédet is, hogy lovaival a meredek magas töltésen át a mozgó kony
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hához siessen. A nap ezután unalmas várakozással telt el, csak délután vált 
érdekesebbé, amikor Fodor százados átkutatta Koszeowtól északra fekvő 
majort, amely elé a muszkák egy hídon már fehér zászlót tűztek ki. Most van 
útban hazafelé, amintmesszelátóval megítélhetjüklegalább400oroszszal.

Silbersdorf is parancsot kapott, hogy századával Laszcsowot átkutassa és 
a fegyvereket összeszedje. Egy kocsiderékra való osztr.-magyar és orosz 
puskát hozott haza. Mikor Silbersdorf és Fodor százados Laszczowból kiért, a 
szemes orosz tüzérség a Dobuzok melletti állásából srapnellel árasztotta el, 
mellyel a Silbersdorf századból egy embert megölt, s egyet megsebesített. A 
Fodor századból szintén megsebesült néhány ember.

Az éjt ismét állásunkban töltöttük. Éjjel tüzérségünk lőtte az oroszok 
állását, amely azonban -  azt hiszem -  üres volt már.

Estére nagy hasmenésem és lázam lett. Silbersdorf belém kényszerített 
egy aszpirint, figyelő gödrömbe húzódtam aludni, hogy az ellenségnek esetle
ges srapneltüzétől ment legyek. Óriási mennyiségű szalmát hordattunk a 
gödörbe, Silbersdorf nagyon kedvesen maga igazgatta el az ágyamat. Bele- 
bujtam a hálózsákomba, letakartak a pokróczommal meg a köpenyemmel és 
Frigyes még egy csomó szalmát is rakott rám. Jól átmelegedtem, s jót aludtam.

Szeptember 2.
Reggel nagy kínnal elindultunk. Soha sem kapunk megfelelő parancsot, de 

különösen sohasem kapunk tájékoztatást az ellenségről és a saját helyzetről. 
Közvetlen környékünknek átkutatásáról sem gondoskodnak. A szomszédos 
csoportokkal nincs összeköttetésünk. Tegnap egy menetzászlóaljnak kellett 
Zimnoról Laszczowba bevonulnia. A zászlóaljparancsnok belevitte őket a 
mocsárba, s azután Laszczow helyett a mi magaslatunkra jött, s a mi száza
daink között éjjelezett. Nagy szerencsénk, hogy az ellenség gyámoltalan, zül
lött és gyáva, mert különben sokszor érhetett volna már bennünket kataszt
rófa.

Schamschula ma sürgette az elindulást, Weeber borzasztóan idegeske
dett, valósággal veszekedett Pauerral -, végre megindultunk Dobuzeken át 
Zagojne felé.

A muszkák volt állása teljesen elhagyatott volt. A védő állás rendkívül ügye
sen volt elkészítve, srapnel födelekkel, haránt gátakkal. Általában nagy szere
tettel ásnak. A tüzelő állás gondosan leplezve volt, s mögötte megtévesztő 
czélul második födözéket ástak. Hogy mikor, merre tűntek el, arról fogalmunk 
sincs.

Rettentő lassan haladunk előre, minduntalan hosszú megállásokkal. Pa- 
uer volt az elővéd, aki vagy 600 lépés széles arczvonalban, teljesen harczhoz 
fejlődve mászott előre. Őt követtem én, tőlünkjobbra az Istvánffy zászlóalj, tőle 
jobbra a 20. ezred.

A Huczván túl Teisinger tábornok oszlopa nyomult előre, akihez én küldtem 
át egy járőrt egészen kimerítő tájékoztatással, hasonlót kérvén tőlük is, de
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mindössze csak anynyit válaszoltak, hogy 8 óra 45 perczkor indulnak Pu- 
kaczowról észak felé jobb szárnyukkal a Huszva mentén.

Déli 11 óra 30 perczkor megérkeztünk a Zagojnétől délkeletre fekvő 
útelágazáshoz, ahol azután hihetetlen kép tárult elénk. A hátunk mögül ment 
előre egy dragonyos század, csakhamar vele szemben jött egy dsidász szá
zad. Azután Tyszowcén túl észak felől láttunk egy nagy gyalogsági oszlopot 
felénk közeledni, majd a tőlünk délnyugatra levő magaslaton jelent meg egy 
délkelet felé menetelő kisebb oszlop, végül nagy tömegeket láttunk Tyszow- 
cétól észak-nyugat felől kelet felé menetelni.

Zagojnéből kijött elénk egy cs. és kir. 21. gyalog ezredbeli százados, aki 
elmondta, hogy tegnap Zubovice és Przewale között harczoltak, más oszlop 
elfoglalta Komarowot.

Este 8 órakor kaptunk parancsot, hogy Zagojnéban éjjelezünk. Herczegh a 
9. századdal kintmaradt főőrsnek. Zagojnét teljesen üresnek találtuk, a 
lakosságot az oroszok elrémítették, hogy mi mindenkit le fogunk gyilkolni.

A legénység jó elhelyezést talált, én a 10. század körletében egy iskolába 
szállásoltam be magamat, hol egyik szobában Silberdorffal, és Kiszeilel 
nagyon jól aludtam.

Este végre bevonult Szebenyi a fél századával, meg Haászdr. is. Örömmel 
hallottam, hogy Pesty állapota nem reménytelen, bár félni kell, hogy egész 
életére mindkét lábára béna marad, mert a nyakán a gerinczagya is megsérült. 
Valamennyi sebesült tisztünk hazautazott már. Késő este előőrseink mögött 
táborba szállt a 34. és 25. gyalog ezred.

Szeptember 3.
Meglepetés. Reggel parancsot kaptunk, hogy „győzelmes hadseregünk

nek egy része a Lemberg felé betört ellenséges csoport ellen erélyes támadást 
fog intézni, hogy a nehéz harczokat vívó saját erőinknek segítségére siessen. 
Hadosztályunk e czélból Zimnon át ma Rzeczycára menetel.”

Ugyanazon az úton jöttünk vissza, mint amelyen előnyomultunk. Jól átnéz
tem podhajcei csataterünket. Fölkerestem a reánk tüzelt orosz rejtett ágyú 
állást. Csak két gödröt találtam. Nem értem, hogy vitették el az agyukat, mert 
embereink a sötétségben is figyeltek, lehetséges, hogy ott vannak az ágyuk 
elásva, épen azért nagy könnyelműség, hogy a csatatereket sohasem kutat- 
tatjuk át alaposan.

Rzeczycában jó elhelyezésünk volt. A falu északi szélén egy pajtában 
aludtunk Silbersdorffal és Kiszeilel, mellettünk voltak a lovaim is. A 12. század 
Zimnón maradt vonatfödözetül.

A hadosztály parancsnok végre intézkedett a martalóczkodásnak meg
szüntetésére.

Már egészen divattá vált, hogy minden ember tesz amit akar. Menet köz
ben tegnap is az előttem menetelt 1. zászlóaljból egyszerre csak kivált két tiszti 
szolga és elindult az úttól vagy 500 lépésnyire legelésző lócsoport felé. Megáll
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tam nézni, hogy ugyan mit akarnak. Szépen elfogtak egy lovat, rárakták a 
podgyászukat, s akarták hozni a „szerzett” lóval. Pavlatovszkyt elküldtem 
hozzájok, kérdezze meg őket, kaptak-e valakitől parancsot, vagy engedélyt 
arra, hogy helyükről kilépjenek -  ha azt jelentik, hogy igen, akkor jöjjön vissza 
és jelentse nekem, hogy kinek az engedélyével, vagy parancsára loptak, ha 
pedig a maguk szakállára tették, pálczázza el őket. Az utóbbi történt meg.

Mindig a tüzérek a legfegyelmezetlenebb banda. Különféle járóműveik tele 
vannak mindenféle rabolt holmival. Lovat, borjút, malaczot hurczolnak maguk
kal. Reggel egy csomó tüzér Zagojnéban bement a 10. század szálláskör
letében egy házba, s kifüstölte egy szegény asszonynak egész méhesét, s fel
falta a mézet. Egy csomó 10. századbeli ember is evett a mézből, akiket 
magam elé vezettettem, s egy őrvezetőt alaposan megfojtogattam, s valameny- 
nyinek akasztófát ígértem. Az asszonynak 20 koronát, egy öreg muszkának, 
aki a szénájáért sírt, 10 koronát adtunk.

Szeptember 4.
Ma 7 óra 45 perczkor indulunk Dyriska felé. Márkus őrnagytól hallottam, 

hogy 5 orosz hadtest tört be Lemberg felé, és csak 2 és fél hadtestünk (11 és 
12) harczol velük szemben. Most innen 3 teljes hadtest és 3 lovas hadosztály 
indul az oldalukba. Zolkiew környékén egy csoport (talán egy hadosztály) biz
tosítja velünk szemben 
az orosz nagy csopor
tot.

A menetoszlop meg
alakítása rendkívül sok 
súrlódással járt, vona
tok igyekeztek idegen 
gyalogsági oszlopok e- 
lé jutni, a tüzér nem állt 
ott, ahova rendelték, 
folytonos torlódás volt 
észlelhető. Ebből ter
mészetesen nagy iz
gatottság és ideges
ség keletkezett. István- 
ffy és Weeber minden
áron agyon akarták lőni a 20. h. gy. ezred egy gazdászati tisztjét, mert a szab
ványos élelem-lépcsővel mindenáron be akart furakodni a mi oszlopunkba.

Zastavic és Uhnow környékén újból rettenetes torlódás volt, amelyet csak 
kb. 2 órás pihenő utján lehetett lebonyolítani.

Uhnowban még mindig nagyon sok a sebesült közönséges pajtákban, sőt 
kertekben a szabad ég alatt is fekszenek, csak köpenynyel és sátorlappal 
takaróznak.
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Az egyik kórháznál, hol lehetett vagy 300 sebesült, megkérdeztem, hogy 
hal-e el sok beteg, mire a baka azt mondta, hogy abban a kórházban csak 5 halt 
meg. Bizony szívós állat az ember! Hadi egészségügyi szolgálatunk papíro
son szépen van szervezve, de a valóságban nagyon gyalázatosan működik. 
Botrány, gyalázat, hogy a parancsnokok nem gondoskodnak halottaikról és 
sebesültjeikről.

Sohasem történt még meg, ami ma: délután 12 óra 30 perczkor már beér
keztünk éjjelező állomásunkra: Poddubcére, a 2. zászlóalj Mihalowkára, a 40. 
dandár Karówra, 2. zászlóaljjal Ivankira. Erősítésül megkaptuk a 2. menet 
dandárt is. Tőlünk nyugatra van a 6. hadtest, keletre a 19. gyalog hadosztály.

Az eddig szerzett tapasztalataim alapján kétségbeejtőn rossznak és 
rendszertelennek ítélem a vezetést. Nincs földerítés, nincs becsületes biz
tosítás, sohasem kaptunk még világos tájékoztatást az ellenségről és saját 
helyzetünkről, még kevésbé határozott akaratot világosan kifejező, szabatos, 
erélyes parancsot. Ingadozás, habozás, késlekedés mindig és mindenütt. 
Tervszerű együttműködésnek nyoma sincs. Minden nap más más dandár vagy 
hadosztály ütközött össze az ellenséggel, de egységes terv alapján egyszerre 
az egész még soha.

Eddigi sikereinket, melyeket parancsokban is győzelmeknek hirdetnek, 
nem magunknak, hanem az ellenségnek köszönhetjük.

Mi lesz ebből!?
Igazán kár a kitűnő csapatért, mellyel hatalmas dolgot lehetne művelni.
Alighogy beérkeztünk ide, alapos zápor kezdődött. Már útközben is meg

áztunk kissé. Az eső -  sajnos -  tartósnak ígérkezik.
Este összegyülekeztettem a tisztjeimet és megállapítottuk a turinkai ütkö

zetnek lefolyását és tanulságait. Jó szobában, jó szalmán aludtunk.

Szeptember 5.
Reggelre kiderült kissé az idő, de hűvös szél fújt.
Későn indultunk, a lovaim lemaradtak, azért gyalog mentem jó nagy dara

bot, a 9. század is elkésett.
Ravaruskán át Ivnycire meneteltünk. Ravaruskától délre volt hosszú pihe

nőnk, ott ebédeltünk. Ott találkoztunk Györöskeyvel, akinek menet ezredét ép
pen akkor rakták ki a vonatból. Beszéltünk Sirchich-csel is.

Délután a 11. századtól Bognár szakaszvezetőt a rajával járőrbe küldték ki 
Lipinken, Poprzeliskán át Gerusyyra, én adtam át a szakaszvezetőnek a 
térképemet. Nem tudom helyeselni ilyen altiszti járőröknek 10-12 km.-nyi 
távolságra éjjelre való kiküldését, éppen nem csodálható ha az ilyen szegény 
járőr elvész. A Ravaruskától délre fekvő erdős hegyeken keresztül késő 
délután indultunk éjjelező állomásunkra: Ivnycyre, ami kis házcsoport.

Az a fejetlenség és szervezetlenség, amit ezen a meneten láttam, leírhatat
lan. Két, némelykor három oszlop tolakodott, futott az egyetlen, szűk, rossz 
erdei úton és még sokszor szembe is jöttek lovas osztagok, vonatok. Atüzérlovak
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rugdosták a körülöttük tolakodó bakákat. Rettenetesen demoralizáló az ilyen 
helyzet nemcsak a legénységre, de a tisztre is, aki elveszti bizalmát vezetőivel 
szemben.

Sötétségben érkeztünk meg Ivnyczy mellé, ahol táborba szálltunk. Egy kis 
udvarban helyeztük el valamennyi hátas lovat, s itt készítettünk magunknak 
sátrat Silbersdorffal. Jól aludtam volna, ha szalma-széna szerzésre törekvő 
embereknek lármája, s a tulajdonos asszonynak lármája nem zavart volna, 
meg ha Frigyes úr nem fejjel egy gödörbe fektetett volna. Fölkeltem, rendet 
csináltam az 1. zászlóaljbeli szénaszerzőkkel, azután Frigyessel megcsinál
tattam az „ágyamat”, mire reggelig jól aludtam.

Szeptember 6.
Reggel jött meg csak az este eltévedt mozgókonyhánk. Későn indultunk. 

Látván, hogy a 20. ezred tábori istentiszteletet tart, elküldtem én is Szebenyit, 
hogy tartson a mi papunk is, ami mégis történt. A pap szereplése után én szól
tam néhány szót a legénységnek, elénekeltük a himnuszt, s utána háromszo
ros éljent kiáltottunk a királyra, hazára, s a magyar harczos dicsőségére.

Ivnyczyról ismét nem a menetintézkedésben megállapított úton, hanem 
Dobrovkán, Glinikon, Manastyryken át indultunk Magierow felé. A kamienna 
Gorától északra fekvő magaslaton (a B. B. közelében) lefektették az ezredet, 
hogy ott további parancsig várjon, s közben földerítsen. Elővéd zászlóalj 
lévén, azonnal elrendeltem a nyugatra fekvő erődnek átkutatását, s előre is 
küldtem járőröket -  amikor kb. 1600-1800 lépésnyire magam előtt rajvonalat 
látok. Messzelátóval saját gyalogosoknak nézvén őket, több járőrt küldtem 
előre, hogy óvatosan állapítsák meg, milyen rajvonal az. Az embereknek egy 
része arczczal, más része háttal felém feküdt.

Hát a saját 27. gyalog hadosztály volt, amely arczczal dél felé harczcsopor- 
tosításban feküdt, a rajvonal a leghátsóbb vonala volt- hogy mi akart lenni ez a 
vonal, azt igazán nem tudom.

Ez is egy példa arra, hogy sohasem tájékoztatnak senkit sem az ellen
ségről, sem a saját helyzetről. Ha én egy oszlop elővédjeként megérkezem 
egy magaslat elé, melyen rajvonalat találok, amelyről semmi tájékoztatást 
sem kaptam, egészen nyugodtan megkezdhettem rá a tüzelést -  és össze 
lövöm a saját csapatainkat.

Később megmozdult az egész 27. hadosztály, és jött hátra felé. Egy nagy 
lovas társaság és járóművek egész menekülő módra vágtattak vissza, sok ló 
lovas nélkül. Valósággal dühöngtem, hogy Weeber nem kereste a hadosztál
lyal a közvetlen összeköttetést. Unszolásomra végre elküldött egy tüzér altisz
tet a hadosztály parancsnoksághoz, amelytől azután kaptunk egy czédulkát, 
hogy a hadosztály nem visszavonul, hanem azért fordult meg dél felől észak 
felé, hogy azután kelet felé bekanyarodhassék az erdőbe és ott ismét délkelet 
felé fordulva a ravaruska-magierovi út mindkét oldalán támadhasson Magie
row felé, jelezte, hogy támadását 1 óra 30 perczkor kezdi meg. Később mi is
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parancsot kaptunk, hogy az én 
zászlóaljam menjen az erdő dél
keleti sarkára, Pauer tőlem észak
ra szintén az erdő szegélyére,
Istvánffy 2. vonalba a közép mö
gé. Később megérkezett a dan
dár harczi intézkedése: általános 
támadás délkelet felé, kezdi a 20. 
ezred (tőlünk balra).

Teljes harczszerű biztosítás
sal mentem át az erdőnek az úttól 
keletre fekvő részén, s mikor a 
keleti szegély felé közeledem, 
legnagyobb csodálkozásomra ma
gam előtt találom -  ellenség helyett 
-a  34. gyalog ezrednek egy zász
lóalját, arczczal kelet felé. Ismét 
kavarodás! Az erdő szélén elhe
lyezkedve, vártuk a 20. ezred elő
rejutását, de hiába vártuk. Heves 
harcznak lármáját hallottuk. Az 
erdőbe is csapódtak be srapne
lek, amitől a 34. gy. e.-nek említett 
zászlóalja a bal szárnyunk mögé, 
majd mikor oda is csapódott le srapnel, onnan vissza futott. Érdekes volt az 
öreg Weebert megfigyelni, milyen idegesen ette apró kétszersültjét. Később 
Pauert kiküldték a 20. ezred jobb szárnyának meghosszabbítására. Az 
ütközet sötét este ért véget.

A mozgókonyhák az erdei úton jöttek, s a legénység szakaszonként ette 
meg az ebédet, (este 8-9 órakor.)

Harczszerű biztosítás, és az erdő szélen a rajvonalban aludtam.

Szeptember 7.
Hajnalban újra megkezdődött a harcz. Urbarc tábornok maga közölte Wee- 

berrel, hogy ő 5 óra 30 perczkor megtámadja Magierowot. Én parancsot kap
tam, hogy e támadáshoz csatlakozzam, bal szárnyammal az erdőtől keletre 
fekvő erdős házcsoportnak délnyugati sarkán át vevén irányt.

Három századparancsnoknak személyesen adtam ki a parancsot: „Elő
nyomulás délkelet felé a 12. és 9. század első, a 10. és 11. század második 
vonalban. Irány a századok belső szárnyával a féljobbra előttünk levő magas
lat legmagasabb pontja. Géppuska lemálházva a két első vonalbeli század 
mögötti a középen.

Én magam közegeimmel vagy200 lépésnyire előre mentem tájékozódni az
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ellenség, a 34. ezred és a terep felől. Ellenségből semmi sem látszott, de ezért 
a domb tetején megütötte jobb csípőmet egy guruló golyó, mely zubbonyomat 
is átlyukasztotta. A 34. ezredből sem volt semmi sem látható.

Mikor a két első századdal előre jutottam a keresztig, erős srapneltüzet 
kaptam, mire fedezékben megálltam, hogy tájékozódjam.

Fel kellett tételeznem, hogy a 34. ezred, mely legalább egy órával előbb in
dult, már messze elől van, azért a völgy túlsó oldalán levő irányt adtam a 
századoknak (két kettős boglya közül egyik a 12. század bal, másik a 9. szá
zad jobb szárnya, közöttük a gépfegyve).

A másik két századot seholsem láttam, kerestettem mögöttem, nem voltak 
ott, végre megpillantottam Silbersdorfot a jobb szárnyamon kívül. Szebenyi 
főhadnagy t. i. nem helyesen adta át nekik parancsomat, s azért a jobb szárnya
mon kívül jött előre (ahova pedig az Istvánffy zászlóalj volt kirendelve ezred 
tartaléknak). A századok azonkívül helyet is cseréltek, a 10. jutott a bal, a 11. a 
jobb szárnyra. Közben előre küldött járőreimtől megtudtam, hogy a 34. ezred 
még mindig a nagy erdőtől délre a völgyben fekvő erdős majorban fekszik, 
elrendeltem, hogy a 12. század az előbbi majortól keletre fekvő majorba men
jen, a 9. század pedig álljon meg a nagy erdőtől keletre fekvő házcsoportnak 
déli szegélyén. Kitartás!

A 10. századot magamhoz rendeltem a magaslat lejtőjén levő vízmosásba, 
a 11. század tőlünk jobbra a 34. ezred majorjába jutott. Igen erős ágyútűz és 
időnként érezhető gyalogsági és géppuska tűzben lévén, mindannyian beás
tuk magunkat és kedélyes beszélgetéssel töltöttük az időt, gyönyörködvén a 
hatalmas tüzér harczban. Helyzetjelentésemre Weeber közölte velem, hogy 
fél Istvánffy zászlóaljat Szebenyitől jobbra a majorba tolt elő, a másik fél zász
lóalj ezred tartalék a nagy erdő déli szegélyen. Parancs: az elért állást föltét
lenül megtartani, tovább előre menni csak külön parancsra szabad. A legtöbb 
baka szépen aludt a nagy ágyúzás mellett is. A 9. század azonban kevésbé 
megfelelő födözékben veszteséget is szenvedett.

A vidéket állandóan messzelátóval szemlélvén, ismét nagy elismeréssel 
állapítottam meg, hogy az oroszok csodás tökéletességgel megvalósítják a 
harcztér ürességének eszméjét. Árva lelket sem lehet látni az egész vidéken. 
Alig-alig lehet felfedezni tüzér állásaikat, amelyek mindig több helyen, mindig 
úgy vannak kiválasztva, hogy az egész vidéknek minden részét-többnyire két 
állásból is tűz alá vehetik. Mesteri módon támogatják gyalogságukat. Természe
tesen könnyen megtehetik mindezt, mert mindig védő gyalogságot támogat
nak, mely födözékekben pihen.

Szeretnék már muszka támadást látni.
Déltájban éppen a vidéket vizsgáltam, mikor megdöbbenve látom, hogy a 

12. század rajvonalából először néhány ember, azután mindig több és több, 
végül néhány száz ember vad futással menekül hátra, részben az én állásom, 
részben Szebenyi majorja felé, mire onnan is azonnal seregestől kezd kifelé 
tódulni a sok ember és ló, legelöl hamar lóra kapott tisztek vágtatnak.

Mikor a tömeg hozzám közeledik, látom, hogy 34-esek, de látok közöttük
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saját embereimet is. Erélyes ordítozással és fenyegetéssel sikerült meg
állítanom a legtöbb embert (a felém menekültek közül).

Az egész 34. ezred gyáván megfutott, csak a két major között, födetlen 
területen ásott födözékben maradt meg kb. fél szakasz.

A nálam levő 34-eseket sorakoztattam, gyávaságukért lehordtam, elmond
ván, hogy szégyenlem magamat, hogy magyar legények, a régi nagy múltú 
híres 34. ezred emberei viselkednek így, ilyen hitványul, akikre Vilmos császár 
is büszke, de ugyancsak nem lenne büszke, ha ezt a gyalázatos futást látta 
volna. Azután felkeltem a födözékemben, s elkiáltottam: Tóvaros állj föl, s ítéld 
meg, volt-e ok erre a gyáva megfutamodásra? A 12. század emberei kiáltották 
a leghangosabban és legdühösebben, hogy nem volt rá ok, de még egy 34-es 
százados is kiáltott rájuk, hogy meneküljenek.

Azután rámutattam állásban megmaradt kis rajvonalra, mondván, hogy a- 
zok az igazi 34-esek, tisztelni való, becsületes katonák, akik -  bár az egész 
ezredük cserben hagyta, csaknem legázolta őket -, mégis megmaradtak 
állásukban. „Mars előre oda vissza a rajvonalba! Szakaszvezető! Vezesse 
oda ezt a társaságot, s jelentkezzék ott az ottani parancsnoknál, s jelentse, 
hogy ha szükséges lesz, örömmel fogom én is támogatni. Tizedes! (egy zász- 
lóaljambeli tizedes) maga velők megy és az ottani parancsnoknak, legyen bár 
tiszt, vagy altiszt, megjelenti, hogy Szabó alezredes szívből üdvözli őt és gra
tulál neki derék katonához illő magatartásához. Kérdezze meg a nevét, mert 
szeretném tudni és feljegyezni magamnak. Indulj!”

Elindultak. Kb. 100 lépésnyire lehettek tőlünk, mikor megszólaltak a saját 
ágyúink, mire azonnal lehasaltak, azután valósággal szétszéledtek, egy 
részük jobbra beszaladt a Szebenyi erdejébe, egy részük előre szaladt még 
vagy 100 lépésre, a legtöbb helyben maradt, de az elől levő födözékben egy 
sem mentei. Az est beálltával láttam, hogy afödözékből is hármasával, négye
sével szökdösnek az emberek az erdőbe.

A hozzám menekült emberek közül egyik azt jelentette, hogy nem tud 
menni, mert egy srapnel megütötte a lábát s nagyon megdagadt és fáj. Levet
tettem a bakancsát, s egy őrvezetőmnek megparancsoltam, hogy vizsgálja 
meg. Az őrvezető mikor megnézte, mosolyogva elfordult tőle -  semmi sem 
látszott a lábán, de azért a fráter hűségesen borogatta egy ideig, a födözékeik- 
ben ásott kis vízgyűjtő gödör vizéből, s ha megmozdult, úgy mászott, mintha el 
lett volna törve a lába. Azután lefeküdt és a gödrünk oldalába lyukat kezdett 
ásni, amelybe azután -  mint a strucz -  belebujt. Embereim másnap ebben a 
lyukban elásva találtak talán 40 db. éles töltényt. Az est beálltával a szegény 
béna nyomtalanul eltűnt.

A 12. századot sorakoztattam, rendeztettem, és itt közöttem és a 9. század 
között helyeztettem el. Láttam, hogy Szebenyi is vezeti vissza a 11. századnak 
felét -  tehát ezt is magukkal ragadták a 34-esek.

Rögtön részletes jelentést tettem az ezrednek az egész esetről, beje
lentvén, hogy a 34-esek látszólag minden ok nélkül futottak vissza, s jelentvén, 
hogy én helyemen vagyok és maradok.
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Később Istvánffytól hallottam, 
hogy ő Szebenyit a nagy erdő 
szegélyén meg akarta állítani, de 
nem akart megállni, s azt jelen
tette, hogy én parancsoltam meg 
neki a visszavonulást, ő erre pisz
tolyt szegezve kényszerítette a 
visszafordulásra. Ki kellene erre 
nézve hallgatni Szebenyit is, akit 
láttam, hogy messze elől halad
ván, teljes rendben vezette vissza 
társaságát, s nekem azt jelentet
te, hogy ő azért ment csak hátra, 
hogy megszökött fél századát 
visszahozza. Egy 11. századbeli 
honvéd, aki nekem jelentést ho
zott, azt állítja, hogy ők nem men
tek volna vissza, de Szebenyi el
rendelte a visszavonulást.

Rémületesen csúf látvány volt 
a 34-esek futása, kiknek nagy 
része az erdőn túl fekvő majorig
futott, ahol az ütközetvonal állott 
és ahol huszárok kardlapozással kényszerítették őket megállásra. Késő estig 
mindenfelé csavarogta 34-esek. Bizonyos, hogy az ezred holnap sem lesz 
még rendben.

Esteledvén, századparancsnokaimnak kiadtam az intézkedést, hogyan 
rendezzék be állásunkat, ha éjjelre itt maradunk. Mikor éppen befejeztem, 
hozzám jött Istvánffy (aki nagy szájhős, s kiállhatatlan gyenge úr), s újságolta, 
hogy a parancsnak átadásával is meg van bízva, hogy állásomban kell éjjelez
nem, s közölte velem, hogy Pauer teljesen visszavonult, a 20. ezred is vissza
vonult, így bal szárnyam teljesen a levegőben lóg. Erre személyesen a bal 
szárnyra siettem, honnan élénk harczi zajt hallottam. Herczegh századosnak 
parancsot adtam, hogy erős járőrrel kutassa át a mögöttem levő helységet. 
Egy szakaszt a helységtől nyugatra, arczczal a helység felé felállítottam, hogy 
ha esetleg ellenség jönne ki a faluból, azonnal gyors tűzzel fogadja, azután a 
nagy erdőből a helység felé előnyomuló gyalogságot látván, 6 emberemmel 
oda siettem, s megtudtam, hogy az Mőszl századosnak menet-százada, aki 
az egész Gyenes menet-zászlóaljjal az én helységemet fogja megszállani. 
Fölkerestem Gyenest, akinek emberei a sötétségben, egy égő major vilá
gítása mellett, szorgalmasan lőtték saját előre küldöttjárőreiket-megbeszél
tem vele mindent, s nyugodtan tértem haza.

Az embereim hamar nagyon jó födözékeket készítettek nekem és Silber- 
dorfnak azonkívül jó ágyat is. Járőrrel elhozattam a mozgó konyhánkat, teg
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nap fogott őzből pompás pörköltet ettünk, Kiszel még Ágnes vizet is hozott. A 
legénység kapott ebédet, kenyeret, dohányt. Jói éltünk.

Veszteségünk 4 halott, köztük Vilám és Bognár szakaszvezető és 20 
sebesült, köztük Szebenyi főhadnagy, akinek lábszárát lőtték át és Faragó 
zászlós, akinek karját lőtték meg.

Az éjt jól töltöttük.

Szeptember 8.
Reggel 4 óra 30 perczkor élénk, de hatástalan gyalogsági tűz üdvözölt 

bennünket. Megreggeliztünk, s azóta alszunk. Sokáig semmi parancsot sem 
kaptunk. Az ellenség lassan lő bennünket, itt-ott ágyúval is. Mi a tüzet nem 
viszonozzuk, mert nincs czéltárgy. A géppuskával lövettem egy oldalozható 
gyalogsági födözéket, amelyet azonban nem tudtunk elérni, 3000 lépésnél na
gyobb távolságra van.

Délután 3 óra tájban Herczegh százados jelentette, hogy balról oldalába és 
hátába tüzet kap, s úgy látszik, hogy a faluban már ellenség van. Azonnal hátra 
futottam, hogy tájékozódjam, mi van a falut tegnap megszállott Möszl század
dal. A magaslatra érve láttam, hogy az teljes feloszlásban jön hátra. A 11. 
századnak azonnal hátra arczot vezényeltem, s azután rákiáltottam: Ki a 
födözékből, indulj! És mikor- messzire előttük járván -fölértem a magaslatra: 
Jobbra kanyarodj-ot vezényeltem és intettem, mire a század arczczal befor
dult a falu felé. Két karommal mutattam az arczvonalat és kiáltottam: Ide 
hozzám rajvonal! Láttam, hogy a század balszámyából néhány ember be
húzódott az erdőbe, akiket azután Kálmán kergetett előre. A tegnap megse
besült Szebenyi helyett Kálmánt bíztam meg a századparancsnoksággal, aki 
ezt a hivatását- úgy látszik- egész ambícióval tölti be. Mindig megőrzi hideg
vérét és jó száraz humorát, de szükség esetén tud erélyes is lenni.

Az egész fejlődést erős puskatűzben és később ágyútűzben hajtottuk 
végre, s bizony csoda, hogy aránylag kevés veszteségünk volt. Szegény 
Doma szakaszvezető elesett, puskalövés találta szíven.

A 10. század parancsot kapott, hogy a 11. után nyomban menjen be ennek 
fedezékébe és ugyanúgy cselekedvén, mint a 11. tartalékként kövesse azt. A 
9. századnak a 11. század jobb szárnyára a magaslatra kellett visszajönnie, s 
ott arczot fordítania kelet (a község) felé. A 11. század kissé hamar kanyaro
dott ki, s így a 9. századnak nem jutott hely a magaslaton, azért a két század 
összekeveredett. A 9. század részletekben hagyta el előbbi állását, s kb. 
rajonként érkezett az új állásba, ahol én rendezgettem őket, folytonosan kér
dezősködvén Herczegh után, aki miatt aggódtam, mert erős tűzben voltunk.

Közben pisztolylyal való fenyegetéssel sikerült a rajvonalban megál
lítanom a Möszl századnak talán 40-50 emberét és egy tisztjét zászlósát is, 
akik azonban amint másfelé néztem, egyenként megszöktek.

Végre megérkezett Herczegh, átadtam neki ott elől a parancsot, s 10. szá
zad után néztem. Silbersdorf azonnal jelentkezett, fél századát a rajvonal bal
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szárnyának meghosszabbítására rendeltem, fél századot egyelőre zász
lóaljtartalékul a nagy erdőbe a közép mögé. A 12. század még mindig a régi he
lyén volt. Most parancsot küldtem neki, hogy részletekben gyülekezzék hátul a 
nagy erdőben a fél 10. század mellett zászlóalj tartalékul. Mertz tartalékos 
hadnagy ezt a gyülekezést -  Istvánffy őrnagy közlése szerint, aki látta -  igen 
szépen hajtotta végre.

Mikor a zászlóalj tartalék felállítása végett a nagy erdőbe értem, láttam, 
hogy annak kelet felé néző szegélyét végig megszállva tartja a 34. ezred. A 
Gyenes zászlóalj jobb szárnya (Möszl század) ezen a rajvonalon és tartaléko
kon keresztül özönlött vissza, de azért ennek a hitvány ezrednek eszébe sem 
jutott az erdő előtt kb. 250 lépésnyire fekvő magaslatnak megszállása. Minden 
ember alaposan behúzódott másfél m. mély gödrébe, egy géppuskájuk 
lövésre kész helyzetben volt olyan helyen, amelyről legfeljebb 30 lépésnyire 
volt kilövése. Tisztet seholsem láttam, ellenben egy mély völgyben, teljesen 
a földbe ásott kunyhókat láttam, s azokból kandikáltak ki a tisztek. A „rajvonal” 
mentén végig haladva, hallottam a 34-es legénység megjegyzését, hogy „Ni e- 
zeknek itt a tisztjük nem bújik el, mint a mieink.”

Nagyon élénk muszka gyalogsági és ágyú tüzet hallván, kimentem a rajvo
nalba tájékozódni. Afaluból, amelyre előbb a 9. század balszárnya támaszko
dott, géppuska és gyalogság tüzelt ránk, de gyengén, a Komanickaról, ame
lyen előbb Möszl állott, még mindig szállingóztak honvédek visszafelé, akik 
közül bizony valószínűleg többen belekerültek saját tüzérségünk tüzébe, a- 
mely erős srapnel tűz alá vette az elhagyott állásunkat. Később egyes muszka 
gyalogosok is voltak láthatók, amint egyenkint futottak előre a Herczegh féle 
falu felé. Az enyémek csak ritkán tüzeltek (1-1 lövéssel) ha valami elfogadható 
czéltárgyat láttak. A muszkák igen erősen srapnelezték a mi fejünk fölött 
Magierow felől a tőlünk északra a nagy erdőből eiőnyomult közös századot, a- 
mely a Pauer zászlóaljnak volt szakaszában, tőlünk balra foglalt állást. A srap
nel-zápor alatt, teljesen sértetlenül tértem vissza tartalékomhoz. Ebben a nagy 
erdőben százféle csapat és vonat összevissza keverve tele van zsúfolva. 
Kétségbe ejtő és igazán botrányos dolog, hogy mennyire hiányzik a rendsze
res vezetés. Útvonalak és harczterületek kiutalásáról és betartásáról szó 
sincs, a csapatok mindig össze-vissza vannak keverve, menetelnél és harcz- 
ban is. A csapatvezetés teknikája teljesen csődöt mondott. Nagy szerencsénk, 
hogy ebből eddig még nem származott nagy katasztrófa. Hogy könnyen szár
mazhatnék, azt mutatja az az eset is, hogy délután egyszerre csak nagy zaj 
hallatszik messzire a hátunk mögül, az erdő mélyéből. „Hurrah” kiáltás, roham 
kürtjel, s óriási ordítás, mely kihallatszott a rajvonalig is. Szerencsére Her
czegh ismeri már a fejetlenséget, s a helyzetet is látván, lehetetlennek érezte, 
hogy az erdőben ellenség legyék, azért tehát tisztában volt azzal, hogy csak 
valami 34-es féle riadalom, gyávaságból eredő hülyeség történhetik, s egé
szen nyugodt maradt s megnyugtatta a legénységet is.

A hírek szerint ismét a 34. ezrednek egy része jeleskedett. Valamelyik em
ber elordította magát, hogy jönnek a muszkák, amire előbb kis társaság,
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azután mindig több és több csapat, tisztekkel, kezdett rohamozni a nem létező 
muszkák ellen, először nyugat azután dél felé végig ordítozták az egész erdőt. 
Lovak, lövőszeres kocsik, mozgókonyhák őrülten menekültek, lovak buktak el, 
rudat törtek el, stb. Csak nagy nehezen csillapult le a meghülyült tömegnek 
lármája. A csapatok nincsenek kézben! S ilyen esetek fölött napirendre térünk.

Este Weeber említette, hogy a Herczegh falujában a lakosság is rálőtt a 
visszavonult menetzászlóaljra, azért fel kellene gyújtani a falut. Magamra vál
laltam a kívánsága teljesítését. Egy aranyat ígért a tettesnek. A sötétség 
beálltával minden elcsendesedett. Ismét kimentem a rajvonalba, hol a száza
dok sorakoztak. Herczegh jelentette, hogy a falujában látott gyalogosokat és 
egy géppuskást.

Csiba 11. századbeli honvéd azonnal jelentkezett, hogy felgyújtja a falut.
A mozgó konyhák beérkeztek, pompás őzgerinczet kaptunk vacsorára 

fehér kenyérrel, két üveg borral és Ágnes vízzel, nagy csomó szivarral. Kiszelt 
nagyon megdicsértem, s megvendégeltünk egy utász főhadnagyot is, aki a 
szakaszával a födözékeinket kiegészíteni jött.

Tegnap egy Magierow felé néző állásunkra lőtt srapnelt, ma egy gyújtót 
adtam át Földesnek, hogy valamelyik lövőszeres kocsin szállítássá részemre 
haza.

Keveset, de nagyon jól aludtam az erdőben ásatott árokban.
Frigyes és Alajos nagyon kitűnően viseli magát, állandóan gondoskodtak 

rólam.

Szeptember 9.
Csiba honvéd az éjjel 3 társával bement Herczegh falujába, s felgyújtott 

egy pajtát, amelyben muszka gyalogosok tartózkodtak. Ezek után rájuk lőttek, 
de a honvédek sértetlenül hazakerültek. Később Széles őrmester ment ki 10 
emberrel, hogy elkergesse a még bentmaradt oroszokat, ami sikerült is, töb
ben puskájukat is elhányva menekültek, néhány puskát az embereink el is 
hoztak magukkal. Az ezredes örömmel vette a hírt, s azonnal megküldte a 10 
koronás aranyat, Csiba társainak majd én adok pénzt.

Reggel gyenge gyalogsági tűzzel kezdődött a mulatság. Szörnyen bosz- 
szant a rajvonalam és század tartalékaim közé beékelődött 34. gyalog ezred
nek itt léte. Korán reggel kértem Weebert, hogy vitesse el innen őket. Ő írt is az 
ezredparancsnoknak, aki azt válaszolta, hogy .az embereinek az erdő sze
gélyén igen jó födözékeik vannak, azért nem megy el onnan, kedvesen 
hozzátette még a zászlóaljkürtös előtt, hogy amit mi cselekszünk, annak nincs 
semmi értelme. Nem tudom mire értette ezt a katonátlan és neveletlen meg
jegyzést, de nagyon megbotránykoztam rajta.

Reggel hozzám jött Sztrókay alezredes (34), akinek megmondtam, hogy 
képtelen helyzetben vannak. Itt fekszenek már harmadik napja az erdő szélén, 
tegnap látták, hogy egy megvert zászlóalj nagy távolságról menekül vissza, de 
eszökbe sem jutott, hogy támogatására siessenek, vagy legalább fölvételük
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végett megszállják a kb. 250 lépésnyire előttük levő magaslatot, hanem 
hagyták, hogy a vissza futó zászlóalj keresztül gázoljon rajvonalukon és tar
talékaikon, s nyugodtan nézték, hogy előttük én szállom meg a magaslatot, s 
most is itt maradnak rajvonalam és tartalékaim között. Ez teljes katonai 
érzéketlenségre vall, s ezredesük ezt azzal indokolja, hogy az embereinek itt 
már jó födözékük van. T ehát a pincze a fő, amelyben el lehet bújni! Mit akarnak 
itt tulajdonképen az erdő szélen, ahonnan 30-250 lépésre van kilövésük? Ez 
védő vonal? Hümmögve elismerte, hogy nekik itt nincs keresni valójuk, s sietve 
elbúcsúzott.

Ma sincs egyetlen századparancsnok sem a legénységnél, hanem hátul 
meglapulnak a pinczékben -  pedig a bitang muszka délelőtt 9 óra óta 
állandóan (most 10 óra) hosszantozó tűzzel árasztja el az erdő szegély előtt 
levő egész területet, úgy látszik, az erdőből való esetleges előretöréstől akarja 
elvenni a kedvünket-, a századparancsnokoknak tehát ugyancsak itt lenne a 
helyük. Vagy 20 gránátot is lőttek a bal szárnyam körüli területre, amitől a tőlem 
balra valóságos sánczban elhelyezve volt csoport azonnal vissza futott az 
erdőbe. Most srapneleznek. A mieinktől a gránát (tüzéreink szerint 10 kilo
méterrel, nehéz ágyúból származott) meg a srapnel is messze maradt -  hála 
Istennek.

A helyzetről semmi biztos hír. Mondják, hogy balszárnyunkat vissza
nyomták, azt látom, hogy jobbszárnyunk előre sem ment, tőlünk jobbra azon
ban a 3. hadsereg állítólag tért nyer. Már ezredparancsnokoknak mégis csak 
kellene naponta hallaniok valamit a helyzetről.

Silbersdorf a rajvonalban van, a segédtisztem, mint századparancsnok 
szintén a rajvonalban. Egyedül vagyok, pedig ilyenkor szeretek beszélgetni. 
Silbersdorfot nagyon megszerettem, komoly gondolkodású, jó lelkű ember, 
aki útközben teljesen megállja a helyét.

Mint sokszor, úgy most is, magányomban, hatalmas ágyúdörgés között 
előveszem a szívemen hordott két kis képet. Nézem, mosolygok, de a sze
memből könnyek potyognak. Ugyan látlak-e még benneteket, s ha igen, mikor, 
hogyan?... No de félre érzékenység! Jó az Isten, megsegít bennünket! 
Szegény Gizim, képzelem mennyit szenved, hogy hírt nem kap felőlem -  de 
lehetetlen levelet küldenünk, hiszen örökké a szabadban tanyáztunk, helység
nek hírét sem halljuk, Én is nyugtalanul várom az első hírt- még mindig hiába!

Igazán sajátságos milyen képe van ebben a háborúban az ütközetnek! A 
gyalogság kutakba ássa magát és alszik, lovasság soha egyáltalában nem is 
látható, s a tüzérség napokig puffogtat, többnyire egymásra, vagy állásából 
kipiszkált gyalogságra. Turinkánál még csináltunk szép bátor támadást, azóta 
nem létezik támadás és gyalogsági harcz. Itt az erdőben napok óta tétlenül 
hever egy egész gyalog hadosztály, 1500 lépésnyire előttünk fekszik a 
menetzászlóaljunk által tegnap elhagyott magaslat -  nem foglaljuk el. 
Balszárnyunkat állítólag visszanyomták, -  sem közvetlenül, sem közvetve 
nem segítjük, hanem az erdőben hűsölve, várjuk a jó szerencsét.
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Egy 12. ágyús ezredbeli ütegünk az erdő déli szegélyéről harczol már két 
nap óta. Az üteg parancsnoka elhívott, hogy nézzem meg hogyan menekül a 
muszka Magierow környékéről. A 34. ezred hülye géppuskája éppen akkor 
kezdett egyes emberekre tüzelni, óriási port vervén föl. Azonnal oda tüzelt a 
muszka tüzér, és vagy fél órán át erős srapnel tűzben állottunk.

Háromnegyed egy óra tájban jelentette Silbersdorf, hogy muszkák húzód
nak le Herczegh falujába. Tovább jelentettem Weebernek, Silbersdorffal pe
dig közöltem, hogy a muszka tömegesen menekül dél felé. Negyed kettőkor 
megkezdték a mieink a tüzelést a kb. 1600 lépésnyire előttünk láthatóvá vált e- 
gyes muszkákra. Öröm volt nézni micsoda hihetetlenül jól lőttek az embereink. 
Bukdácsoltak is a muszkák, s nem volt kedvök előre jönni. Az erdő szélére 
kiállva oda kiáltottam, hogy jól van, pompásan lőttök! Amire a bakák sapkalen- 
getéssel feleltek. Az erdőszélre magam mellé állítottam Nagy hadnagyot és 
Bahorcz szakaszvezetőt és a 10. század tartalékának valamennyi rajparancs
nokát, s elmagyarázván a helyzetet, rámutattam a rajvonal pompás maga
tartására.

Fél háromkor egy fenyőfának északi oldalához támaszkodva beszél
gettem Nagy hadnagygyal, aki egy mély födözékben ült, és Pavlatovszkival, 
mikor egy délről jövő muszka srapnel becsapódott ugyanannak a fának nyu
gati oldalába kb. 4 méter magasságban, keresztül szakította a törzsnek kb. 
felét és balra kitérvén derékban kettészakított egy kb. 8 méternyire álló másik 
fenyőt. A horzsolt fa engem majd a földre lökött és egész eső hullott rám 
faszilánkokból.

A géppuskás osztagomnak ideiglenes parancsnoka: Tóth őrmester- mint 
többször megfigyeltem -  igen gyáva ember. Ha csak tehette nagy lyukat ásott 
magának s bele bújt, ellenséggel és géppuskás osztaggal mit sem törődve. Ma 
a megerősített állásomnak bal szárnyára tettem, erős födözékbe. Mikor egy
két muszka 15 cm.-es gránát tőle talán 400 lépésnyire lecsapódott, fölszedette 
a géppuskát és menekülni akart. A vele szomszédos 10. század emberei 
szájról szájra bejelentették ezt Silbersdorfnak, aki parancsot küldött neki, hogy 
el ne merjen mozdulni. Erre vissza küldte az osztagot, de ő maga hozzám sza
ladt, kétségbeesett arczczal jelentvén, hogy tőle balra a 85-ösök vissza men
nek, maradhat-e ő tovább a helyén? A szemébe nézve szótlanul végig hallgat
tam, azután rákiáltottam, hogy fusson vissza a helyére, s parancs nélkül ne 
merje azt ott hagyni. A véleményemet ott nem akartam neki megmondani, mert 
sok idegen ember is volt közelben. Megfordult és félénken tekintgetvén az 
ellenség felé, balfelé indult az erdőbe, mire ráordítottam, hogy nem az erdőben 
van az osztaga, hanem kint, erre azután még félénkebben somfordálni kezdett 
kifelé. Az ezredesnek bejelentettem, hogy ez az ember nemvaló osztagpa
rancsnoknak.

Este közlést kaptunk, hogy saját dróttalan távírónk elfogta az orosz hadse
regparancsnoknak egy parancsát, amely megtiltja, hogy az oroszok nappal 
előre menjenek, ellenben ajánlja, hogy éjjel támadjanak. Előkészültünk rá, de 
nem jöttek.
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Szeptember 10.
Elég jól aludtam. A 27. hadosztály parancsot kapott, hogy reggel 4 órakor 

támadjanak, ö t órakor még az erdő szegélyén ásott 2 méteres lyukaikból 
tüzeltek rettentő hevesen -  teljesen láthatatlan ellenségre. A 34. ezrednek 
szétszórt részei még mindig az erdőben hevertek, mély lyukaik fenekére 
húzódva. Az én körletemben levők is még mindig ott voltak az erdő szélén és -  
bár ezredük már egy óra óta harczolt -  ők még semmi parancsot sem kaptak. 
Nálunk teljesen hatástalan muszka tűz folyik, melyet csak negyed óránkint a- 
dott 1-1 lövéssel viszonzunk, mert semmit sem látunk, mert a nap a szemünk
be süt és száll föl a köd.

Délelőtt néztük a viszonyok kialakulását. Délfelé helyzetjelentést küldtem 
be, s kifejtettem azt a nézetemet, hogy az oroszoknak hatalmasan megerő
sített állását csak akkor lehet megtámadni, ha a Tanárky csoport az erdőből 
délkeleti irány felé kihúzódó háznak oltalma alatt északról támad és ha az erdő 
keleti szegélyét már napok óta hosszantozó orosz üteget (lehetőleg a szintén 
hosszantozó 12 cm-es üteget is) leküzdik és ha a támadást hatalmas tüzérségi 
tűz előkészíti és támogatja. Az ezred parancsnok elhívott harczoló zászlóal
jamtól, s a 3 zászlóalj parancsnokkal tanácskozást tartott. Pauer még elkerül
hetetlenebbnek ítélte a tüzérségi előkészítést és óva intett az arczban való 
támadástól, az ezredes azt mondta, hogy a hadosztály kívánja, óhajtja a 
támadást. Megegyeztünk, hogy én a jobb szárnyon, Istvánffy a balon táma
dunk, választó vonalunk a 228 magassági pontra vezető vonal.

Később háromnegyed egy órakor megjött a parancs:
„A támadást megkezdeni. Istvánffy szerint igazodni. A 34. ezred és 

tüzérség értesítve, 27. hadosztály támadása 2-400 lépésre Magierow előtt 
megakadt. Weeber ezredes.”

A muszkák teljes csendben voltak, egy sapkarózsájok sem mutatkozott. A 
rajvonalban személyesen adtam ki az intézkedést, legutóbb Silbersdorfnak, 
aki elkülönített gödörben „lakott”. Istvánffy hamarosan kibújt az erdőből, amire 
a 10. századdal én is megkezdtem a kanyarodó mozdulatot. Erre azonnal ret
tenetes ágyú, géppuska és különösen gyilkos gyalogsági tűz kezdődött, amely 
megakasztott minden előnyomulást. Azonnal elesett és megsebesült sok em
ber, de azért gyönyörűen ment előre mindenki, különösen a 9. és 11. század, 
ezek a századparancsnokokkal az élükön, berohantak az előttük levő faluba, s 
elkergették az ott volt oroszokat, géppuskájokkal együtt, s újból felgyújtották a 
falut, azonnal bele lőtt azonban a 15 cm.-es kétszer, a hegyről pedig rájok kez
dett lőni egy csomó géppuska és gyalogság, a falutól délről szintén gyalogság
-  vissza kellett vonulniok.

Már előbb jelentést írtam az ezredesnek, hogy csak embereinket áldozzuk 
föl, ha 100 lépéssel biztos födözékeik elé küldjük őket, s ott óraszámra várjuk, 
míg Istvánffy egyenként előre gyülekezik, kérek parancsot, hogy mind a 3 
zászlóalj azonnal erélyesen támadjon, vagy vissza menjen biztos födözékébe. 
A küldönczöm visszatért, jelentvén, hogy az ezredes úr elolvasta a jelentést,
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odaadta a segédtisztnek, azt mondván, hogy: „Ugye mondtam!” A küldöncz- 
nek pedig az mondta: „Elmehet.”

Erre elrendeltem a födözékeinkben való gyülekezést, itt ülünk ismét, meg
fogyva bár, de törve nem.

A muszka rettenetes ágyúzást vitt végbe a mögöttünk állott ütegünket 15 
cm.-es ágyújával szétlőtte. Gyalogsága és géppuskája még most is rettentő 
lövöldözést visz végbe, mi nem is viszonozzuk, én az árok fenekén ülve írom 
jegyzeteimet.

Tőlem balra a 2. Zászlóalj -  úgy látszik -  vissza ment az erdőbe. Balra to
vább egy századot látok még, azt hiszem 85. ezredbelit. HogymilettaTanárky 
csoporttal nem tudom, hogy mi van tovább balra és tőlem jobbra -  nem tudom. 
Az ezredesem semmi életjelt sem ad magáról, már egy őrvezetőt és Pavla- 
tovszkyt is elküldtem hozzá, hogy tájékoztatást és parancsot kérek. Válaszul 
megkaptam Istvánffynak egy helyzetjelentését, amelyből látom, hogy ő nem 
ment vissza, mert a falurésze által födözve lévén, nem sok veszteséget szen
vedett, ellenben erkölcsileg nagyon kellemetlen lehetett rájok a hátuk mögött 
lecsapódó 15 cm.-es lövedékek robbanása. Istvánffy azt jelenti továbbá, hogy 
az ő falujában és Herczeghében nincs ellenség, az utóbbinak északi szegélyét 
én tartom megszállva, a muszkák fölfelé tartott csővel czélzás nélkül lőnek, és 
hogy Herczegh faluján át nagy sikerrel meg lehetne őket támadni. Az ezredes 
kiküldte ezt a jelentést nekem, hogy mondjak róla véleményt. Megírtam, hogy 
jobb szárnyamat -  a faluból, a Komanicháról és Magierow felől valamint a 
falutól délnyugatra álló rajvonalból erős kereszttűzbe vették, s így kénytelen 
voltam visszavinni a födözékbe. Istvánffy téved, mikor azt hiszi, hogy az 
oroszok czélzás nélkül lőnek, mert ellenkezőleg kitűnően lőnek, aminek leg
nagyobb bizonysága az én kb. 100 főnyi veszteségem. Most is az a véle
ményem, amelyet délben kifejtettem, hogy a kitűnően megerősített pompásan 
védett, erősen megszállott, tüzérséggel pompásan támogatott állást csak jól 
megfontolt terv alapján egységesen vezetett, észak és nyűgöt felől egyszerre 
végrehajtott, tüzérséggel előkészített és hatalmasan támogatott támadással 
lehet csak elfoglalni.

Az oroszok igazán mesésen lőttek, ha bárhol csak egy fej is mutatkozott, 
rögtön egész golyózápor zúdult rá. Az állásunk előtt levő, feléjök néző lejtő 
állandóan porba volt burkolva sűrűn lecsapódó golyóiktól. És az enyémek -  
különösen a 9. és 11. század mégis bátran, sőt egyesek viccelődve mentek 
előre. E két század után az én födözékemen keresztül ment előre a Kócsy (8.) 
és nemsokára hozták már vissza emberei őt is, meg a hadnagyát is súlyosan 
megsebesülve. Megható volt látni a bakákat. Sűrű golyózápor követte őket 
nyomról-nyomra, de azért ott nem hagyták volna a tisztjüket. Ha kifáradtak, 
letették egy pillanatra s körültérdelték, mintha imádkoztak volna mellette. 
Elesni egyet sem láttam közülük, pedig körülöttük bizony sűrűn volt borítva a 
terület halottakkal és kétségbeesetten meglapuló, vagy csúszó mászó 
sebesültekkel. A bakák halottnak hirdették Kócsyt, de később hallottam, hogy 
csak súlyos sebesült, elájult, de később magához tért.
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Nagyon dühös voltam, hogy a 
századokat, és zászlóaljakat már 
a harcz kezdetén összekeverték.
Rettenetes bűn az ilyesmi. Nem 
elég, hogy Istvánffy az előnyo
mulás kezdetén két századával 
bejött az én védővonalamba, a 
visszavonulás alkalmával beküld- 
tek még két 1. zászlóaljbeli száza
dot is -  holott nekem még felhasz
nálatlan századtartalékaim és 
egy egész (12.) század zászló
aljtartalékom is voltak. Valóság
gal dühöngtem. Később kiderült, 
hogy egy 9. századbeli szakasz
vezető kért számomra segítséget 
az ezredtől. Már visszavonulás 
közben utasítottam zászlóaljtar
talékom parancsnokát, Márcz 
hadnagyot, hogy személyesen 
jelentse az ezredesnek, hogy én 
saját zászlóaljammal felelőssé
get vállalok állásomnak megtar
tásáért, másoknak közvetlen tá
mogatására nincs szükségem, azért az est beálltával minden idegen embert 
vissza küldök állásomból. Az ezredes tudomásul vette, de megüzente, hogy a 
két századot (1. és 2.) azért parancsnokságom alatt meghagyja. Este azután 
kisült, hogy a 2. századnak csak néhány embere van nálam, a század főrésze 
a 2. zászlóaljhoz csatlakozott.

Este teljesen rendeztettem minden századot. A 2. század néhány emberét 
elküldtem zászlóaljához, az 1. századot zászlóaljtartalékom jobb szárnyára 
rendeltem.

Istvánffy a sötétségben jobb szárnyát előre vitte talán 200 lépésre az én bal 
szárnyam elé, s engem is rá akart venni, hogy bal szárnyamat előre vigyem le a 
gödörbe, s a szegény testileg és lelkileg fáradt legénységet egész éjjelen át va
ló ásásra kényszeresem. Kimentem a helyszínére, s látván, hogy az új állás 
baloldalát odakínálná az ellenségnek, amely a magaslatról teljesen bele látna 
és hosszantozná, természetesen kijelentettem, hogy maradok.

Kiszel jó vacsorát hozott, mely után a 12. századnál az erdő szélén tértem 
nyugalomra. Előbb fölkerestem az összeköttetést a tőlem balra fekvő 34. 
ezreddel, melynek tartaléka még most is az erdő sarkától rézsutosan jobbra 
előre, arczczal délkelet felé néző mély födözékben feküdt.
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Szeptember 11.
Tegnapról még elfeledtem feljegyezni, hogy egy alkalommal a muszka 12 

cm.-es ágyúgolyóknak tőlünk balra hátul való becsapódását vizsgálván, egy 
lövőrésen át néhány cm.-nyire az orrom előtt sivított el egy muszka golyó, s 
tőlem 5 cm.-nyire csapódott be árkunk belső felébe. Ezt a golyót megkerestem 
és magamhoz vettem.

Reggel végig jártam az egész rajvonalat, beszélgettem az emberekkel, 
akik örömmel mondogatták, hogy boldogok, ha látják, hogy semmi bajom 
sincs. Személyesen adtam ki minden századparancsnoknak a támadó paran
csot. Mikor a támadás megindult, vissza akartam menni a födött úthoz, hogy 
szükség esetén a tartalékkal gyorsan rendelkezhessek. A 10. századnál min
den ember gödröt ásott magának, amelyek nem voltak összekötve közlekedő 
árkokkal (elég rossz!). No hát ez igen kellemetlen utazás volt. A muszkák 
bizonyosan megismertek, hogy tiszt vagyok, aki a bal szárnytól a jobbra igyek
szem eljutni, lestek rám, s ha csak a fejemet kidugtam, azonnal mellettem 
fütyült 8-10 golyó. Ilyen viszonyok között, gödörből gödörbe ugorva jutottam el 
födött utamhoz, hála Istennek sértetlenül.

Alajos délután meglátogatott a gödrömben, friss vajat, jó kenyeret, sót és 
hideg fekete kávét hozván uzsonnára -  Kiszel figyelméből. Hej de jól esett! A 
maradékot elküldtem Silbersdorfnak.

Ugyanakkor elhozta Frigyes is a köpenyemet, amelyet az erdőben egy fára 
akasztva őrzött. Megcsípte egy srapnel és a takarómmal együtt, alaposan 
kilyugatta. Jó hogy benne nem voltam!

A lovaimat már öt napja nem láttam, már öt napja nem mosdottam, a czipőt 
le nem vetettem. Víz nincs a közelben sehol. Reggel és este kávét és teát 
iszunk.

Éjjel egy órakor fölkeltem és körüljártam az egész állásunkat. Tőlünk helyen- 
kint 800-1000 lépésnyire a muszka figyelő őröknek az arczvonaluk előtt való 
végig kukurikolását, jót nevettem rajta. Alighogy lefeküdtem, Magierow felől 
mindig élénkebb tűz hallatszott, mely azután elterjedt a mi állásunk előtt is. A 
12. és a jobb szárnyon az 1. századot az erdő szélén azonnal sorakoztattam, s 
kardot húzva eléjük álltam, azzal a szándékkal, hogy ha a muszkák esetleg 
azért csapnak ilyen nagy lármát, hogy figyelmünket a magaslatokra vonják, s 
eközben jobb szárnyunkat a faluból megközelítvén, megrohanják, a magaslat 
déli lejtőjén nagy szuronyrohammal fogadjam őket. Az ellenség meg sem 
mozdult. Óriási puffogtatást vitt végbe, azután elhallgatott, és csak 4 óra tájban 
kezdte el ismét az ágyúzást 12 cm.-eseivel és srapneljeivel végig lőtte az 
egész harczterületet, különösen az erdő és Istvánffy közötti magaslatot (a 85- 
ösök várát), azután elhallgatott.

A mi egyik ütegünk számára, amelyet a muszkák tegnap elhallgattattak 
(szétlőtték két lövőszeres kocsijokat s egyik ágyújokat), az éj folyamán közvet
lenül az erdő szél (az én zászlóaljtartalékom) előtt, az utászok födött löveg- 
állásokat készítettek, de eddig még nem lőttek. Most 9 órakor látom csak, hogy
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a Tanárky csoport honvéd ágyúi 
kezdenek észak felől a Koma- 
nichára srapnelezni.

Előttünk minden csendes. 6 
órakor láttuk, hogy a muszkák e- 
gyenkint húzódnak és futnak é- 
szak felé és Istvánffy faluja mögé 
jutván, Istvánffy (az erdő felé) for
dulnak. Azonnal bejelentettem 
ezt, s elrendeltem, hogy a lövészek 
minden mutatkozó emberre lőjje- 
nek. Nagyszerűen lőttek a mieink 
1600-1800 lépés távolságról so
kat leterítettek, s megakasztották 
az átvonulást. Most 9 órakor az 
átjött muszkák csendes tűzhar- 
czot vívnak Istvánffyval. Dél felől 
nagy ágyúzás hallatszik. Ugyan 
mi lesz az eredménye? Nálunk 
csak néha-néha hallatszik lassú 
puskatűz, egy-egy ágyú és rövid 
gyalogsági tűz. Egyébként csend 
van, alszunk gödreinkben, csak a kirendelt figyelők kémlelik az ellenséget és a 
vidéket.

Délelőtt 9 óra 30 perczkor egy tüzér hadapródjelölt, egyik legkomolyabb 
német lap szeptember 3.-i száma alapján megállapította a szept. 3.-i helyze
tet. Négy orosz hadsereget alakítottak ellenünk, az egyiket a németek Po- 
sentól északra teljesen elfogták, a másikat a németek Posentól délre teljesen 
megverték, a harmadikat Auffenberg és Dankl Tyszowce és Krasnik körül tel
jesen megverte. (4 vonat hadifogoly Debreczenbe egy nap) a negyedikkel 
most mi állunk szemben.

A német jobb szárny és Dankl már érintkezésbe lépett és a bajor trónörökös 
parancsnoksága alatt már Lublinig ért.

A németek 3 nagy csoportban lépték át a franczia határt, mindenütt 
állandóan verték a francziákat. Verdunnél nagy csata volt, mely a francziák tel
jes vereségével végződött, mire a franczia kormány Bordeaux-ba menekült, a 
német lovasság megérkezett Páris alá. Egy angol hadtest átkelt Belgiumba 
egyesült a belgákkal és teljes vereséget szenvedett. Flottánk az angol máltai 
flottát az Adrián megverte.

Az ilyen hírek hihetetlenül kedvezően hatnak még a bakára is -  miért nem 
közölnek hát velünk soha semmit sem??!!

Délután ismét magához hívatott az ezredes és bemutatott egy hadosztály 
parancsot, amely szerint hadműveleti okokból csoportunkat vissza vonják, a 
visszavonulás újabb parancsra kezdendő meg, nekünk Grabnikira keli vissza
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menni. Este 7 óra tájban parancsot kaptam, hogy nem megyünk vissza, meg- 
maradunkállásunkban. 8 óra tájban megérkezett egy czéduián eza parancs:

„Visszavonulás csendben Grabnikira, úgy mint megbeszéltük. Az 1. zász
lóalj már vissza lett rendelve, ezután a 3. a 2. mint utóvéd, az 1. század is a 3. 
zászlóaljjal megy. Weeber.”

Kiadtam az öt századparancsnoknak és a géppuskának a parancsot, a két 
tartalék századot az erdő szegélye előtt feji. vonalba sorakoztattam -  amikor 
egyszerre a több km.-re terjedő egész arczvonalon leírhatatlan gyalogsági és 
tüzérségi tűz kezdődött. Magierow körül gyönyörű látvány volt a sűrűn rob
banó srapnel. A rajvonalnál levő századparancsnokok a rajvonalba siettek, de 
nem tüzeltettek. A rémületes orosz tüzelésnek nagy erkölcsi, de semmi fizikai 
hatása sem volt. Az óriási lármában parancsot adni nem lehetett. A kétszázad
dal nyugodtan vártam a zajnak lecsillapulását, azután -  talán 8 óra 30 perczkor 
vagy 9 órakor -  elindultam. A rajvonalban volt a 9., 10. és 11. századnak 
parancsom szerint 1 -1 rajt kellett visszahagynia, hogy ezek egy negyed órán át 
csendesen tüzeljenek, azután észrevétlenül szintén visszavonuljanak.

A két század teljes rendben menetelt az erdőn keresztül a kelet-nyugati 
irányban húzódó átvágásba, azután abban nyugat felé. Lassankint csatla
koztak a többi századok is, csak a 11. ment az útig s azon csatlakozott a 1. 
zászlóaljhoz.

Az erdő útvágásnak a rawaruska-magierowi úthoz közel eső része tele volt 
tömve a 34. ezred részeivel. Az ezred parancsnok tudomásul véve visszavo
nulásunkat, Herczegh százados előtt kétségbeesve siránkozott, hogy mi lesz 
most velük. Urbarz tábornok csaknem sírt ijedtében, azután azt parancsolta, 
hogy forduljak vissza s foglaljam el ismét állásomat. Jelentettem neki, hogy 
olvastam a parancsot, amely szerint visszavonulásunkat a hadseregparancs
nokság rendelte el, jelentettem, hogy mindössze két századom van még csak 
itt, a többinek gyülekezését várom, két századdal nem szállhatom meg 4 zász
lóaljnak volt védőállását, jelentettem, hogy itt látom heverni a 34. ezrednek 
tekintélyes részét, az én két századomnak támogatására tehát aligha lehet 
szüksége -  hiába! Határozottan követelte, hogy menjek vissza. Jól tudván, 
hogy a visszavonulást elrendelő parancsot-talán 1-2 perez múlva-ő is meg
kapja, természetesen nem akartam-gyávaságuk miatt-, különben is kimerült 
embereimet hiába fárasztani, azért ott hagytam őt, de nem mentem vissza, 
hanem 3 honvéd kíséretében magam indultam vissza hareztérre, megnézni 
ott van-e még Istvánffy, akinek Urbarz tábornok parancsára már előbb 
parancsot küldtem, hogy maradjon állásban. Érdekes volt ez az utam. Az első 
zászlóalj megszállva volt, erdőszélen két rekesz töltényt, egész csomó hát
bőröndöt, néhány fegyvert láttam elszórva. A gödrökből két ott maradt embert 
húztam ki.
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GOUNOD: FAUST
CÍMŰ OPERÁJA SZABADKÁN
(Egy hatvan évvel ezelőtt megtartott 
operabemutató viszontagságai)

Köztudott, hogy Szabadkának az ötvenes évek elején nemcsak 
színháza, de operatársulata is volt, s amíg a hatoszlopos épület állapota 
megengedte, még később is gyakran ellátogattak a városba az újvidéki 
Srpsko narodno pozorište és más operaházak művészei, hogy egy-egy 
előadással kedveskedjenek az opera kedvelőinek. A két világháború 
közötti években is több-kevesebb rendszerességgel felkeresték Sza
badkát -  elsősorban a főváros operaénekesei.

A szabadkai színház még a múlt század közepén fölépült, de még 
nyolcvan évvel később sem létezett hivatásos társulat, még kevésbé 
állandó szimfonikus zenekar a városban. Ennek ellenére egy vakmerő 
férfiú a fejébe vette, hogy összehoz egy operatársulatot, legalább egy 
előadás erejéig. Aligha sejtette, hogy mekkora fába vágja a fejszéjét! 
Mivel ő maga is muzsikus volt, nemcsak bankigazgató, úgy döntött, 
hogy a szervezés mellett magára vállalja az opera betanítását és az 
előadás levezénylését.

Ezt a bátor férfiút Újházi Lajosnak hívták, a kiválasztott opera pedig 
Gounod Faust-ja volt. Újházi Lajos -  a népszerű „Apus" -  csontjai már 
évek óta a temetőben porladnak, de a szerencsés véletlen folytán birto
komba került a bemutató előadással kapcsolatos gondosan megőrzött 
dokumentumanyag, így megpróbálhatom elmesélni a hat évtizeddel 
ezelőtt lejátszódott történetet.

Az előadást 1938 május 31-éré tűzték ki. A plakát szervezőként a 
szabadkai Orosz Klubot tünteti fel. A Klub igazgatósága három hónap
pal korábban hozott határozata alapján a Faust bemutatásával járó ösz- 
szes kiadás terhét Újházi Lajos, a Klub támogató tagja viseli, azzal a 
kikötéssel, hogy a bevétel is az övé lesz, leszámítva annak 3%-át, amit 
köteles az Orosz Klub szegénysorsú tagjai javára befizetni.

A próbák már javában folytak, amikor, május 20-án, ha jól olvasom, 
egy bizonyos Horváth nevű énekes visszaküldte a számára kiosztott 
szerepet, azzal a kifogással, hogy hiányolja a szerződést, amely biz
tosítaná afelől, hogy nem dolgozik hiába. Egy héttel később Dr Kunetz 
Béla ügyvédtől érkezik néhány soros levél, a következő magyarázattal: 
„a hatalmas anyagnak alapos elsajátítására a rendelkezésünkre álló 
igen rövid idő alatt-képtelen lennék.” Másnap, három nappal a bemutató
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Gostovanje operskih članova Narodnog pozorišta iz Beograda

Subotica, utorak, 31 maja 1938 god.

Prvi put

FAUST
Opera u 5 činova (6 slika) Muzika od Gounoda Dirigent: g. Újházi

Reditelj: g. Marja&ec, režiser Narodnog pozori&ta u Beogradu

L I C A s

Faust . . . .  g.  Ivlć, član Narodnog pozorišta
Mefisto • . . / g. Pihler .  ,
Valentin . . . g. PopovbivŠi .  * * i Milanske Skale
Brandeis (Vagner) g. Basil
M argaréta. . . gđa Pininska, bivša članica opere u Varšavi 
Sibel . . . . gda Slatina, članica Narodnog pozorilta 
Marta . . . .  gđica Šimonji „ ,  ' „

Vojnici, studenti, devojke, narod. . Dekor i tehnički radovi: g, Marjašec

Baléi u  II. činu 

Velikl baletskt svií posle IV. čina
Izvode Članice i članovi Narodnog pozorišta i to : MuŠki: gg. Dobrohotov, Krešić,

Lakeiić i Eržen.
Ženski: gđice: Marković, Maksimova, JanoŠ i Polonska. Baletmajster: g. Dobrohotov. 

ttradsk* Stamoarua. Subotica 38-449-2
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előtt, Mr Kladek Imre gyógyszerész, a Filharmóniai Társaság koncertmestere 
közli, ugyancsak írásban, hogy vállalt kötelezettségének előre nem látott 
akadályok miatt nem tud eleget tenni.

Szegény Újházi Lajos!
Márpedig a bemutatót nem lehetett lemondani. Az újságok már napok óta 

hirdették, hogy 1938 május 31-én, kedden, este fél 9-kor a Belgrádi Opera 
művészeinek közreműködésével színre kerül a Faust nagy opera 5 fel
vonásában, balettel. Rendező: Marjašec Eugenije, a Belgrádi Opera főren
dezője. A szereposztás a következő:

Margaréta -  Pininszka Szófia, a varsói opera volt tagja 
Faust -  Ivić Krsta, a belgrádi opera tagja 
Mefisto -  Pihler Milán, a belgárdi opera tagja 
Valentin -  Popov Borisz, a milánói Scala volt tagja 
Vezényel Újházi Lajos.
Az operabemutató telt ház előtt játszódott le.
A Napló-ban június 2-án jelent meg Richter János kritikája, amelyben kegyet

lenül leszámol énekkarral, zenekarral egyaránt, de legkevésbé a karmestert
kíméli:...A ‘Faust’ előadás létrehozásáért és zenei kiviteléért Újházi Lajost
terheli a felelősség. Teljes zenei iskolázatlanságot és tapasztalatlanságot bi
zonyít ez a vállalkozás, melynek kudarcát minden helyes judiciummal bíró 
zenebarát az itteni lehetőségek ismeretében jóelőre megjósolta. Az a ka
tasztrofális bizonytalanság, amely a zenekaron és a színpadon, s ennek 
folytán a közönségen is úrrá lett, beszédesen igazolja, hogy ilyen nagy
szabású zenei vállalkozáshoz nem elég az ambíció és a merészség, hanem e- 
zeknek párosulniok kell megfelelő zenei felkészültséggel, tudással és átte
kintéssel, s nem utolsó sorban objektív önkritikával.” A belgrádi szólisták, 
Richter szerint, a maximumot nyújtották. Különösen vonatkozik ez Pihler-re, 
„aki kimagaslóan uralta az előadást és fölényes zenei intelligenciájával, 
csengő, tömör, szép hangjával, játékművészetével és rutinjával a legkritiku
sabb, olykor már-már felborulással fenyegető helyzeteket is megmentette.” 
Mártát a szabadkai származású Simonyi kisasszony alakította. Mind a kritikus, 
mind pedig a közönség legnagyobb tetszését az ugyancsak a fővárosból 
érkezett 8 tagú balettegyüttes váltotta ki.

/K./ aláírással is napvilágot látott egy kritika, de az sem volt kevésbé kíméle
tes. A következő sorokkal zárul: „Mindent egybevetve a ‘Faust’ szuboticai 
előadása súlyos és megbocsájthatatlan merénylet volt nemcsak a gyanútlanul 
és jóhiszeműen vendégszereplő művészekkel szemben, hanem Szubotica 
eddigi kitűnő zenei múltja ellen is.”

Gounod remekművét az ősbemutató óta eltelt nyolc évtized alatt egyedül a 
párizsi Théatre lyrique-ben akkorra már több mint ötezerszer adták elő, de 
nem hiszem, hogy a francia vicclapok összesen foglalkoztak volna vele annyit, 
mint a Grimasz ezzel az egyetlen balsikerű szabadkai bemutatóval. Gál László 
szatirikus hetilapjának június 5-i száma szinte teljes terjedelmében kizárólag a 
Faust rovására élcelődik. Az Újházi „Apuci" számlájára kiagyalt sziporkák
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közül álljon itt néhány a legszellemesebbek közül! Kezdjük a sort egy kínrím
mel:

Ez a zene nem zene,
Apus Faustot nemzene,
Kezével jobbra-balra lök,
A színházból mindenki szök’.

Ezután egy kérdés következik:
-  ön is meg van fausztva a hangjától?
-  Ne búsuljon! Attól még operaénekes is lehet! -  hangzik a válasz, amellyel 

a vicc kitalálója Pininszka asszony indiszponáltságára céloz.
Az újság nyolcadik oldalán található fricskák közül hármat idézek:
1. Faust dolgozószobájában üldögélve öngyilkosságra készül, mert a 

nyitányt nem tudta megakadályozni. Előveszi a méregpoharat:

Üdvözlégy, utolsó reggelem!
Aggály nélkül megyek 
Létem célja felé...
Bár tudtam volna e kóros kórust Itt:
Meghaltam volna elébb.

2. Az ember egy ilyen opera hallgatása közben önkéntelenül is versben 
gondolkozik. Az egyik szünetben egy bájos női hang így csicsergett lovag
jához:

Pistuka, édes, mondja meg, ó,
Mit jelent e szó: Mefisztó.
Pistuka Imigyen énekelt:
Mefisztó ördög, más szóval: fene, 
viszont e zene más szóval sem zene.

3. Pacolánét kérdezik a Faust bemutatója után:
-  Szép volt?
-  Szép voltam -  feleli Pacoláné meggyőződéssel.
Végül következzen a legkihegyezettebb poén:
Gounod Károly Ferenc 1818. Június 17-én született Párizsban, 1938 

május 31-ig nem volt semmi baja, de aztán bemutatták szegényt Szuboticán.
Audiatur et altéra pars.
Gondos kezek megőrizték azt a tizenöt gépelt oldalas „Magánlevel’-et, a- 

melyet Újházi Lajos a kórus és a zenekar tagjainak címzett, s amellyel kapcso
latban kikötötte, hogy az ő írásbeli engedélye nélkül még részleteiben sem 
közölhető. Drága Újházi bácsi-nekem ez volt, amíg élt-, ugye megbocsájtja, 
ha a nemes ügy érdekében, immár hat évtized távlatából, megszegem a tilal-
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mát? Tisztában vagyok vele, mennyire veszélyes lehet egy ilyen levél tar
talmát lerövidítve elmondani, dehát teljes terjedelmében egy ekkora írás 
mégiscsak leközölhetetlen.

A levél azzal kezdődik, hogy a karmester köszönetét mond minden köz
reműködőnek a művészi teljesítményért, majd így folytatja: „Nagy volt a fela
dat, és a viszonyokat ismerve, az itteni légkörben kielégítő volt az előadás. A 
sok munka és fáradság nem veszett kárba. A nagyközönség örömmel, elra
gadtatással és bámulattal üdvözölte Önöket." A két „ízléstelen hangon" meg
fogalmazott „kritikának mondott nyomtatványok”-okat Újházi szerint „a tehe
tetlen düh, a mindenről megfeledkező szenvedélyes gyűlölködés” íratta meg 
bizonyos „átlagzenészekkel". Az ilyen „zeneileg és erkölcsileg alacsonyrendű” 
kritikákra válaszolni nem érdemes. Neki többet ér, hogy helyette válaszoltak a 
legilletékesebbek: az előadóművészek és a közönség.

Újházi Lajos korábban Nagybecskereken, majd Zentán fejtett ki áldásos 
munkásságot a zene ápolása terén. Szabadkára kerülve elsősorban a Fil
harmóniai Társaság munkáját szerette volna szilárd alapokra helyezni. Az 
ügyben illetékesek két táborra szakadtak, ami jelentős mértékben hátráltatta a 
zenekar eredményes munkáját. Na, de ezt most hagyjuk, bár a „Magánlevél” a 
város zenei „hatalmasságaival” is sokat foglalkozik, méghozzá ugyancsak 
elítélő hangnemben.

Újházi ekkor már negyedik éve élt Szabadkán, s amikor hallott a szintén itt 
élő Pininszka Szófiától, a varsói Operaház volt tagjától, elhatározta, hogy 
előadatja a Faust-ot, ezáltal valósítva meg régi álmát. Sajnos, a számos 
akadály mellé még a kiváló énekesnő lebetegedése is társult, méghozzá ép
pen a bemutató napján.

A felkészülés ideje alatt a „kétkedők” és „tehetségtelenek” tábora szer
vezett aknamunkába fogott. Több zenészt meg énekest sikerült lebeszélniüka 
közreműködésről, az előadás napján pedig megpróbálták leitatni az egész 
zenekart.

A „Magánlevél” ezután egy június 3-i keltezésű „Nyilatkozat” szószerinti 
idézésével folytatódik, amelyben a Faust bemutatásában közreműködő 13 
belgrádi művész a saját aláírásával igazolja, hogy a karmester munkájával tel
jesen meg voltak elégedve.

Zentárói június 6-án érkezett egy „ellenkritika” két ügyvéd: Dr Kopasz 
István és Dr Hubert András, valamint Dr Kopasz Pál bocsári orvos aláírásával, 
a Napló főszerkesztőjének, Fenyves Lajosnak címezve. A Faust szabadkai 
előadását végignéző urak -  régi operarajongók, sőt aktív zenészek -  erősen 
védelmükbe vették Újházit. Megpróbálták írásukkal a karmestert ért összes 
támadást elhárítani s a produkciót sikeresnek kikiáltani s a sikert Újházi javára 
írni. Ellentámadásuk során megállapítják, hogy „Szubotica zenei közönsége 
nem várhatott fővárosi előadást. Sok körülmény gátolta az előadás száz- 
százalékos sikerét, hogy neveket ne említsünk, három főszereplő indiszponált 
volt. A zenészeket lebeszélték a közreműködésről. Mindennek ellenére a 
rendelkezésre álló négy nap alatt az öt próbával színre hozott opera a
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nagyközönség soraiban kellemes meglepetésként hatott, amit csak a két
kedők igyekeztek a felvonásközökben a folyosókon méregkeveréssel ellen
súlyozni.”

Ez az ellenkritika soha sem láthatott nyomdafestéket.
Levelében Újházi alig győzi felsorolni az előkészületeket során mindunta

lan fölbukkanó nehézségeket. A leglesújtóbb talán az volt, hogy mindössze 
négy napra kapták el a kottaanyagot Belgrádból. A karmestert eléggé zavar
hatta az a körülmény, hogy a szólisták négy különböző nyelven: szerbül, 
bolgárul, lengyelül és oroszul énekelték szólamaikat, az ő partitúrájában pedig 
csak a szerb, a német és a francia szöveg volt olvasható. Közbejött betegsége 
miatt a férfi főszereplő egyetlenegy próba nélkül énekelte az előadást! Ehhez 
képest már egész csekélység, hogy a koncertmester késve érkezett a bemu
tatóra.

A számtalan nyílt és rejtett támadást nem lehetett volna elviselni, ha a kar
mesternek nincsenek ugyanakkor pártfogói is. Közülük ki kell emelni Bošnja- 
ković Ljubomir katonakarmestert, a városi zeneiskola igazgatóságát, a Szent 
Cecília énekkar vezetőségét és tagságát, valamint a Filharmóniai Társaság 
„egyes pozitív tagjait”.

* * *

Ma már aligha él Szabadkán olyan ember, aki jelen volt ezen a nevezetes 
előadáson és pártatlanul eldönthetné a kérdést: jó volt-e vagy pedig rossz az a 
bizonyos Faust-bemutató 1938 május 31-én. Annyi bizonyos, hogy alaposan 
megbolygatta a kedélyeket. Az a tény pedig, hogy minden tőle telhetőt elköve
tett, hogy igényes zenei produkciót hozzon létre, mindenképpen Újházi Lajos 
igyekezetét dicséri. Nem csak rajta múlt, hogy fáradozását nem koronázta tel
jes siker.
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APÁMNAK KÓS KÁROLY 
ÉPÍT ÚJ HÁZAT

apám költözködne 
csomagolja a fényt a fákat 
felhő-sziklákra Kós 
Károly épít neki új házat

apám nem ismeri -
Erdélyt sem -  most se oda készül
sehol van az a ház
hisz ami nincs az nem is épül

apám költözködne 
/kisimultak a vasalt szavak/ 
rálegyint az égre 
és -  régi házában marad

ANYÁMMAL AZ 
ŐSZBEN

hull valami az Őszből keseiti pernye 
néma szelekből sikolt anyám szerelme

ne takarja fiát semmi lomb semmi gyösz 
könny-hártyás szemében naponta megfüröszt

így véd: szentnek hitt de romlott felnőtt kölykét
-  nyulak félelmével -  zuhanó fény-ölyvként -

anyám idő-rétje virággal megtelik 
de a kor birkái mohón lelegelik

/minden akkor igaz ha érződik látszik/ 
anyám makacs: újra nő s újra virágzik



HABARCSLEKVAR
-Tolnai Ottónak -

... tetügalaxls...

... sziklalepke ...

... szellőhlgany...

... lólekpokróc...

... hitvákuum...

... észmedúza ...

... velőzene ...

... sortüzkönyvtár...

... pokolkráter...

... halálpete...

APORIA
mint űrsétán: egyetlen vezetéken 
ióg köldökzsinórral összekötött lepényen 
mit elvág valami meghatározott kényszer 
az élet nevű űrben 
lebegés halmozott zűrben

zsíroskenyérnyi boldogság: gyermekkor 
városnyi világjárás irányított vektor 
minden út -  házasságba zsugorodó mennybolt 
kétgyermeknyi szerelem 
ó ostobaság fegyelem!

Világot másító torzító erők
nem tudok más lenni mint aki: szomjas esők
áztatnak s néhány lépéssel a Semmi előtt
öntöm létharangom Itt-----
kérek egy...egy tamagocsit!
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HA NEM FOGADOD EL A 
JÁTÉKSZABÁLYOKAT...
MIRNICS L. ZSUZSANNA 
VARÁZSBOT FONÁKJA
Fórum Könyvkiadó Kft., Újvidék, 1998

Ha nem fogadod el a játékszabályokat, nem játszhatsz!
Tehát nem játszunk. Nem állunk be a sorba a többiek mögé, nem követjük 

egymást csukott szemmel, süket fülekkel. Nem fogadjuk el a szabályokat, mert 
mi döntöttünk így. Nem. Mert látni akarunk, gondolkodni. Ismerjük a szabályo
kat, de nem fogadjuk el azokat. Mi most nem játszunk, talán majd később. Majd 
akkor és azt, amely játéknak mi alakítjuk a szabályait. Valami mást, valami újat. 
Lehet, hogy válogatunk majd innen-onnan, de a sajátunkká formáljuk, így a 
miénk lesz, más lesz. A magunk és a mások játékát játsszuk majd, de a saját 
szabályaink szerint.

Ez a „játék”, az individuum szabadsága, valahol a hetvenes években indult, 
és még ma is folyik. Valójában persze sokkal messzebbre megy vissza, és min
dig jön valaki, aki rámutat erre. Aki felemeli, leporolja és megmutatja nekünk, 
ahogy ezt Mirnics L. Zsuzsanna, a Varázsbot fonákja című első verseskö
tetében is teszi.

Szabadverset ír. Lényege éppen az, hogy a jelenben, most történik. Nincs 
kezdete, nincs vége, csak a most van. Kötöttségek, rímek, verslábak nélküli 
szabadság, mely jobban kifejezi a költő énjét.

Verseit négy csoportba osztja -  Szélvonalak, A Rendszer, Határpillanat, 
Gondolatszálak -  melyek mindegyikében az ember, az Idő és Tér viszonyát, az 
emberek közötti kapcsolatot mutatja be, és nagy hangsúlyt fektet a társadalom 
személyiségépítő, illetőleg romboló hatásának ismertetésére, elemzésére.

Az első verscsoport a Szélvonalak címet kapta, melyhez hét vers tartozik. 
Szél: mint szabadság, szabadságvágy, körforgás, pillanatok, ide-oda szá
guldás Tér és Idő síkján. A négy közül ez a kör foglalkozik leginkább a vajdasági 
emberek helyzetével, felfogásával, ugyanis jellemzőink közé tartozik a „régi 
szép időkről” gondolkodni, mesélni. Jó-e ez vagy helytelen, azt mindenki 
másként ítéli meg, a költőnő szinte állást sem foglal ebben az ügyben. Ám 
kiélezve, az irónia határain belül aláhúzza, mi az, amire figyelnünk kéne. Ami 
fontos, csak sokszor emlékeink között megfeledkezünk róla, vagy csak nem 
figyelünk rá, pedig ott van, mindig ott, és egyre jobban. Ez a rámutatatás igen 
kifejezett az Újvidék című versben:

(a csuklókon vérvirágok túlzásai oszlanak)
„és közönyös más-rózsák vigyorognak a virágágyásokban”
„Más-rózsák”, nem a mieink, „vigyorognak”, nem mosolyognak, ahogy azt 

mi esetleg hisszük. Már a rózsa is más, és ha történetesen eszünkbe jut Exupéry 
Kis hercege, kinek, mint tudjuk, van egy babusgatott, egyetlenegy rózsája, 
mindjárt másként hatnak a sorok. És milyenek ezek az emlékek? Az idők során 
megszépített pillanatok. Lássuk, mit ír róluk:

„Törékeny tündér az emlékezet, / halvány, alakítható fény, / amely a házcse
repek alá bekúszva / megnemesíti a sötétszürke romokat.



(...)
Törékeny bogár az emlék. / A rátaposás és a félresöprés / eltakarja maradványait, / 

és esetenként más bogár-emlékek / hasonló feledésére jogosít.
Az Utólag című vers ekképpen magyarázata is az Újvidéknek. Érdekes, hogy míg 

az emlékezet tündér, addig az emlék bogár, pici, eltaposható, talán fel is cserélhető. 
Szépek az emlékek, és ezekkel ma már sok dolgot meg tudunk magyarázni, olyanokat, 
melyek egyébként borzasztóak is lehetnek. Ezt Mirnics L. Zsuzsanna a vers utolsó 
versszakában fejti ki:

„Csak az álom-másolat tép néha / belőlünk hamis képeket / együttérzésről, / szere- 
tetről / és igazságos harcról.”

Az egész köteten végigvonul egy, az Egyént középpontba helyező motívum. Mindig 
visszatér oda, hogy az emberek uniformizálni szeretnék egymást. Nem fogadják el egy
más kisvilágait, álomképeit. Rohannak, száguldoznak, és őrültnek tekintik az apró
ságokat is fontosnak tartó társaikat. Ugyancsak az Újvidék című vers tartalmazza, na 
persze kissé politikus színezetben ezt:

„a szél pedig alantas gúnnyal radírozza / mindennapi kulisszáinkat”
Gúnyosan törli el az emberek „apró-cseprő” életét, az emberek tehetetlen életét. 
Más versek ugyanígy rámutatnak arra, hogy az ember ellensége az idő, ami 

megállíthatatlan. Ellenség, mert nem hagyja, hogy úgy lássunk, ahogyan szeretnénk, 
mert mindig a Mostra emlékeztet:

„a dörrenésben / megérkezik a képbe az idő- / ellenem nélkülem”
-  írja ezt az Álom az erdőről című versében. Megérkezik az idő, amely szétoszlatja 

álomképeinket, azt a lehetőséget, hogy másképp-másként lássunk. Ebben a körben a 
gyengeségeinket is megmutatja, azt, ahogy elesünk, elcsúszunk a „jégen”. El is fogad
juk, meg sem próbáljuk legyőzni:

„azóta állandóan csak / elindulok és megakadok / elindulok és megakadok / elindu
lok / és / megakadok / mert megcsúsztam / az aznapi kurva hideg / éjjeli jégen” -  és mind
ezt egy esés, egyetlenegy akadály miatt.

A Rendszer érzésem szerint a legjobban sikerült része a kötetnek, a legegysége
sebb. A versek a Rendszerről, a „dogmákról”, a dacról, a lázadásról szólnak, ez tükrözi 
a mai ifjúság szemléletét is a leginkább.

A Rendszer maga minden versben helyet kapott. De mi is ez tulajdonképpen? Fel
fogható társadalmi rendszerként, de vallási dogmaként, sőt bármely izmusként is. Ez a 
nagybetűs Rendszer a korlátolt „elmék” szüleménye, és ami -  „természetesen” -  
tökéletes. Tizenkét versből álló, tökéletesen felépített sorozat A Rendszer, kezdve az 
Agy című verstől az Esőlesőig. Az első, az Agy, kicsit felette áll a többieknek, mert itt a 
gondolkodás áll a középpontban, úgy, mint amikor valaki sokáig ment egy úton vakon a 
többiek után, és egyszer csak megkérdi önmagától, hogy hová megy és miért. A 
szörnyű az, hogy választ már nem tud adni. Végre felismeri a Rendszer, a „Tökéle
tesség” hiányait, és megkérdi magától:

„miféle hiba / keletkezett”
-  és hol? Benne, vagy a Rendszerben? Miféle hiba keletkezett, hogy nem tudja elfo
gadni, hogy meg kellett állnia miatta, miféle hiba keletkezett az emberekben, hogy hinni 
tudnak ebben.

A versciklus során megismertet bennünket magával a Rendszerrel, definiálja (A 
Rendszer tökéletessége):

„most csak a rohanás ösztöne él bennem / és a tudat / hogy egyszer vége lesz” 
(Tisztánlátás és sebesség). Felfedi hiábavalóságát, kicsinységét:

„most ennyi vagyok / egy rossz téves vagy hiábavaló gondolat a Rendszerben / éle
tem csak ennyi / egy ágyrész / rab pillanatában / betegség / és hiány” (Betegség)

A versbeli ént a Rendszerben teljesen uniformizálták, csak véletlenül jutott eszébe 
a kitörés, amikor végre megismerte e Rendszert. Ekkor már nem fél, egyenesen halad a 
fény felé. Ráébred, hogy a szabadulás csak kétféle lehet: szerelem vagy halál.
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A Határpillanat ciklusba azon emberek sorsa került, akik valamiképpen kilógnak a 
társadalomból, akik ilyen vagy olyan módon, de nem fogadják el a játékszabályokat. E- 
zek az emberek sajátosan látják a világot, a maguk szemszögéből, úgy, hogy nem 
törődnek a külvilággal. Hogy kik ok? Gyerekek, őrültek, szerelmesek, különleges em
berek. Pszichológiai szempontból is talán ez a rész a legérdekesebb, lelkiállapotok 
egész sorozata tárul elénk.

Az egész szakasz mottója a Ballada az őrületről című versben fogalmazódik meg: 
„nem akarok valamilyen lenni / lenni akarok”
Őrület, gyereklét: különleges lét, különlegesen egyszerű, igaz. Ok azok, akikegyszerre 

kint is vannak, meg bent is. Az őrült az, aki az Ablaktalan Házon is ablakot, ajtót talál, aki 
kilát, aki kimegy.

Mirnics L. Zsuzsanna az őrült oldalán áll. Rámutat, hogy az emberek beskatu
lyázzák őket, hogy a társadalom kiveti őket. Mert ez az egész talán relatív is. Az őrültek 
legalább annyira őrültnek tekintenek bennünket, mint mi őket. „Az őrültek korán halnak”
-  nyugtatják magukat az emberek. Tartanak tőlük, ezért próbálják mindinkább távol tar
tani magukat tőlük, például úgy, hogy a gyerekekkel azonosítják őket. Bezárják őket, és 
ebből a körből nem törhetnek ki soha, még ha szeretnének is:

„ha nagyon szerettem volna elmenni a Gellért-hegyre az / Üveghegyre küldtek"
A Ballada az őrületről tehát egy őrült naplója, zavaros, gúnyos, melynek 

felépítésében asszociációs képsorok, álom-valóság vesznek részt. Ez az őrült mondja 
el a fent említett sorokat, akiknek elege van abból, hogy őrültnek nézik. Dey naplójából 
kiderül, bizonyos szempontból még kedveli is ezt, mert így nem kell megfelelnie a társa
dalomnak, az embereknek, rá nem érvényesek az emberek uniformizáló törekvései.

A Hang nélkül és a Megnyugvás című versből árad a nyugalom, a csend, az egys
zerűség és a tisztaság. Az ünnepek tiszta öröme, a szerelem, a konvenciók nélküli, sza
bad, puszta lét csodája teszi kedvessé és közelivé a verseket.

A záró rész a Gondolatszálak hat versben. Az előző három résztől eltérően, itt 
ismerjük meg leginkább magát a költőt. Ide kerültek azok a versek, melyek igazán róla 
szólnak. Most kerül hozzánk igazán közel Mirnics L. Zsuzsanna, itt látjuk csak, mennyi
re egyszerű, közvetlen. Itt található az a vers is, mely egyik soráról kapta a kötet a címét. 
Ez a Fegyelmezett vers. Miért fegyelmezett? Hogy még most az egyszer megfeleljen a 
többieknek, olyan legyen, amilyennek látni akarják.

„késsel felhasított hazugság-labdaként / hömpölygők felétek” / Elindult. Mire 
hozzájuk ér, talán már rá sem ismernek...

Talán ráismernek, talán nem. Talán vele játszanak tovább, talán nem.
Talán ok is elindulnak, talán mi is elindulunk, talán nem. Talán itt maradunk, 

keresünk magunknak új játszótársakat, talán nem. Keresünk magunknak új játszótár
sakat, új labdát, új játékot. Más játékot. Majd eljátsszuk a magunk játékát a magunk 
labdájával, és gólt rúgunk a társadalomnak: 1:0!
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