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 Kiss Csepregi Anna -------------------

A szellem helye
Mondom, látszik a fényképen: betört az ablak. Meg kellene csináltat

ni, mielőtt jönnek a hidegek. Vagy már itt is vannak: a fa is kopasz, 
rajtad is begombolva a kabát. János, nem lehet örökké csak a megtehető 
távolságokra gondolni.

A betört ablakra is figyelhetnél. Nem akarok vitatkozni, kötözködni 
veled. De besüvít a szél. Nem számíthatok rád, csak ezt akarom 
mondani. Nem mintha bántani akarnálak. De a szomszédok ragasztósza
lagot ikszeltek az ablakrámák közé. Éppen te nem. Pedig neked minden
kinél jobban kellett volna tudnod, hogy az idén olyan viharos lesz a 
tavasz, hogy betörhetnek az ablakok. Be is tört. Látod. Kettő. Te meg 
vetetkedsz, fotózta tód magad.

A távolság miatt? Ahhoz kell a fotó? Hát mi van a fejedben, mondd? 
Fázom. Te meg távolságokról beszélsz.

Igenis a padlóra löktem a képet. Nekem nem kell. Vjdd innét. Azért 
vagyunk-e itt, hogy majd egyszer valakik lássák, tudják: Száríts János 
távolságokban gondolkodott, autót hajtott, repülőre ült.

Nem. Azért vagyunk itt, mert éppen itt élünk. Ennyi. És az élethez ki 
kell cserélni a törött ablaküveget.,

A lényeg? Hogy mi az ablaküveghez képest a lényeg? A fejemre is 
eshetett volna a betört ablak. Az arcom vérezhette volna össze. Úgyhogy 
hallgass. Ez a lényeg. Mit írjak? Azt, ami szerinted fontos? Kinek?

Táj? Vidék? Környék? Hely? Miről beszélsz, János? Huzatot kapott a 
fülem. Nem érdekel, hogy fölrepültél, és szépnek láttad a vidéket. Ki fog 
erre emlékezni? Ugyan. Mindent elfelejtenek, János, azt is, hogy 
repülőt építettél, autókat hajtottál, sportegyesületet alapítottál. De én nem 
felejtem el, hogy az idén tavasszal nem ikszeltél ragasztószalagot az 
ablakrámák közé, és huzatot kapott a fülem.

A hely szelleme? No ne mondd. Benne van a levegőben meg á város 
környéki homokban? Azt mondom János, beszéljünk másról: arról a 
szellemről, aki te leszel, ha nem csináltatod meg az ablakot. Mert én ezt 
nem tűröm. A hideget és téged, az örökös terveiddel és szövegeddel. A 
hely szelleme. Hát mit gondolsz? Szobrot emelnek majd neked?

Igen. Szóval szerinted emlékezni fognak rád. Mert ez igenis olyan hely. 
Ez a város olyan. Múzeumban lesz a repülőd. És a rólad szóló fényképeket 
is megőrzik. És egyszer majd valami folyóiratnak is (ismét) fontos leszel, 
akár egy jelkép: szimbólum. Igen, János? Biztos vagy benne.

Lehet, hogy igazad van. Elvégre abban is igazad volt, hogy a géped 
felrepül. De az- ablaküveget cseréld ki. Vegyél gittet.

Mit írjak? Nem írok semmit, mert a huzattól reumásak lettek az ujjaim'.
De szeretlek. Hát ki szeretne, ha nem én? Az örökös álmaiddal. Igen, 

tudom, hogy sikerült, a terveid sikerültek. De nem erre gondoltam. Azok-
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Christian Norberg-Schulz

Genius Loci
Adalékok az építészet fenomenológiájához

(Részlet)

1. A hely fenoménje
Mindennapjainkat kézzel fogható jelenségek alkotják. Emberek, álla

tok, virágok, fák és erdők, kövek, göröngyök, faanyagok és víz, váro
sok, utcák, házak, ajtók, ablakok és bútordarabok. A Nap, a Hold és a 
csillagok, sodródó felhők, a nappalok és az éjjelek, meg a változékony 
évszakok is alkotó részei. Ugyanígy kézzel nem fogható jelenségek -  
amilyenek az érzelmek -  is övezik. Ez van adva, létezésünk tartalma 
ez. Rilke ezért kérdezi: „Azért vagyunk-e itt, hogy kimondhassuk: ház, 
híd, szökőkút, kapu, kancsó, gyümölcsfa, ablak -  és főképp azt, hogy 
oszlop, torony..." Minden egyéb, mint amilyen az atom, a molekula, a 
számok és minden egyéb adat, absztrakció illetve eszköz, amelyet nem 
a hétköznapi élet szükségleteire hoztak létre. Manapság az eszközének 
az élet szférájánál nagyobb jelentőséget szokás tulajdonítani.

Az életünkkel kapcsolatos konkrét tárgyak egymáshoz bonyolult és 
meglehet, ellentmondásos összefüggésben állnak. Példának okáért 
egyik jelenség nem foglalhatja magába a másikat. Az erdő fákból áll, a 
várost pedig házak alkotják. A táj azonban rendkívül összetett jelenség. 
Általánosítva azt mondhatjuk, hogy egyes jelenségek más jelenségek 
környezetét képezik.

A környezet konkrét meghatározása a hely. Közhelyszámba megy, 
hogy cselekmény és esemény helyhez kötött. Tulajdonképpen értelmet
len a helyszínre való hivatkozás megkerülésével bármiféle történésről 
beszélni. A hely nyilvánvalóan az élet szerves része.

Mit is értünk az említett hely alatt? Hogy szemmel láthatóan megha
ladja az absztrakt helymeghatározást. Arra a totalitásra gondolunk, 
amelyet meghatározott anyagi szubsztanciával, formával, textúrával és 
színnel rendelkező tárgyak alkotnak. Ezek a tárgyak együttesen hatá
rozzák meg a környék jellegét, ami a táj lényege. A hely legtöbbször, 
mint karakter vagy mint atmoszféra jelenik meg. A hely ezért minőségi, 
átfogó jelenség, amelyet mi egyetlen alkotóelemére sem redukálhatunk 
le, a térviszonylatéra sem, hogy ne veszítsük el valódi természetét.

Ráadásul a napi tapasztalat azt diktálja, hogy minden cselekmény 
más környezetet is igényel ahhoz, hogy a megfelelő módon mehessen 
végbe. A városok és a házak ennek következtében a legkülönfélébb he
lyek sokaságát foglalják magukba. Ezt a tényt korunk tervezés- és az



építészetelmélete természetesen figyelembe vette, ám a probléma 
megközelítése túlságosan gyakorlatiatlan maradt. A taking place-t (a hely 
játéka) közönségesen kvantitatív, funkcionális értelemben kezelték, olyan 
vonatkozásokkal, mint a disztribúció és a dimenzionálás. Hát nem 
emberköziek és hasonlatosak mindenütt ezek a funkciók? A jelek 
szerint nem. A hasonló funkciók, még a legalapvetőbbek is, amilyen az 
alvás és a táplálkozás, sokféleképp mehetnek végbe, és helyet is 
különféle tulajdonságúakat igényelnek, különféle kulturális hagyományok
kal és környezeti tulajdonságokkal. A gyakorlatias hozzáállás ezért a he
lyet saját identitással rendelkező, meghatározott ittként veszi figyelembe.

A helyek, mint minőségi totalitások nem írhatók le analitikus, tudo
mányos fogalmakkal.

Elvi szinten a tudomány „elvesz" az adottból, hogy a semleges, 
objektív tudás birtokába juthasson.

Amit elveszít, az a közönséges élet tere, amelyet senkinek sem 
szabadna figyelmen kívül hagyni, a legkevésbé az építésznek és a 
tervezőnek. A zsákutcán túl azonban, szerencsére, rendelkezésre áll a 
módszer, a fenomenológia néven ismert.

A fenomenológia a tárgyakhoz való visszatérésből, az elvonatkozta
tás és a mentális konstrukciók ellentételezéséből ered. Eddig a fenome
nológia követői leginkább ontológiával, pszichológiával, etikával és bizo
nyos mértékben esztétikával foglalkoztak, és meglehetősen kevés 
figyelmet fordítottak a köznapi életkörnyezetre. Néhány úttörő munkával 
azonban számolhatunk, amelyek azonban alig tartalmaznak építészetre 
vonatkozó közvetlen utalást. Ezért az építészet fenomenológiájára ége
tő szükség mutatkozik.

Egyes életterünk kérdéséhez közelítő filozófusok a nyelvet és az iro
dalmat tekintették értesüléseik kútfőjének. Mi több, a költészet azokat a 
totalitásokat is képes megnevezni, amelyeket a tudomány megkerül, és 
ezzel rávezet minket arra, hogy a kellő megértés birtokába jussunk. Egy 
ilyen költemény, amelyet Heidegger a nyelv természetének magyaráza
tára használt, Georg Trakl kiváló Téli estéje. Trakl verse a mi célunknak 
is kiválóan megfelel, hisz olyan átfogó élethelyzetet ábrázol, amelyben 
a hely aspektusa erőteljesen szerepel.

Téli este
Ha indul a hófúvás, 
nagy jel zeng az estharanggal, 
sok vendéget vár az asztal, 
s menedék és kincs a ház.

Mindenütt jár valaki, 
hozzák sötét éji utak.
A keresztfán lángra gyúlnak 
a föld hűvös nedvei.



Vándor lép be, fájdalom 
kövesedik a küszöbre.
S bor és kenyér tündökölve 
ragyog fel az asztalon.

(Szabó Lőrinc fordítása)

Nem kívánjuk Heidegger kimerítő elemzését megismételni, helyette 
inkább csak a vitatott kérdést megvilágító néhány részlet kiemelésére 
vállalkozunk. Trakl főleg olyan valóságelemeket alkalmaz, amelyek 
mindannyiunk hétköznapjaiból ismertek. Hóról, ablakról, házról, asztal
ról, ajtóról, fáról, küszöbről, kenyérről meg borról, sötétről és fényről 
beszél és az embert, mint vándort ábrázolja. Ezek a képek azonban 
jóval szélesebb struktúrákat is magukban rejtenek. A vers legelőbb is a 
külvilág és a beltér irányába ágazik. A künn megjelenik már az első két 
sorban, és természetes illetve emberi kéz alkotta tárgyak jelenítik meg. 
A természeti környezet a hófúvás által van jelen, s azt is jelzi a költő, 
hogy tél van és este. Már a költemény címe is természeti kontextusba 
helyez mindent. A téli este azért mégis több egy naptári jelzésnél. Tény
leges jelenléte minőségek sorának érzékelésével jut kifejezésre, vagy 
egyszerűen, mint a cselekmény és az események hátterét képező 
„Stimmung", illetve jelleg. A műben ez a jelleg az ablakra (A vers 
eredetijében az ablakra csapkod a hófúvás. A fordító megjegyzése.) 
csapódó hófúvás formájában jut kifejezésre, amely hideg, puha és 
hangtalan, s amely lekerekíti a sötétedésben még mindig felismerhető 
tárgyak körvonalait. A hóesés elemi erejének jelzése csak serkenti a tér 
és a cselekmény érzékelését: a Föld és az ég jelenlétét is nyilvánvaló
vá teszi. Minimális szó használatával Trakl így teremt a lét számára tel
jes természeti környezetet. De a künn is tartalmaz emberkéz létrehozta 
tárgyakat. Ezt az esti harangszó jelzi, amely mindenütt hallatszik, és 
amelynek hatására a privát belső világ a mindent magába foglaló nyil
vános totalitás része lesz. Az estharang azonban mégis több egyszerű 
emberkéz alkotta tárgynál. Ez szimbólum, amely e totalitás alapját ké
pező közös értékekre emlékeztet. Heidegger szavaival: „az estharang 
hangja az embert, a halandót isten szolgája elé tereli."

A belső világ a második két sorban jelenik meg, olyan házbelsőként, 
amely az ember számára menedéket és lévén, hogy magába zárja, biz
tonságot nyújt, és ,,s menedék és kincs a ház." Annak is van ablaka, 
nyílása, amely lehetővé teszi, hogy a belvilágot a külvilág kiteljesedése
ként éljünk meg. Végállomásként a szoba közepén „sok vendég" 
számára megterített asztalt találunk. Az asztal körül az emberek egy
máshoz közel kerülnek, ez a centrum, mely a belvilágot minden másnál 
jobban jellemzi. A belvilági jelleg alig nyer említést, mégis érezhető. 
Ellenpontozva a kinti hideg alkonyatot, világos és meleg, csöndje pedig



a megszólalást sürgeti. A beltér a tárgyak értelmes világa, „sok vendég" 
életének lehetséges színtere.

A következő két sorban a perspektíva mélyebbé lesz. A helyek és a 
tárgyak jelentése kiteljesedik, s az ember már, mint „sötét éji" úton 
haladó vándor jelenik meg. Ahelyett, hogy élvezné a magaalkotta ház 
biztonságát, ő az életpálya külsejéről érkezik, ezzel jelezve azt a törek
vést, amely arra irányul, hogy az ember tájékozódjon az adott, ismeret
len környezetben.

A természetnek persze másik oldala is van: a növekedés és a virág
zás áldásait kínálja. A „lángoló" keresztfa jelenségében a Föld és ég 
egyesül és lesz világgá. Az emberi tevékenységnek köszönhetően ez a 
világ bor és kenyér képében jut a szobába, s ezáltal a belső megvilá- 
gosul, vagyis jelentéssel telik meg.

A szent égi és földi gyümölcs híján a belvilág üres maradna. A 
befogadó, begyűjtő ház és az asztal teszik lehetővé, hogy a világ köze
livé lehessen. Házban lakozni annyit jelent, mint benépesíteni a földet. 
De ez a lakozás (dwelling) sem egyszerű; annak elérhetővé kell lennie 
a sötét kitérőkről is, s küszöbe választja el a künnt a benttől. Hasadé- 
kot képez a másságban, és jelentésénél fogva testesíti meg a megkö- 
vesült szenvedést. A küszöb tehát a lakozás kérdését jeleníti meg.

Trakl költeménye környező világunk néhány lényeges jelenségére és 
részben a hely alapvető ismérveire vet fényt. Először is azt hozza tud
tunkra, hogy amennyire lokális, annyira általános is egy-egy szituáció. 
A megénekelt téli este szemmel láthatóan helyi, nordikus jelenség, de 
a belső világ és a külső tér fogalmai általánosak, amilyen ezek jelleg
zetességeinek jelentése is. A vers e helyről konkretizálja az egziszten
cia alapvető sajátságait. Konretizálni itt annyit tesz ki, mint szemmel 
láthatóvá, s ezzel konkrét lokális jelenséggé tenni. Amikor ezt teszi, a 
költemény a tudományos gondolkodással ellentétes irányban halad. 
Amíg a tudomány az adottból indul ki, a vers viszont a valóságos 
tárgyakhoz vezet, megfejtve ezzel jelentését a világnak, amelyben 
élünk. Tehát a Trakl-vers különbséget tesz a természeti és az ember
kéz alkotta elemek között, amely a környezetfenomenológiák kiinduló
pontját vetíti előre.

A természeti elemek szemmel láthatóan elsődleges komponensei az 
adottnak, míg a helyek a tárgyakban rejlenek, legtöbbször földrajzi 
terminusokkal megragadva. Azonban meg -kell ismételnünk, a hely érzé
kelhetően több a lokációnál.

A kortárs irodalom tájleírásai különféle kísérleteket tartalmaznak a 
természeti hely leírására, de ismét csak azt látjuk, hogy az általában 
használatos eljárás túlságosan absztrakt, a gyakorlatias és meglehet, 
vizuális megfigyelésekre támaszkodik. Ismét a filozófiát kell segítségül 
hívnunk. Az első alapvető megkülönböztetéshez Heidegger bevezeti a 
föld és az ég fogalmát, amikor azt írja: „A kövek és vizek között növé



nyékben és állatokban kiteljesedő föld kínálja 
a születést, a virágzást és a beérést..." „Az 
ég a Nap körpályája, a változó Hold ösvénye, 
a csillagok szikrázása, az évszakok váltako
zása, a nappal verőfénye és szürkülete, az éj 
sötétje és forrósága, valamint az éter kék 
szakadéka..." Mint minden alapvető képzet, a 
föld-ég disztinkció is triviálisan hangozhat.
Jelentősége azonban kifejezésre jut, amint 
hozzáadjuk Heidegger lakozásról szóló definí
cióját: „Az a mód, ahogyan te meg én léte
zünk, a mód, ahogyan mi, emberek a földön 
élünk -  a letelepedés." Méghozzá a földön, te
hát az ég alatt. Azt, ami az ég és a föld között található, ő úgyszintén
világnak nevezi, s így vélekedik: „a világ olyan ház, amelyben holtak
ütöttek tanyát." Más szóval, amint az ember képes a birtokbavételre, a 
világ beteljesül. A természet főként kiterjedt, mindent átfogó totalitást 
teremt, amely harmonikus kapcsolatban a helyi körülményekkel sajátos 
identitással bír. Ez az identitás vagy szellem leírható pár kvalitatív 
terminussal, amelyeket Heidegger a föld és az ég leírására használ, és 
figyelembe kell venni a szétválásuk kiindulási pontján található funda
mentális disztinkciót. Ezen a módon eljuthatunk az egzisztenciálisan re
leváns tájkép-értelmezéshez, a tájképéhez, amelyet meg kell őriznünk, 
mint a természeti hely legfőbb meghatározását. A tájképben aztán 
különféle alárendelt helyeket és természeti tárgyakat találunk, amilyen 
Trakl fája is. Az ilyen tárgyak sűrítve hordozzák magukban a természe
ti környezet jelentéseit.

Az emberi kéz alkotta környezeti elemek elsősorban a különféle 
települések, a házaktól és a farmoktól a faluig és a városig, aztán a 
településeket összekötő utak, és még sok elem, amely része a kultúrtáj- 
nak. Amennyiben a települések szervesen illeszkednek környezetükbe, 
úgy centrumként szolgálva kicsiben a környezet jellegét foglalják 
magukba, s amely magyarázattal is szolgál erről a karakterről. Erről 
Heidegger azt vallja: „Minden ház, falu, város része annak az építke
zésnek, amely belülről és maga körül összegyűjti a különféle tájjellem
zőket. Az épületek a földet, mint lakott tájat az emberhez közelítik, és 
ugyanakkor a szomszéd lakók rokonságát az égbolt alá illesztik." Az 
emberkéz formálta helyek alapvető jellemzője a koncentráció és a leke- 
rítés. Ezek teljes egészében bensők, ami azt jelenti, hogy begyűjtenek 
minden rendelkezésre állót. Hogy e funkciónak megfelelhessen, nyílá
sokat tartalmaz, amelyek a külvilággal kötik össze. (A nyílások igazi 
helye belül van.) Az építmények ezen kívül, kapcsolatban állnak környe
zetükkel is, mivel a földre támaszkodnak és az ég felé emelkednek. Ter
mészetesen, az emberformálta környezet olyan alkotásokat, tárgyakat



tartalmaz, amelyek a lélek központjaiként szolgálhatnak, s amely a te
lepülés gyűjtő funkcióját hangsúlyozza ki. Heidegger szavaival: „A tárgy 
tárgyiasítja a világot", amelyben a „tárgyisasítás" eredeti értelme az 
összegyűjtés, és ezen kívül „csak amit a világból alkotnak, válhat tárgy- 
gyá."

Bevezető megjegyzéseink több helyen sugallják a hely szerkezetét. 
Egyeseket már feldolgoztak fenomenológiával foglalkozó filozófusok, és 
megfelelő kiindulási pontot kínáltak egy jóval teljesebb fenomenológiá
hoz.

Első lépésben a természetes és az ember alkotta jelenségek, egy
szóval a táj és a környék között tettünk különbséget. A második lépés 
az ég és föld (horizontális-vertikális) és a benn és künn kategóriáit ál
lítja fel.

Ezek a kategóriák térhez kötődőek, ezért a tér fogalmát ismét alkal
maztuk, ezúttal nem matematikai fogalomként, hanem az egzisztencia 
dimenziójaként. Az utolsó és különösen jelentős lépés a karakter fogal
mának bevezetése. A karaktert a tárgyak milyensége határozza meg, 
és a mi kutatásunkban alapot nyújt a hétköznapi élet igazi fenoménjé- 
nek meghatározásához. Kizárólag ílymódon határolhatjuk körül a genius 
loci-t, a hely szellemét, amelyet ősi népek az eltérésben ismertek fel, 
amely nélkül a túlélés érdekében az ember beilleszkedni képtelen.

Beszédes István fordítása



—  Beszédes István  —

Elefantiázia
Mostanában elefántokra gondolok. Nem azért, mert többször is fogat 

váltanak vagy, mert egy felnőtt bikának hat-hét nősténye is lehet, sőt 
azért sem, mert hímtagja akár a negyven kilogrammot is megüti. Bár a 
hatalmas tömegű élő monolitok lenyűgöznek, most mégsem erről van 
szó. Nem élettel, sokkal inkább halállal elfoglalt terük érdekel. Elsősor
ban így nem az elefánti lét, hanem az ún. elefánttemető foglalkoztat, s 
kilogrammban ki nem fejezhető súlya ennek is van. A hely érdekel, 
amelyet a nemes állat magányos haláltusája helyszínéül választ. Még
hozzá azóta, hogy úgy hat-hét éve újsághír számolt be róla, hogy a 
palicsi állatkert ormányosai kimúltak. Élhettek volna még pedig, de vagy 
megfáztak, vagy éhen haltak, vagy pedig egyszerre -  a határtalan 
öldöklés közepette -  megtalálták moccanatlan is a haláli hely szellemét. 
Eljárt felettük a hely...

Azóta ebben a nagy, örökzöldekkel és lombhullatókkal teli elefántte
metőben éjszaka, amikor lehűl a levegő, az egyik városi pékség körül 
megjelenik a köd, mintha a kemence kéményéből jönne ki; s hangtala
nul az alsóvárosi sírkert felé gomolyog, amelynek egyik oldaláról a 
laktanya gyakorlótere, míg a másikon a kórház épületegyüttese, s az 
abból kimagasló szülészet, míg a harmadikon a vásártéri kerítés feszül.

Ez a szűk terület látszólag teljes életek színtere. Valaki megszületik 
a kórházban, medveszarcukorral a zsebben kerül néhány kört a vásári 
körhintán, éveket tölt el a katonai gyakorlótér akadályai és Potemkin- 
épületei között, majd végső nyugvóhplyére, a temetőbe, a temető gro
teszk latrainak védelme alá kerül.

A széles törzsű, rövid végtagú, goromba arcú latrok szoboröntője 
nem művész, sokkal inkább kisiparos és üzletember volt. S amerre e 
torz figurák öntvény-ikrei megjelentek, mert jutott belőle távolibb sírker
tekbe is, valamiféle határvonal húzódik, s keríti el az impériumot, amely 
földrajzi fogalmakkal nehezen megfogható, ideje viszont -  legyen ez, 
mondjuk, ezerkilencszázhuszonnégy március 16-a, délután négy óra -  
világosan behatárolja.

Mintha titánok vagy elkárhozott angyalok kései leszármazottai volná
nak. A testük görcseiben rejlő hatalmas erő el is nyomja a kompozíció 
centrumába helyezett megváltót. Igaz, a vézna, lehanyatló fejű alakba 

-nem is rejtettek feszültséget. A légionáriusoké a hősiesség, a tizedes túl 
okos, iskolázott, nézz csak rá nehéz munkától megkímélt kezére. A mű
kő habarcsánál olcsóbb anyagból, pléhből hajlították és odaerősítették 
a kápolna homlokzatára. Ugyanaz a szépre törekvő, ám azt megragad



ni képtelen, együgyű indulat formázott szinte áttetsző csuklót és kímé
letlen ácsszögeket.

(Az egyik határszél falusi temetőjébe is ez a mester szállította a 
Kálvária rekvizitumait. Itt ugyan Krisztus is három dimenziót kapott, de 
a korpuszt mintha valami sokkal könnyebb anyagból öntötte volna: ha 
nincs a fején a rozsdás koszorú, talán el is repül. Aztán valaki egy sze
les éjjelen a temetőn átvezető úton haladva, a dombtető szobraihoz 
érve meglátott valamit, amitől rettenetes megijedt. Maga sem találta 
okát, percekig tartott, míg rájött, nem is valami, sokkal inkább valaminek 
a hiánya keltett benne rémületet. Az esti vihart követően ugyanis a két 
szörnylator között Krisztus feszületének talapzata üresen állt.)

A felsővárosi köztemető nem egy közönséges külvárosi pékségre, 
hanem magára a kenyérgyárra néz. Mögötte silók magasodnak, alkal
masint világítanak magasba nyíló ablakaik, akár a csillagok között, az 
indigókék égen is nyílhatnának, s a tájékozódást segítendő, elcsön- 
desedett hajnalokon a torony gépeinek dohogása is messze hallatszik. 
A pékek aranyos fényben a párás ablakok mögött tüsténkednek, fehér
ben, mint a madárház hóbaglyai, vagy mint a lelkek, amelyeket a párás 
üvegen kívül a rideg földben fekvő, fejüket felemelni képtelen holttestek 
visszavárnak. Gépek hengerítik a kenyeret, lövöldözik ki a zsömlyét, 
míg reggelre el nem homályosul az üzem, s mint a szülőföldjükre



visszatérő vámpírok nyugvóhelye, kietlenné lesz, mihelyt meleg napfény 
akaszt százméteres árnyékot a keresztekre és obeliszkekre, s a fekete 
ostromlétrák nekitámaszkodnak a válaszfalaknak. Ilyenkor aztán a 
pékek biciklire ülnek, s köszönnek a temetőcsősznek, aki, hogy 
megkezdje a rendelést, nyitja a temetőkaput, s a Szemét lerakása csak 
a kijelölt helyen feliratú tábla mellett a ravatalozó felé veszi az irányt.

Ami a két temető között történik, az a köztes lét tere, a város. 
Ahogyan folyamatosan sírkertek közé dúcolja magát, és ahogyan saját 
maga rakta hantokra tapos. Másrészt a temetőknek nevet adó Alsó- és 
Felsőváros nem is létezett soha, illetve: élő lakói a jelvigyázók kivételé
vel soha nem is voltak. Az Alsó- és a Felsőváros egy-egy nekropolisz, 
lakói legtöbbször halálukkal váltak igazi városlakókká, szinte polgári ran
got adományozva annak, amely jártában megelőzi az élőt, s amely az 
út mentén végül minden létezőt követ.



-------------------------------------Bozsik Pétéi------------------------------------------

Az ékszerésznő
Hát most mondd meg, Péter, nincs igazam? Te tudod milyenek a 

szüleim, tudod, mi történt a muterral, mert vedelt, mint a gödény, aztán 
részegen elütötte egy autó, úgy, hogy megsüketült, meg öt napig kómá
ba volt, meg combgipsz, meg minden... De hát tudod, minek mesélem? 
Meg a fater, aki szintén zenész, hál' Istennek csak volt, nem győztem 
utána kocsmákba járni, az utóbbi időkben főleg a Betyákhoz járt, tudod 
a disznórakodónál, ami van, órákat könyörögtem neki, mire nagy nehe
zen méltóztatott hazajönni az úr, közben meg elitta az egész fizetésit, 
fizetett boldog boldogtalannak, mi meg aztán az öcsémmel a 
mamáékhoz jártunk ebédelni. Hát nem akartam ebből az életből. Főis
kolára is azért iratkoztam be, hogy megszökjek otthonról, de azt nem 
nekem találták ki. Különbözetivel vettek föl, tudod, de csak azért, hogy 
ki legyen a létszám. Egy évet azért lehúztam, de túl nagy volt nekem 
az a város, túl idegen. Meg mit értettem én az irodalomhoz, most 
mondd! Olvasni se szerettem sose. Időt azonban nyertem. Kaptam va
lami ösztöndíjat is, albérletet nem kellett fizetnem, mert az unoka- 
testvéreméknél laktam, tudod, a Rózsiéknál, ha meg elmentünk valaho
va, a faszik fizettek. Mikor hazajöttem, egyik barátnőm mondta, itt van 
ez az állás, ő megy külföldre hoszteszkedni, vagy mi a picsát csinálni, 
napi négy órát kéne árulni ékszereket, tiszta munka, annyit kapsz, mint 
más nyolc óra alatt. Elfogadtam, akkor már nem voltam kis hetrefüles, 
jobb dolgom úgy sem volt, meg pénzem se nagyon, csak amit apám 
pénztárcájából csórtam el, ha be volt rúgva, meg ha nagy ritkán adott 
zsebpénzt... Hát nem hordott a tenyerén az élet, de szerencsém volt. 
Aztán megtetszettem a manusnak, no nem úgy, illetve akkor még nem. 
Mondta, menjek, fejezzem be az ékszerészetet, ő pénzeli, aztán álljak 
be hozzá, tanuljam ki rendesen. Mondtam, jó. A szakközépiskolám 
megvolt, tudod, mit fejeztem be? Erdésztechnikus vagyok, vagy mi a 
szösz, meg hülye, mintha lenne errefelé erdő! Azért volt jó, hogy a tech
nikumot befejeztem, mert így nem basztattak mással, csak a szaktan- 
tárgyakat kellett tanulnom. Levizsgáztam, a pali meg fölvett. Aztán meg 
majdnem el. De ez már más. Tudod, Péter sose gondoltam volna, hogy 
beleszeretek ebbe a fasziba. Egyfelől nős volt, és én irtózok belebonyo
lódni mások magánéletibe, másfelől meg nem is tetszett. Aztán egyszer 
azon kaptam magam, mint akit figyelnek, hogy kölletem magam. Tudod, 
milyenek a nők. Riszáltam egy kicsit a seggem, ha bejött a műhelybe, 
na! Mint afféle rüfke. Most mit cifrázzam! A pasas meg súg-búg, mind 
többet ad olyan munkát, amit kettesben köll megbeszélni, a szokásos. 
Mire észbekaptam volna már késő volt, fülig beleestem. Persze tudom,



mit pletykálnak a faluban, hogy összekúrt magának egy BMW-t, meg 
egy ékszerészműhelyt, és még a belvárosi lakásról nem is tudnak. Mert 
tudod, Péter, azért nem volt velem szűkmarkú, bár mondom, én hozzá
mentem volna, és hozzámennék most is, ha elválik. Én nem akartam, 
hogy váljon, ő fogadkozott, utána meg azt mondta, hogy nehezebb, 
mint gondolta, két gyereke van, nem szóltam, ahogy gondolja. Adj egy 
cigit, az enyémet a kocsiba hagytam, kösz! Szóval azóta, hogy van ez 
az ékszerészműhely meg az üzlet, átvettem a család irányítását. Kiver
tem a hisztit, no. Hazamentem, aztán mondtam a faternak (a muter 
ugye süket, nem akartam üvöltözni), hogy ez és ez a helyzet, van ez 
az üzlet, nekem köll segítség itthon falun is, itthon háznál is árulunk, a 
fater veszi föl a rendelést, én egész nap a városba leszek, fölveszem 
az öcsémet is eladónak, de nincs pia. Egy korty se, megértetted? így 
mondtam neki. Vagy ha nem, föl is út, le is út, én mentem a városba. 
Aztán nincs könyörgés, tőlem itt dögölhettek rakásra, de ezt azért nem 
mondtam. És képzeld, Péter, azóta egy kortyot sem ivott. Ennek már 
nyolc éve. Vettem neki birkákat, két kecskét, van öt disznó meg a 
baromfik, hadd bíbelődjön velük az öreg. Van még apádnak abból a jó 
kis szilvapálinkájából, úgy meginnék most egy stampedlival. Kösz. Az 
öcsém is bevált, bár volt vele egy kis gond, majd később elmesélem, 
meg fölvettem azt a fiatal, munkanélküli óvónőt, a Marit, tudod a Szá
vai feleségit, és mi négyen abáljuk az ipart. Főleg persze én, mert se 
éjjelem, se nappalom; nem panaszkodok csak néha idegesít, mikor a



faluban mondják, hogy nézd a Neszti már megint flancol. Flancolok, van 
miből. Hadd káráljanak! (...)

Hanem az öcsémet akartam még elmesélni, hogy mi történt vele. 
Most nemrégiban, a nősülése előtt két-három évvel, jómegaszondtam 
ám: nemrégiben, de tudod, Péter, hogy múlik az idő, szóval, mondja 
nekem a fater, hogy valami nincs rendben ezzel a gyerekkel, állandóan 
a Bibliát bújja, nem jár sehova, ami hát azér' mégse normális, mi volt 
akkor, 21-22 éves. Nem azt mondom, hogy rúgjon be minden nap, meg 
is volt vele beszélve egyébként, hogy a péntek-szombat az övé, azt 
csinál amit akar, tudod, mi nyitva vagyunk szombat délelőtt is, nem köll 
bejönnie, hadd csavarogjon, inkább most, mint később, hát nem? Én 
ugye dolgoztam egész nap, nemigen értem rá, hogy foglalkozzak vele, 
hanem amikor a fater mondja, hogy mi van, utánanéztem a dolognak. 
Tudod, Szőlősoron lakik az az Ozsvár pék, aki meghalt, annak a lánya 
az anyjával beköltözött a városba, valami városi krapek vette el az ura 
halála után, és a lánya, az Edina belépett valami szektába. Hát az én 
Ferkó öcsém, ezt a szentfazék picsát szedte föl, az meg belehülyítette 
ebbe a szektába, Jehova tanúi vagy mi a fasz. No aztán elkaptam az 
én öcsikémet, hogy no, hogy' is állunk mi ezzel a szektával. Erre föl, 
azt mondja nekem, képzeld el, semmi közöm hozzá, hogy ő mit csinál 
a szabad idejében. Ej, a te anyád hétszentségit, így mondtam neki, mi 
az, hogy nincs közöm hozzá, mi az, hogy nincs közöm? Ahhoz, hogy



enni adok neked, meg lakást veszek, meg autót (igaz, egyelőre kispol- 
szkit) ahhoz van közöm? Mondom neki, aztán tudod-e hogy ezek a 
szekták a családod ellen is uszíthatnak, akkor mit csinálsz, akkor elvá
god majd a torkom, mert az ékszereket szét kell osztani a tagoknak 
vagy a szegényeknek, vagy mi a faszt csinálsz? Ilyet nem mondanak, 
aszongya. És ha igen? Erre tudod, mit csinált? Megvonta a vállát. No 
jó, tudod mit, mondtam neki, itt van a munkakönyved (akkor még volt), 
van három napod, holnap péntek, nem köll bejönnöd dolgozni, hétfőn 
vagy megjelensz a munkakönyveddel és akkor tudom, hogy mellettünk 
döntöttél, és kész, el van felejtve, ha pedig nem, akkor mehetsz Isten 
hírivei ahhoz a szentfazék picsához, de énhozzám többet ne gyere se 
kérni, se könyörögni, látni se akarlak. Ja, még előbb megkérdeztem tő
le, hogy ti, mikor találkoztok, akkor mit csináltok, basztok vagy a Bibli
át bújjátok? Nem a vallás ellen vagyok én, Péter, ha akar menjen a 
temlomba vasárnap, mint annyi más ember, de ami sok, az sok. No az
tán az én Ferkóm megjelent hétfőn dolgozni, nem sokra rá megismer
kedett az Elzával, akit most tavaly vett el. Itt laknak, öt házzal följebb a 
ti utcátokban, hisz' tudod. Adj még egy kortyot! Kösz. (...)

A lányomról, a Vicukáról is, anyám után adtam neki ezt a nevet, 
összehordanak hetet-havat a faluban, de azt nem tudják, hogy ki az 
apja. Szerelemgyerek, súgnak össze a hátam mögött. Hát ez az! Tény
leg szerelemgyerek, de azt hiszik attól a fővárosi pasastól van, akivel 
próbálkoztam egy ideig, mikor a volt főnököm, nem akart válni, meg 
találkozni se velem. De aztán nem tartott sokáig, nem bírja ki nélkülem, 
mármint a volt főnököm, igaz, én se nélküle. Nem a gyerek miatt indí
tott el a pályán, mikor Vicuka megszületett, már megvolt minden. Én 
meg úgy döntöttem, kell eg / gyerek, benne vagyok a korban, gondol
tam, ennek már négy éve, akkor múltam huszonnyolc. Aztán úgy ma
radtam, illetve hagytam, hogy úgy maradjak. Csak egy kicsit több időm 
lenne rá, így most főleg anyám bíbelődik vele egész nap. Óvják minden 
széltől, ez is a baj, a múltkor is elesett, és kitörte mindkét első fogát, 
szerencse a szerencsétlenségben, amilyen kis ügyetlen, a szemit is ki
verhette volna, mondd Péterem, hány gyerek esik el, mégsem töri ki a 
fogát, nem baj majd női másik, most februárban lesz négy éves, de hát 
tudod, egy napon szültünk a feleségeddel, csak nem egy helyen. (...)

A volt főnökömet meg egyre többször küldöm el, vagy nincs kedvem 
a városban maradni, mert így is alig látom a lányomat, vagy ha néha 
mégis bent maradok, akkor is elküldöm, fölteszek valami jó zenét, 
megiszok egy-két pohár wiskyt, és csak úgy el vagyok magamban, mint 
a befőtt...

És ti hogy vagytok?



— Harkai Vass Éva  —

Gábor és én
Néha még ma is érzem azoknak a zöld almáknak az illatát, ame

lyek a kovácsműhely előtti almafán termettek. Amikor szüleim 
kivágták az almafát, gyökereit, mivel vastagok voltak és mélyre nyúl
tak, benne hagyták a földben. Most terasz van azon a helyen csiszolt 
márvány padlóburkolattal, de nem csodálnám, ha egy eseménytelen, 
unalmas délutánon valaki arról adna hírt, hogy hallotta a gyökerek 
terjeszkedését a föld alatt. Bennem még ma is kígyóznak ezek a 
gyökerek, befurakodnak a délelőttjeimbe -  érdekes, mindig éppen a 
délelőttökbe. Utána felvillan a törzs szürkés felülete s az a bizonyos 
beteges fakózöld, ami az almák színe. A fakózöldek pedig haragos
zöldbe potyognak: gyöngyvirág. Dús bokrokban nőtt a fa alatti 
árnyékövezetben. Az ilyen mélyzöld árnyék mindig hűvös és nedves. 
Tapintottad már?

Egy alkalommal szerbórán valamilyen történetet olvastunk -  egy 
kisfiúról talán, aki félt a szakadék sötétjétől. Nem sokat értettem belő
le -  annyit, hogy a szakadék mély homályában gyöngyvirágok nőttek. 
Bársony hűvösség és nedves illat -  ezt rögtön kiéreztem a szövegből. 
Úgy tűnt, a mélység nedves leheletét is ismerem, szabályos déjá vu 
volt. Csak később jöttem rá: ez az almafa alatti gyöngyvirágok bár
sony és nedves illata.

A gyöngyvirágbokrokhoz pedig Gábor is hozzá tartozott.
Délutánonként, ha anyáék aludtak, kezdetét vehette egyfajta felté

teles magány. Egyedül voltam, bár tudni lehetett, nem messze 
tőlem szüleim a délutáni álom vizének másik partján -  ki tudja, mit 
művelnek, s mire gondolnak ott. S akkor neki lehetett dőlni a kovács
műhely hideg szemcsés falának, és képeket nézni. Tiltott képeket egy 
belső képernyőn, amelyeket senki sem láthat. A mozdulatoknak nem 
volt nevük, a testrészeknek és a testrészek tulajdonosainak sem. Úgy 
rémlik, nem nélküliek voltak. Ennek ellenére tiltott képek voltak ezek. 
Biztos voltam benne, hogy a szüleim haragudnának, ha látnák őket, s 
nagyanyám is, aki egész életét, élete minden napját és óráját úgy 
élte le, hogy tudván tudta: minden mozdulata Isten színe előtt törté
nik. Nagyanyám Isten színpadán... Zavarban lennék, ha most föntről 
látna valaki. S kellemetlenül éreztem volna magam, ha azokat a tiltott 
belső képeket látta volna. Persze sejtettem: Gábor néha látja őket. 
Olykor-olykor elárulta magát. Ha megborzongtam, borzongott ő is. Ha 
tenyeremet a szemem elé kaptam, lebukott a gyöngyvirág haragos
zöld levelei közé. Egy vasárnap délután megkérdezte, tudom-e, hogy 
egyforma az arcunk.



A szeplőink? kérdeztem.
Nemcsak a szeplőink, az arcunk is, mondta, s hirtelen elhallgatott.
Dehát te fiú vagy, én pedig lány, mondtam.
Éppen emiatt érdekes, hunyorgott ravaszul.
És testvérek vagyunk, türelmetlenkedtem én.
Bizonyos dolgokban ez nem számít, suttogta titokzatosan. A képek 

pedig peregtek, milyen hosszú egy vasárnap délután, amikor anyáék 
alszanak, s lógatják lábukat az álom másik partján a nem tudom, 
mibe.

Gábornak az almafa alatti gyöngyvirágágyás volt a törzshelye, de 
nem volt ott mindig megtalálható. Néha leereszkedett a kiszáradt 
kútba, néha a tetőn unatkozott. Lehozta a padlásról a titokban világra 
hozott kismacskákat.

Látod, milyen rózsaszín a bőrük? kérdezte. Olyanok, mint a kisba
bák. Most még félig emberek, csak később lesznek macskák. Majd ha 
kinyílik a szemük: azok már szabályos macskaszemek lesznek, csak 
még nem zöld, hanem kék lesz a színük a tejtől. A néhány napos 
kismacskák úgy nyafognak, mint az újszülöttek, csak valamivel maga
sabb hangfekvésben, s cérnavékony hangon. Lehet, hogy elvetélt 
kisbabák.

Azon a nyáron a kiszáradt kútba beleesett egy kismacska. Gábor 
hozta fel egy olyan délutánon, amikor anyáék aludtak. Az esésben 
megsérült kis test mozdulatlanul feküdt, alig lélegzett.



Él még?
Él, de ki tudja, meddig.
Mit csináljunk vele? kérdeztem.
Életben kellene tartani, mondta Gábor, s arcán megkomolyodtak a 

szeplők.
Jó, de hogyan?
Találnunk kellene egy másik macskát, azt szorosan mellé fektetni, 

s kioltani az életét, hogy a lelke átszálljon a mi macskánkba.
Félek.
Te mindig félsz, ilyenek a lányok. Boncoltál már békát?
Nem merek.
Gondoltam. Én már sült békacombot is ettem. Olyan, mint mama 

csirkecombja, csak kevesebb rajta a hús, és egy kicsit iszapszagú.
Hol találunk macskát?
Akárhol foghatunk, esténként öt-hat is vemyákol, olyankor rande

vúznak.
Nem volt bátorságom. Macskát még csak találtam volna, a szom

szédban volt egy csúnya vörös, de nem mertem volna kioltani az 
életét. Még nézni sem, ha például Gábor teszi ezt. Viszolyogtam a 
lehetséges halálnemektől. Arra is gondoltam, hogy a mi kismacskánk
nak nem kívánnám egy ilyen csúnya vörös kandúr lelkét. Addig 
nyűgösködtem, hogy végül Gábor is lemondott a viviszekcióról.



Másnap elpusztult a kútból felhozott kiscica.
Kilehelte a lelkét, mondta Gábor. Te vagy az oka, ha bátrabb 

lennél, s hinnél a lelkek átültetésében, életben maradhatott volna.
Én a lélekvándorlásban sem hiszek, hüppögtem.
Lélekvándorlás pedig van, erősködött. Én előző életemben gyöngy

virág voltam, most pedig a testvéred vagyok. Mondtam már, hogy 
egyforma az arcunk?

Pedig Gábor sohasem élt. Énrám várt ez a név, de hiába. Azután 
anya egyszer eltűnt egy egész napra. Nekem nem akarták megmon
dani, hová. Sápadt volt, amikor hazajött.

Megoldottad? Nincs tovább? kérdezte hivatalos hangon apa. Vége, 
mondta színtelen hangon anya.



------------------------------------Aaron Darkblumm x --------------------------------------

Kicsit minden olyan
Ülök a szabadkai vasútállomáson, átlövöm magam a századvégről 

a századelőre, Csáth, Műnk, Havas mennek keresztül hadonászva a 
várótermen, látszik, hogy halálfontos, amiről beszélnek.

Az este még porszívóztam is, néztem a csíkokat a szőnyegen, 
minden sokkal kisebb lett hirtelen, belenézek a tükörbe: rendben van 
minden, még nem haraptam le a nyelvem.

Ismeretlen emberek, ismeretlen hangok, ismeretlen illatok, úgy 
látszik, mégiscsak rossz állomáson szálltam le.

Olyan havas itt minden.
Kicsit azért még így is Szabadka.
Szétnézek, aztán elszívok egyet a kalauzzal.
Nyerítenek be a lovak a nyitott ablakon, mehetnénk lassabban is, 

de inkább nem én diktálom a tempót.
Lötyög alattam a föld, meg megyünk közben ezerrel.
Az ismeretlen barátom Pestről érkezik tizenegykor. Még soha nem 

láttam, mégsem tűzünk piros szegfűt.
Azt mondja később, hogy ő egy háborúból menekült ide.
Furcsán nézek rá.
Beleköpünk ugyanabba a folyóba, s aztán -  mint a Talpraesett Tóm 

és a Mississippiben -  növekedni kezd a vízszint.
Aztán fogja magát, és visszamegy a háborúba.
A pénztárosnő csak átmegy hétfejű sárkányból normálisba, nem is 

nézek hátra, amikor visszaadja az aprót.
Ha átver, megcsinálom a hidat.
A szabadkai korzón egy sáskakezű gyerek, ha már hihetetlen, 

akkor nem hazudok.
Hajnalban ébresztem a kakasokat, ha háromszor megszólalsz, 

tudom, hogy elaludtál.
Minden éjjel újabb szövetség, azért néhány ószövetséget is megle

lek.
A békák kezdik éjjel, folytatják a rigók, bár ha jobban belehallga

tok, megvannak még a tücskök is az alkonyatból.
Különválogatni a hangokat. Látni azt, ami kincs.
Ha ágyút sütögetnek a fülem mellett, akkor sem ébredek fel.
Békebeli hétköznapok.



Ülök a kishegyesi vasútállomáson, nézem az embereket, senkit 
sem ismerek, kiesik a kezemből a cigi, egy gyerek kiszúrja, hogy 
lehet velem beszélgetni: ki vagyok, hova megyek, miért, mit csinálok.

Nem tudom.
Azt sem tudom, hogy hívják ezt az országot, ahol éppen ütöm 

agyon az időt.
ő  nem csinál semmit, nem akar semmi sem lenni, jó így neki, 

lézengeni akar a világban.
Az jó, mondom, lézengeni azt én is szeretek.
Mindenhova innen indultunk, és mindenhonnan ide jöttünk vissza.
Süthet a nap, fújhat a szél, eshet az eső, dúlhat bármilyen hábo

rú, kiindulópontnak mindig megfelel.
Nem akarok a vasútállomásról írni, romba dőlt épület, talán pár 

évvel ezelőtt még lehetett volna belőle valami, elszúrtuk ezt is, mint 
olyan sok mindent.

Prága, Weimar, Kolozsvár, Szófia, Velence, Budapest.
Kicsevó, Skopje, Niš.
Szabadka, Újvidék, Zenta.
Kishegyes.
A Virág határai.
Nem akarok többet látni, elég néznem a barátnőm, miközben 

alszik, ugyanúgy, ahogy a holdat bámulom éjszakánként.



Beleholdkórosodtam.
összeszámolom magam: minden megvan.
Kiszúrom a szemeim, csak találok egy Antigonét.
Megint csak Szabadkára megyek.
A Csongival, a Xéniával, és az Ishuval szédelgünk: régi barátok az 

új világban.
Újvilág. Ezek szerint mégiscsak eljutottunk Amerikába. Vagy Ame

rika jutott el hozzánk.
Igazad volt: nem is olyan nehéz.
Ismeretlenek az utcák, amelyeken járunk, de itt legalább az arcok 

ismerősek.
Kerüljük a központot, ahol minden bedák: lenyalt hajú, napszemü

veges skacok, maffiózók, katonák, rendőrök, koldusok.
Kutyák.
Egy filozófiatanárból utcai énekessé avanzsált fickó nimfázik az 

egyik sarkon.
Az ember előbb-utóbb hajlamos mindent megutálni.
Mostanában kicsit minden északabbra költözött.
Újvidék újabban kicsit belgrádos, Kishegyes temerines, Topolya 

szenttamásos, Szabadka törökbecsés.
A Csongi motorjának a rendszámtáblája is törökbecsei, de ez csak 

az egyik ok, a fák, a házak, kertek, akcentusok, gesztusok is Török
becsét idézik.



Mosolygunk egymásra, szép az élet, akkor is, ha valahol hely- és 
időérzékünket vesztettük.

Hol vagyunk mégis és mikor?
Ha jobban körülnézek, 1943, Budapest.
Radnótit még utoljára hazaengedik a munkatáborból.
Éjszakánként saját kísérteteim üldöznek, nappal én üldözöm a hely 

szellemét.
A hely szellemének hűlt helye.
Aki keres, nem talál.
Bolyongunk kocsmáról kocsmára.
Kishegyes helyett Lovóenácra járunk, itt záróra után is nyitva van 

minden, a tulajdonos arról beszél, hogy mi kishegyesiek és ők 
lovóenáciak milyen jól megértjük egymást.

Furcsán nézünk rá, nem beszélünk a tapasztalatainkról.
Azt mondják, azért nem merik újrafesteni a házakat, mert félnek, 

hogy visszajönnek a németek.
Pedig özönvíz sem lesz, és világ vége sem egyelőre.
Csak lassan átlubickolunk a másvilágba.
Péntek éjszaka sikerül is pár percre átnéznem, valaki beszél hoz

zám, látok egy arcot, de különben minden barátságtalan és fekete.
A graffitik alapján próbálok tájékozódni, a szavak már nem segíte

nek a tájékozódásban.
Az itteni graffitisek egész másként gondolkoznak, mint a központbe

liek: a falon egy eldőlő test korvonalai, DARKWAVE, virág, felkiáltójel.
Aki ismer, tudja, hogy minden virágról én jutok az eszembe.
A Szikinél voltunk eddig, a Sziki az elmúlt hónapok egyik új arca, 

egy toronyház tizedik emeletén lakik, számítógépes zseni, a gépén kí
vül csak a NATO-légifelvételek érdeklik, a padlón szétszórva a köny
vek: Unix, Delphi, a képernyőn egymás után csapódnak be a bombák.

Fagyit eszünk babapiskótával, kinn állunk a teraszon, leviszi fejün
ket a huzat, nézzük felülről Szabadkát, felülről tényleg minden mintha 
csak térkép volna, mi hogyan bombáznánk, ezen elmélkedünk.

A vécében egy Budapest térkép, nézem a hidakat, minden hidat le 
kell bombázni, ez jut eszembe, csak a víz maradjon, a folyók, tenge
rek, óceánok, amelyek elválasztanak bennünket.

Lebegni a tengerben, hagyni hogy sodorjon bennünket az ár.
A péntek délutáni vasútállomáshoz képest a Mennyei Béke tere 

mennyország, mondja a Belgrádból hazaérkező apám.
A vonaton egy Jehova tanúja csapódik mellém, az első az életem

ben, kiderül, hogy ő se más, csak különböző a frazeológiánk. A kör
nyezetszennyezésről, számítógépekről beszélgetünk, hogy kerüljük a 
kényes témákat.

A kishegyesi vasútállomáson a barátom vár, ennyire összenőttünk 
volna, hogy már ki is jön elébem, gondolom, de aztán kiderül, hogy 
nem erről van szó, hanem együtt utaztunk fel és le is Szabadkára, 
anélkül, hogy tudtunk volna egymásról.



Örömünkben bemegyünk az első kocsmába, egy sör mellett meg
beszéljük, hogy hol jártunk, és mikor.

Ugyanott, ugyanakkor: mégis mindketten mást láttunk.
A jobb karomon gennyes kiütések, AIDS, savas eső, találgatom az 

okokat. Aztán kiderül, hogy csak valami allergia, kapok rá kenőcsöt, 
injekciót, tablettákat, de bármit is csinálok, sehogy sem akar elmúlni.

Odakinn továbbra is esik az eső, a Krivaj eléri az 1974-es szintet, 
egyéves vagyok, lubickolok a gyerekekkel a vásártéren, az idő meg 
csak forog körbe-körbe, nem kell Hollywood, hogy az ember utazni 
tudjon az időben.

Péntek este aztán kitör az idei év legnagyobb vihara, a Pifunál 
hallgatjuk a lemezeket éppen, kidől a szomszéd nagykapuja, betörik 
pár ablak, fatörzsek dőlnek az útra.

Olyan sky lesz minden.
Persze nem zavartatjuk magunkat, biciklizünk a szakadó esőben, 

Luda vožnja u Malom Iđošu, Félelem és reszketés Las Vegasban.
Mindenhol jó.
Hazaérve apám közli, hogy, vár rám a haza, nem örülök különös

képpen.
E-mailt írok saját magamnak.
Három szó.
DARKWAVE, ® , felkiáltójel.
Kicsit minden olyan dzsundzsi-bundzsi.



— Mirnics Gyula —

Szerelem
Ma szerda van: negyedik nap nélküled. Veled álmodtam, újra, de 

reggel nem sajgott úgy az ébredés, mint vasárnap óta az összes 
kegyetlen visszatérés az imagináció rózsaszín világából. Olyan furcsa 
ez: kezdesz gyönyörű szép emlékké válni bennem, mintha közösen 
megéltük volna egy érzés extrém maximalitását, melyhez már nem 
lehet hozzáadni.

Lehet, hogy ideje belátnom, múlt időben illene rólad gondolkodnom. 
Sok mindenre megtanítottál, lényegében felsejlett előttem egy felnőtt 
szerelem víziója, illúziója. Lényegtelenné váltak a szerelem némely al
kotóelemei, melyek régen annyira vonzottak, avagy taszítottak. Főleg 
a féltékenységre gondolok, kiveszett belőlem ez a gyötrő önkínzás, 
mely egyrészt a bizalmatlanságból, másrészt az ön-nembecslés kénes 
leheletű lelki poklából ered. Benned nem kellett bíznom. A barátsá
gunk „viharos évszázadai” alatt felfedeztem, hogy az én szerelmem az 
én magánügyem. Bármennyire is közhelynek tűnik, csak mostanság 
jöttem rá, hogy nem engedhetem meg magamnak azt a pszichós 
luxust, hogy másokra akasszam a szívem nehéz köveit, nem ered 
minden gondom a bűnös, lélektelen társadalom kegyetlenségéből, 
egyes probloszokat saját lelkemen kell megszárítanom.

Van újabb állandó belépőm a Süss fel Nap!-ba, ott voltam tegnap 
is, betéptem M.A.-val, megismerkedtünk egy amolyan filmbéli figurá
val, aki tíz gramm hasissal ruccan ki éjszakai szeánszokra, van pén
ze, bomba nője, testőre. Felvilágosított a szivar a kamaszkorról, 
mondta, hogy ne lőjem magam még legalább tizenöt évig, mert ezt 
a pár évet a harmadik ikszig megéri józanon megélni. Kicsit fájt ez, 
mert arra gondoltam, hogy én márpedig képtelen vagyok farkasszemet 
nézni a megcsalt szerelem szenvedélyével. Mindennap jól be kell 
hasítanom, fulladozók a mesterséges paradicsom tömény szpídjétől, 
nem látok, s még nem is éltem át amúgy elementárisán az elveszíté
sedet.

Mégis, állítom, hogy a két kábítószernek (mármint szerelem és 
drog), semmi köze egymáshoz, őszintén szeretlek, s ez végre nem 
egy unalomból egzisztáló érzés, nem féltékeny, éretlen vagy önző. 
Picit haragszom rád, mert nem vagy itt, hogy megölelhesselek, hogy 
a puha kis hajlataid beleolvadjanak a testembe, de azt kell mondanom 
ilyen kurva rezignáltan, hogy érted haragszom, nem ellened.



 Sylvia P la th ----------------------

Megcsalatva
A gondolat mogorva, sápadt,
Ecet a könny az arcomon,

Mint hunyorgó keserű-sárga 
Fény savanyú csillagon.

Ma éjjel maró szelek, szerelmem, 
Rossznyelvek most és holnap,

És felöltöm ráncos fintorát 
A citromképű holdnak.

Töpörödött korai szilvaként, 
Fanyarú, zöld és ványadt,

Szívem lekókad, éretlen, ösztövér, 
Végén az aszott kocsánynak.

Metaforák

Kilenc szótag rejti titkomat.
Elefánt, nehézkes ház vagyok,
Dinnye, két kacson kószálgató.
-  ébenerdő, piros gyümölcs!
Nagyra kél e cipó kovásza.
Az erszényt friss érmék dagasztják.
Eszköz vagyok, színpad, üsző egy borjúban. 
Megettem egy zacskó zöld almát.
Vonatra szálltam s nincs érkezés.

Titok vagyok, kilenc szótagú.
Elefánt, nehézkes ház vagyok,
Dinnye, két kacson sétálgató.
-  ébenerdő, piros gyümölcs!
E kenyér kovásza nagyra nő.
Az erszényt friss érmék dagasztják.
Eszköz vagyok, színpad, üsző egy borjúban. 
Megettem egy zacskó zöld almát.
Vonatra szálltam s nincs leszállás.



Szavak
Fejszék
Csapásuk nyomán a törzs inog,
És a visszhang!
Visszhang iramlik 
Középről mint vágtató lovak.

A nedv
Kibuggyan akár a könny, akár a 
Küszködő tó arca 
Tükrét akarva megtalálni 
Az elnyelt kő fölött

Mely belehullik és forog,
Egy fehér koponya,
Amit felfalnak a zöld gyomok.
Évek múltán az úton találkozom velük -

Lovasa nincs kiszáradt szavak,
A paták kitartó koppanása.
S közben
A tóalatti mélyből, leláncolt csillagok 
Kormányoznak egy életet.



A hírvivők

A csiga beszéde a levélen?
Nem az enyém. Ne higgy benne.

Ecetsav egy lezárt bádogdobozban?
Ne higgy benne. Nem valódi.

Aranygyűrű szívében a nappal?
Hazugság. Hazugság és bánat.

Dér a levélen, a tökéletes 
Katlan, mely beszél, fortyog

Egymagában a kilenc fekete 
Alpok csúcsain.

Zavar a tükörképek szövetében,
A tenger amint összezúzza szürkeségét -

Szerelem, szerelem, én évszakom.

Rejtelmes

Horgok görbülnek a légben -  
Kérdések válasz nélkül,
Fénylőn és részegen mint a legyek
Kiknek csókja kínzóan szúr
Sötét terek bűzös méhébe nyári fenyők alatt.

Én emlékezem
A nap halott szagára fakabinok falán,
A feszes vitorlák, a hosszú sómarta szemfedők. 
Valaki egyszer látta Istent, mi hát az orvosság? 
Valakit egyszer elragadtak

Hogy tagja sem maradt,
Egyetlen láb vagy kézujja sem, és használtak, 
Elhasználtak, a nap tűzzáporában, a szennyfoltok 
Melyek ó-templomokból nyurgulnak elő 
Mi hát az orvosság?



Az Úrvacsora pirulája,
A séta lecsendesült vizek partján? Emlékezet?
Vagy szedegessük Krisztus fényes 
Szilánkjait a rágcsálók arcán,
A megszelídült virágfalókén, kiknek

Vágya olyan sekély, ők kényelmesek -  
A púpos kis befestett viskójában 
Az iszalag küllői alatt.
Nincsen nagy szerelem, egyedül gyöngédség?
És a tenger

Emlékszik-e a rajta lépkedőre?
Atomokból jelentés szivárog.
Lélegzenek a város kéményei, izzadnak az ablakok, 
Virágzik a nap, egy geránium.

A szív nem szűnt meg dobogni.



------------------------------------Shirley Kaufman -----------------------------------

A teljesség álma
Mikor kérték, adjon egy rajzot mutatóba, 
Giotto fogott egy piros ceruzát, 
rajzolt egy tökéletes kört 
szabadkézzel 
és elküldte a pápának.

Vajon mit jelent ez,
ily biztosnak lenni valamiben?
A tökéletesség álma.
Átvágunk a mezőn,
apró kövek kezdik ki saruink,
tört cserepet szedegetve.

Néha te fejezed be,
amit, mintha én mondtam volna.

Fogjuk az agyagszilánkokat -  
színük, mint a bőr, kopottak 
vagy ujjaink között peregnek -  
és összerakjuk őket.
Valami mindig hiányzik.



----------------------------------------------------------------------Alán Sillitoe ----------------------------------------------------------------------

Ezernyi hangom közül
Ezernyi hangom közül 
Egyetlenegyen szólok 
A száguldó sóstajtékú habokhoz, 
Egyetlen hang egymásbaeresztett 
Szavait hajítva 
Az éjfedte hajó 
Késélű hegyének
Széjjeltörhetetlen, mely tőlem elragad.

Az egyetlent vetem a tengerre 
Ezernyi hangomból mi megmaradt,
S nézem, hogy süllyed védtelen 
Feketegyomrú vizekbe 
Ellobbanó meteorként,
Szerelem tiszta hangja 
Amely a sírba száll,
Ezer visszhang hull a hajón.



 Edward Thom as-----------------------

Cseresznyefáik
Szirmuk dobják s dőlnek a cseresznyék 
Az útra, halott ki ott elhaladt,
Májusi mennyegző, földre szórt virágék, 
E hajnalon ki esküdjön már nem maradt.



—  Vasagyi Mária —

Mezsgyék
Üzenetek a temető keleti 
palánkjának selyemtégláin:

Itt voltam
Ludvig Sándor
Bádogos Buda Pest
1905. VIII. 24.én
ebben az unalmas városban
Bár/hol/l jársz hat/á/rra lépsz. Kert, város,
lét neml/ét/ hatá/rá/ra. Meghal/t/ vagy szü/l/e-
tett ott valak/i/. E palán/k/ helyén zenél/ni/
fo/g/nak fűtött szobá/ban/, A majd/an/i teme/tő/
helyén most talá/n/ én/ekel/nek.
Seregéi Kon/r/ád hadapród 
Aradról
hóes/és/ben 916 jan 19

Mifelénk, a tágterű, sokszántójú Bácskában mezőt, legelőt, erdőt 
birtokolni, s minél szebbet és nagyobbat, nemcsak szabadulást jelen
tett a nyomor sokjajú kínjától, hanem Isten és ember előtt bizonysá
got arról, hogy a földi dimenzióba termett egyed, a sors édestestvér
ének, a véletlennek játékos kedvéből idepottyant emberfia nem hiába 
szívja a szülőföld keserédes levegőjét. A birtoklás ösztöne ennélfogva 
még az első figyeléskor feléled a büszke sarjadékban, s el nem 
pártol tőle sírjáiglan. A juss, a föld, a mezsgye, az enyém szó még 
pendelyes korban megüti a fülét családi vendégségen, osztozkodási 
civakodáskor vagy ajándékozáskor, s e fogalmak naponta ingerük 
lelkét és gondolatait, a látható és láthatatlan válaszvonal-kategóriák 
tudatosodásának következményeként, amikor már rúg-kapál benne a 
birtokbavétel addig csak feszengő stimulusa. A dézsmálásra, kapari 
birtoklásra hajlamos ivadék életében az első szándékos megfújás ide
je ez, amelynek a tanító (szóbeli vagy testi) fenyítéssel hivatott véget 
vetni. Kivált kincslelő ükapám hihetetlen esete után, majd a kincske
resők, az elkobzók és a márjás huncutok üzelmeinek (más földjének 
elszántása, talált érték eltulajdonítása -  ne kérdezd, kié, csak vidd - , 
testamentum-hamisítás, végakarat-megtagadás, konfiskálás etc.) úzu- 
sa idején, szóval mikoron a felnőttek eleje, -  elsőként a főbbrendbe
liek -  iszapos vizekbe merítgette hálóját, a gyerkőcék kedvelt játéká
nak neve és mottója ez volt: Üsd, vágd, nem apád!, és a földszerzés



alaptudományának elsajátítását jelentette. Hogy miként kell földet 
hősleni. Nagyságban pitvarnak is beillő körök tarkították az iskolaud
varokat, az ólmöge letapodott földjét. A sorsjelölte ifjú földgazda leen
dő kincskutatók, a zabrálók, a szerencsefiak (most még fiókák) eddig 
egyetlen játéknál sem tapasztalt zajgás közepette, a bíró vizslató sze
me előtt célozta a szomszédot, s ha eltalálta, összezárt térddel, kihe
gyezett botjával nagy ívet fogva mély határt kanyarintott amannak a 
földjéből, miközben képébe tolult és fejét feszítette, fülében dobogott 
a vér, s ő pár percig Hannibálnak, Titusznak érezte magát. De csak 
pár percig! Mert a szerencse szélsebesen pereg és akiből egyhamar 
lett hódító, épp oly gyorsan kieshet a körből, ha rosszul céloz vagy őt 
találják el, minden szeletkéjét elveszítve semmivé válhat, mint a föl
dön futó füst, nyamvadékká, ki fejet sunyva figyeli, miként osztozkod
nak a földjén az ügyesebbek, a virgoncabbak, a nyurgák. Ám az ő 
győzelmük sem végleges! Emiatti félelmükben a körök körül vihánco- 
lók értelmetlen szavakat üvöltöznek izzadt torokból, az önérzeteseb
bek félreállnak s csak időnként sikoltanak fel egy-egy jó dobásra. A 
bajnoktól, aki végül az egész kört birtokolja, ezután győzelmet vár el 
a közösség az újabb földszabdalásban, célozásban, nyirbálásban, 
messzefutásban, s jaj neki, ha csalódnak a mögötte állók! A senkifi 
soha többé nem lehet vezér, mert mire ismét bemerészkedne a játék
ba, a kisebbek felserkennek, megügyesednek és kiszorítják a pályá-

milíe Edle von Grozdanić, géb. von Georgievics, g ibt im eigenen, so\rie im Namen ihrer T och ter 
Melanle, sowie dér U nterzeichneten und dér übrigen Verw andten hiem it Nachricht von dem  höchst- 
betrübenden Hinscheiden ihres innigstgeliebten O atten, beziehungsweise Vaters, Schw iegersohnes, 
Schw agers und O nkels, des Herrn

M ic h a e l  E d le r  v o n  G r o z d a n ic ,
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ról. Hát még mekkora veszélyt rejteget a győztesek versenye, amikor 
eldől, ki az igazi vezér, Niké kegyeltjeinek egyike. Aki persze nem ezt 
a nevet viseli: hanem egyszerűen kiskirálynak hívja a többi földkanya- 
rintó. Utoljára a kiskirályok bajvívása következik, amikor zúgó harc
ban, valóságos harc-sivításban igazolja a szerencse, ki a legélelme
sebb a jól ismert koreográfia színrevitelében, amikor a göbécsek már 
fültövet, szemet és szájat ütve vért is serkentenek. Végre megtudni, 
ki az abszolút vezér, a császár. Az udvarok, a kertek, a vízpartok kor
látlan ura. Országlása viszont rövidebb a pünkösdi királyságnál. Niké 
másfelé fordítja fürtös fejét, így minden uralomnak hamarabb véget 
szab a fátum, mint gondolnánk. A köröket, határokat az első pörnye- 
dező eső elmossa, hogy a szelekről, havakról, ropogó jégről ne is 
beszéljek. így tűnik el az első limes, amit magunk köré húzunk, 
azután a többi, megváltozik az udvarok határa, a temetőpalánk, az 
országhatárok helye, új parthoz törlik a folyó, más medret mos magá
nak a tenger, az óceán.

Üzenetek a temetőnk selyemtéglás 
palánkjának keleti külső oldalán:

Bátyám jan/i/  gyér érte/m/ mer a 
nacsága megin meg M ert Verka 
12 jan 1899
Apám Gergej jö/j/ön értem várom 
a nacságos/s/ ur megin bánto/t/ 
szerető l/ány/a Verka 
19 január 1899
Tiszte/lt/ szüle/i/m és Test/vé/reim 
mire észt o/l/vasák én má od/a/be 
leszek
mer nembiro/m/ továb 
Bocsásják me/g/ nekem 
Verka 30 jan 899

Petrőci rokonságunk legnyomorúbb sarja volt Senki Örzse. A szá
zadfordulón egy családi osztozkodáskor néhány fordulónyi parcella s 
annak közepében vályogviskó jutott neki, egyetlen szobájában nagy
szájú feneketlen kúttal sivített a nincstelenség. A parcella pontosan 
Énekes dédanyám, Keresztes Róza több mint húsz lánc földjével ha
táros, amelyet tíz évi pörösködés után örökölt meg a nagyapja, néhai 
Tengelyes Márton birtokából. Ismervén kapzsi szívét, nem sok jót 
jósoltak a helybeli és a petrőci rokonok, találgatták, mi lesz a sora az 
özvegynek és három idétlen fiának, akikkel mákhajteát itatott csecse
mőkorukban, hogy sereghessen a bálban, merthogy semmi sem volt



oly kedves a számára, mint a tánc. Az egyik fiú néma lett, a másik 
süket, a harmadik világtalan. Mikor a határunkba költöztek, örzse a 
vécésasszony teendőit végezte a város egyetlen szállójában, ebből 
tartotta el a családját. Emiatt különösen szégyellték a rokonok, sokat 
sutyorogtak róla, szép orcája és táncos múltja miatt rosszéletűnek tar
tották, a templomban összesúgtak a háta mögött a gyónásra várako
zók, áldozáskor kilökték a sorból, mígnem egy szagosmise után Éne
kes dédanyám rivalgása a templomtéren tudtára adta a világnak, 
kicsoda-micsoda az ő lesilányult rokona: -  Senki Örzse vörös kontya, 
ő a város riherongya! Attól fogva nem volt szabad észrevenni, orra 
élőtt kulcsra zárták a kaput, hiába szólítgatta meg a beképzelt retye- 
rutyát az utcán, alázkodott eléjük alamizsnáért -  pár jó szóért. Ezért 
külön megvetették.

Szántás idején szapora léptekkel közelgett a vég a viskóhoz. Tud
nivaló, hogy dédanyámnak volt egy Gáspár nevű bérese, aki minden
kinél jobban hajlott a szavára. Árva kisdedként került hozzánk, a me
zőn leltek rá a pásztorok egy szénarakáson (egyesek Jusztin nagyapa 
Szeged környéki, mások petrőci kalandozásaival hozták kapcsolatba a 
születését). Tűzhelyünk melegénél felnevelték a cselédek, persze 
Énekes dédanyám engedelmével. Oly végtelen volt a talált gyerek 
hálája, hogy minden évben elszántott egy sort a semmitlen asszony 
földecskéjéből, és ha szólni merészeltek neki emiatt, nem szégyen- 
lette meg magát, csak nevetett. Nem tudni, Énekes dédanyám rábe
szélésére tette-e, önbuzgalomból vagy más okból, tény, hogy pár év 
múltán már csak néhány méter választotta el Énekes dédanyám utol
só barázdáját Senki Örzse házától. Akkor többen szóvá tették az ese
tet, a hatóságtól is kihajtattak megtekinteni, hol húzódik a határ, de 
Gáspár a következő alkalommal még közelebb vágta a barázdát a 
meszeletlen házhoz, amelynek egyetlen szomszédja egy televe tölgy 
volt, közhiedelem szerint boszorkányok találkahelye, alatta Senki Ör- 
zsét is látták pucéran kacérkodni az ördöggel. Szántás idején és bú
csúkor dédanyám rendszeresen kikocsizott félországnyi birtokára és a 
földjéből elszántóra meg a búzáját tapodó búcsúsokra átkot mondott 
teli torokból: -  Amennyi a földön a rög, rágja beled annyi ördög! Aki 
búcsús búzámra hág, vakítsa meg a holdvilág! -  Máskor seregélyeket 
kergetett, hangja erős volt, mint a pöröly zengése. Egy ilyen alkalom
mal térdig érő gabona közepében találta Senki Örzsét, amint a Gás
pár elszántotta föld selymes zöldjében gyönyörködött. Rárikoltott: -  Le 
árpámról Senki Örzse, dőljön rád a tölgyed törzse! Hatalmas szél ke
rekedett, tövestül csavarta ki a tölgyet, százával futott szerte a gyö
kérben tanyázó mezei féreg, csakhogy a fa nem Senki Örzse, hanem 
dédanyám felé dőlt, hatalmas reccsenéssel a földre borult, jó nagy da
rabon letarolta az árpát és lombjának csücske Énekes dédanyám láb
ujját érintette. Ez se volt elég neki! Októberben Gáspár szorosan a



ház mellett vágta a földet, horkantva forgatta el fejét a ló a faltól, mert 
döngött a ház, ahogy mélyültek a barázdák, pattogtak a fáradt geren
dák, repedeztek a homorú falak, recsegett a viskó, mint a viharba té
vedt gálya. Harmadnap következett be a tragédia. Fekete éj szoron
gatta a tájat, amikor a roppanás hallatszott. A városban -  még a túl
só peremén is -  ijedtükben úgy ugráltak ki az emberek az ágyból, 
mint parti fűből a riadt békák. Vége lett Senki örzsének és három fi
ának. Csakhogy a tetemüket nem találták meg. Szappanyos Viktus a 
házomlás előestéjén az ablakhoz lopakodott meglesni, igaz-e, hogy 
Senki örzse és a fiai fakéssel szelt követ esznek kenyér helyett, s lát
ta, amint vacsoráznak, majd merített a kútból az asszony, megitatta a 
fiait, maga is ivott és a mélybe ugrott. Követte a süket, a vak s végül 
a néma. Ez, a legkisebbik, tétovázott, körülnézett, miközben a barna 
homály gátlástalanul habzsolta a falakat, s mire leőrlődött az utolsó 
fénysugár, a szoba belseje olyan fekete lett, mint a kút szája. Akkor 
hallatszott az utolsó csobbanás.

Sokáig nem járt arra senki. Énekes dédanyám se merészkedett ki 
határnézőbe. Gáspár mindkét kezére megbénult, hasznavehetetlenség 
miatt a szegényházba vitette dédanyám. Senki örzse pár kapa földje 
ma is parlagon áll, úgy hívják azt a határrészt, hogy Senki Földje. Sár
ga folt jelzi a ház helyét, közepében sötétlik a kút. Napszállta után a 
legbátrabb férficseléd is kerüli azt a helyet, ahol Senki örzse hajnalig
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méregeti a földjét, néma fia a süket testvér kérésére naphasadtáig 
szakadatlan énekel, és amikor megvirrad, vak fivérük felkiált, hogy az 
ember mellébe rezdül: -  Édesanyám, látom a napot, menjünk 
früstükölni!

Üzenetek a temetőpalánk selyemtégláin:

Bözse elatam mind a 40 görög 
dinyét Gyere a pénzedér 
Édes Anyánk sirjáhó hónap 
4-kor
A mustohánk nehogy meg tugya 
Vár Öcséd Márton 941 aug 19 ked

Simi meguntam a bujkálosdit ne gyere 
töbet
940 jul 9 Tulipán Borosa 

Átkozot légy
Réti Rozi mer el/sz/ereted volt 
tőlem Pistát Jáger Juta 
1900-dik novemb 8

Toma+Kata Vinčali smo se zauvik 
14 jan 1913 
na ovom mistu
bes blagoslova njezine matere

Apám, Mór, családi hagyomány szerint apja és módos városi nagy
szülei kedve ellenére nősült, mert a petrőci rokohsá’g közbenjárásával 
a néhai petrőci zsidó kocsmáros Kamencra származott árva leányát 
választotta, Sárát. Attól való félelmében, hogy emiatt otthon nem lesz 
maradása, s hogy elkerülje főként kőszülötte Énekes dédanyám Ke
resztes Róza, Jusztin nagyapám köztiszteletben álló vendéglőtulajdo
nos, és nyivogó ágyastársa, az egyre nyelvesebb Verőn mindennapi 
kárpálását, Apatinnál beállt hajósnak. A hóarcú, bongyorhajú újasz- 
szony egyszerre tanult bele az asszonyiság és a hajózás élvezetébe. 
Mint aki hontalanságra kárhoztatott. Nem jutott neki ház és igazi 
otthon, csak a hajók kopott kajütje és a vizek. Mert apámmal, aki 
közismert volt a víziszonyáról, sőt, úszni se tudott, körülhajózta a föld
golyót. Nagyöblű hajók, dereglyék, uszályok és fürge motorosok adtak 
tanyát nekik. Hét év múltán a leendő anyaság jelei mutatkoztak anyá
mon. Éppen az Isteros fodrain és siringőin görgött-morgott-huhogott a 
Pozsonyban mézzel és üvegáruval megrakott gőzös, amikor a bács



kai partok zsombékjainak, tornyainak és zajgó jegenyéinek láttán a 
fiatal pár szívét összefacsarta a bánat, s már-már úgy döntöttek, 
kiszállnak Apatinnál, ahol apám pár éve a hajósmesterséget felvállal
ta, ám Monostorszeg után anyám melltűje -  egyedüli emlék az édes
anyjától, néhai Klein szül. Weiner Irmától -  egy repedésbe szorult, és 
sehogy se lehetett kipiszkálni onnan. Közben apámnak eszébe jutott 
az odahaza szüntelen patvarkodó szülike, akit persze nem volt sza
bad így nevezni s nem is illett rá e név, a kígyóként sustorgó rátarti 
család, amely azonnal elorozná összegyűjtött vagyonkájukat, Sára 
anyám selyemholmiját és igazgyöngyét széjjelcingálná, éppen mint 
híresszép nagyanyámét, Gyöngyös Ilonét, akit az ura vérinti rokonai 
ráadásul átsegítettek a másvilágra. Folytatták a hajózást, pedig anyám 
fáradt állapotban volt már. Ada kale után fogták el a fájások. A fülledt 
júliusi éjszakán úgy fénylett a föveny a félelmetes koromerdők előtt, 
mint végtelen csiganyál a végenincs levél peremén. A víz sötét volt és 
csöndes. Hajnalra minden úgy besötétedett, mintha visszatért volna az 
éj. A Vaskapu zuborgó torka felé közeledett a mélyeket szusszantó 
gőzös, ahol a toronymagas szirtek oly szorosra fogják a folyót, mint 
túlérett asszony derekát a fűző, és ziheg-zuhog a fekete vízben. Dél
ben, amikor néhány percre napszikrás a folyó és a hajón mindenki az 
örvény- és sziklaveszély elhárításával volt elfoglalva, megszülettem. 
Mire könnyebb vizekre ért a fáradt pöfögő és úgy tűnt, feltetszett a

0»auiomheHHM cpneM h HajsehuM őojiom y Aymw jaa^»aMO CBHMa npnjaTejbHMa 
h no3HaHnnHMa, Aa je Ham hhk3A HC3a6opaB/beHH MHoro JbyÖJbemi chh, 6paT, ae Bep h CTpHu

fl-p C B E T 03A P  OITfcAHOB
JABBB 6ejie*KHHI£

nooie apance öo^ecTH ncnycTHO CBojy rnieMemny nyrny y cp eay, 12 MapTa 1941 r. 
y cBojoj 58  roAHHH amBOTa.

Teno Hamer HenpexajbeHor h MWior noKojHHKa 6nhe npeHeTO H3 Beorpaaa
y CyöoTHiiy bo3om 13 MapTa 1941 r. y V»5 caTH h caxpaH>eHo 14 MapTa 1941 toa-
no noAHe y 4 caTa H3 Kyhe aca;iocTn, 3Maj J obuhb 16, Ha cpncKOM npaBOc/iaBHOM
rpo6/ty.

Cy6oTHua, 13 MapTa 1941 ro/i.

OxcajiotnheHH :
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otbii 6paT Bepa, O jirm a,
Qpara CaraAMaaaaa Jm m «  O r& tW B  flaoum a, Hajtana

M8TU CHS CHHOBHUC

H a ^ a /b e  M H o ro ö p o jH a  poAÖ H H a.

I>aaeu aruiiittlLCrAnra* 41—28-4



nap, anyám már nem élt. A Senki Vizén halt meg, ahol születtem, a 
meghúzhatatlan országhatáron, a sasfészkes, partifecskés, szederin- 
dás ormok és a páfrányszigetek alatt, a susmogó, zúgó végtelenen, 
mert a határvonalak sehol se érnek véget, csak kanyarognak, mint a 
folyók, és egymásba torkollnak, mint a vérerek.

Úgy állt apám a kikötői hivatal hodályának félhomályában, mint 
szüretnap estéjén a megszedett szőlő. Nem értette a helyi nyelvet, az 
irodista kérdéseire csak azt hajtogatta: Iszter (talán diákköri olvasmá
nyaiból ragadt meg fejében e név), amit a hivatalnok Eszternek értett 
s írt be a könyvbe. Esetemben az édes vízszalagot, az átúszhatatlan- 
nak, elvághatatlannak, átrepülhetetlennek tűnő élő határt jelenti, 
amelynek tüzes zúgói közönyösen hordoznak születést és halált egy
aránt.

Üzenetek a selyemtéglákon a 
temetőpalánk külső oldalán:

Aki tudja fiam Gál Andr/ás/ 
hadap/ró/d Sírját 
kére/m/ irja ide 
Gyász/ol/ja Édesany/ja/
GáA/ Anna
16-dik janu/ár/ 1916
Megringa/to/tt a háb/or/ú.
Husz/á/r Tibor kápl/ár/
Beregsz/ászr/ól augusz/tus/
15-dik/én/ 917-ben

E helyt csókoltam meg először Rozit. Feri.
915 máj 4 este 8
Feri it jártam de nem jöté fétem a hótaktu 
Flónap it leszek gyere Még szeret Rozi 
915 nov 11 pontban dél

Ferko híjába vártalak Fijunk Lajos 
megszületet 916 márc 30 tudom mesze vagy 
deha elolvasod gyere Csipke utca 11 
sirig hű Rozi

Ferko A fijunk Lajos vasárnap reggel 6 óra 
viszaata lelkét a Minden Hatónak 
Híjába vártunk Agy életjelt magadrul 
Sírva vár Gyászoló Rozid



Aki tud Bánáti Ferenc hadnagy holétérü
írja meg Csipke uca 11
Jolánkám! Holnap minket is visznek.
Imádkozz értünk. Szeret Blum Áron.
44.IV.9.

Júniusi reggel. Apám újságot böngész az ablak alatt a napsütés
ben. Az idegesítő galambgurrogástól és madárcsiviteléstől alig hallom, 
mit kiált: -  Átlőttek a határon, de azok nem viszonozták a tüzet, 
hanem kórusének volt a válasz.

-  Mit ír az újság? -  raccsít Fülöp dédapa a szobából, tíz év hall
gatás után mintha a túlvilágból kérdezne.

-  Hát azt, hogy nem lőttek, hanem énekeltek.
Aznap éjjel szokás szerint a kenderáztató pocsolyája fölé repültem, 

amely azonban hatalmas ősökből volt akkor, prizma, ahova borzonga
tó hangok futottak össze s illeszkedtek sohase hallott harmóniába. 
Bűvöletemben lassan szeltem az eget, alig lebbentve széttártam szár
nyam a világszéles gőzölgő víz és a zöld felhők felett, lubickoltam az 
édes íz-hang-szín-illat-fény fluidumban, amely csakhamar kitöltötte 
mellkasomat s testem odahagyva már-már a része lettem. Illa-illa- 
illaila, lailla illailla, csönn-csenn-csen-d... Gyöngéden imígy vont 
magába a Végtelen, az időtlen idő, a tértelen tér és én ismeretlen

Le Báron Eugene Forster et sa femme née Baronne Elsie Gerliczy font part de Firré- 

parable perte qui vient de les frnppcr pár la mórt de leur unique enfant adorée

décédée le 8 Avril aprés une courte, mais douloureuse maladie, munie des saints sacrements.
Les obséques auront lieu le 10 Avril á 11 heures au cimetiére de Karkasrét.

Les saintes messes seront célébrées le 11 Avril á 11 heures á l’église des R. R. P. P. 

Franciscains et l’église potronalc á Krusovce.

Budapest, le 8 Avril 1931.

Mademoíselle MAY de FO RSTER

P r ie  p o n r  n o n s !

Községi temetkezési intézet központi irodája: IV. Kigyó-utca 5.



érzéssel szeretően adtam át magam az oltalmának, amikor az ereim
be sajgott Fülöp dédapa fájdalmas sóhajtása, miközben sovány kezé
vel a dunyháját csapkodta a szoba mélyének sötétjében, majd felkiál
tott:

-  Miféle zene ez? Fruzsina, hangosítsd fel a rádiót!
Fruzsina három hónapja halott, telefunken dobozunk gombjait meg 

idegen kéz csavargatja valahol! Kisvártatva a földre bucskáztam és az 
ágyam fölé lebbentem a rémisztő csendben. Eföldi légzés nem ha
gyott nyomot a szája elé tartott tükrön. Kitártam az ablakot. Azóta nyit
va áll, mint a szem, amely végidőkig mindent látni akar, a fül, amely 
be nem telhet a Mérhetetlen laillázásával és hangszereinek csöngeté
sével az időtlenség küszöbén, a száj, amely a határtalant ízlelgeti és 
egyszer mindent elmesél.

Üzenetek a nagytemető selyemtégla- 
palánkjának keleti oldalán:

Amig mi idekinn 
ölelkezünk,
A Halál odabenn 
számlálja a holtakat.
Sárhegyi Márton és Ember Krisztina
Komáromból
899 ápr 11

Leben=Lieben=Sterben 
Wolfgang Hassa Am 3 sept. 1900

A lét mozgás, amelynek minden ezredmásodpercében a nemlét 
statikus állapota kuksol. Amíg szendereg, buzog az élet tovább, de ha 
erőre kap, egy határponton bekövetkezik az exitus, amelyben benne 
foglaltatik az egész addigi lét, ezért a halál nem más, mint önkifeje
zés -  okoskodott játszótársam, Iván. A küszöbön üldögéltünk és hű- 
tötte a hátunkat a kápolna hideg homálya, arcunkat és végtagjainkat 
pedig vörösre perzselte a nap. Oly makacsul foglalkoztatta e minőség- 
változás lényege, hogy tíz évvel a végigbölcselkedett kamaszkori nyár 
után képtelen volt ellenállni a kísértésnek és kipróbálta önmagán.

-  Semmit se látok, semmit se érzek már, semmit se tudok... -  szól 
az utolsó üzenet, amelyet alig olvasható, madárlábnyomra emlékezte
tő halovány betűkkel vetett rövid agóniája közepette egy cetlire. Valós 
üzenetének mégis a mozgó létről és statikus léttelenségről meg az ön
kifejezésről mondott szavait véltem sokáig, amelyek már akkor, azon 
a július végi délutánon megkaptak, olyannyira, hogy minden jelensé



get rajtuk keresztül észleltem, átszűrték a világ képét és lényegét, 
mint valami fátyol.

Tudtam, hogy a síromat még apró koromban megásták -  a csalá
dom nem tartott életképesnek és többször is felkészült elvesztésemre 
-  de nem találtam. -  Az én sírom az én örök birodalmam -  mondta 
volt Fülöp dédapám. Nem kis büszkeség dagasztotta keblünket, hogy 
a legszebb síremlék, vagy százötven éves, mindjárt a báróék mauzó
leuma mellett a miénk, amely nagyságával, időtálló kiváló anyagával 
vetekedik azzal; a szépségéről ne is beszéljek. Többen megcsodálták, 
mint a nemes család lépcsős építményét. Az arcát égnek emelő fehér 
márvány Krisztus magasba tartott karjának árnyékában pihent Johan
na, a családi konyhaművészet egyik ősanyja. Neve után tálcán tróno
ló fácánkakast faragott a gránitba a mester, fölötte karddal hadonászó 
oroszlán és hullámos vonalak voltak láthatók finom megmunkálásban, 
majd Félix ükapa neve. Johanna mellé fektették a gamósbotjával, ami
től halála óráján se volt hajlandó megválni. Ezüstveretes koporsóban 
öt évvel utána tették le az odvas sötétbe az első feleségét, Kakas 
örzsét. Angyalcsinálás vitte el, ikermagzatait követte a nemlétbe. A 
második hitves, a szépséges Petrus Klára, akinek haja földig ért, de 
sarjadéktalan volt, a kripta baloldali szögletébe került, urától mesz- 
szebbre, mint annak korán elhalt leánykái, Marcella és Emília, akiket 
utólag hoztak át e sírba. Középütt nyugodott a matróna ínyesmester,

arkas Antal, kir. tőrcáliskolai tanár a saját, úgy nője: született Nuridsáü
Janka, valamint gyermekei: Géza, István, Jenő és Ilonka nevében is 
fájó otiwel tudatja, liogy Méretett fiuk, illetve testvérük

F A R K A S  G Y U L A
téíxeU JoghiHjali s a uejtdi Ur. JlrtabWtííDál Jaftjüonok

f. év és lió ÍW:n reggeli 2 órakor, 23  éves korálmu, tüdövészbeu meghalt.
A korán clkölUVzüttct őszintén sajnálják még lukonui, barátai él ismerősei. 
Temető«: f. óv 6* li«í 10-ón H. u. 1 órakor » kálvária-sugáruti l)4ni-féle liúzlxi] 

a nini. kntle wertArtá* szerint lu*z •> a belvárosi nirkertben ti*jr örtk nyugalomra 
helyeztetni.

Legyenek áldottak a kedves ji gyérnek i» szeretett testvir hanVail 
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a hajadon Klára -  melléje kerültek, kitüntető helyre -  a sorstól meg 
nem adatott tanítványai, Fülöp dédapa korán elsiratott leánygyerme
kei, Franciska, Johanna és Helén. Torokgyík juttatta őket az örök 
alvók világába. Ott pihentek dédapám fiai is, gyorsfutó Lőrinc -  a ló 
rúgta agyon ezerkilencszáz pünkösdvasárnapján -  és a szépségéről 
híres Frigyes, mindkettő gyermekként szenderült el örökre. A sort a 
Palicsi-tóba fulladt tízéves Lajos zárta, anyja, Énekes dédanyám ked
vence, akinek az asztalnál üresen maradt helyét minden alkalommal 
megterítették. Előtte feküdt Benedek, a nyári záportól halálosan meg
betegedett rímfaragó. Néhány parcellával keletre, a Fruzsina ültette 
bordó tubarózsa mellett vaskerítéses kriptában hatalmas márványke
reszt alatt nyugodott Bernát nagybátyám. A szárazkór -  rossznyelvek 
szerint a menyasszonya, Kövér Janka hűtlensége -  végzett vele. 
Mellette kapott helyet Emil, a tüdőbajban elhunyt tüneményes alkatú 
kispap. Mint utólag kiderült, csodálatos szerelmes verseket írt a báró 
Leonóra nevű tízéves leánykájához. És a keresztbe, jól látható hely
re, aranybetűvel vésték Mária Ludovika nevét, őt viszont Veszprémben 
temették el rendfőnöknek és költőnek kijáró pompával. (Szenténekei 
országszerte ma is hallhatók a templomok karzatáról.) Mind a karjait 
emelő Krisztus, mind a kőkereszt több másolata megtalálható a sír
kertben tele hibával, kontár mesterek munkái, nevetésre ingerük azo
kat, akik a mi pesti szobrainkat látták. Márk bácsi két fattyát viszont,

tíorko ucveljenira srcem javljamo indn i prijate- 
Ijima. da nam se nigda ne/.aboravljftiii ; pmnili brat, 
sare i stric
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u večnosc présig  

Telő preiíiilog nurn pokojnika j>o oorodii pravo- 
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L: Sűbotici, ^ ; ^ „ 1 8 S íL gnclifn*.
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K'elt Szabadkán, 1889 . október hó 10 -én.
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Irma Tschurl géb. Reich giebt vöm tiefsten Schnicrzo gebeugt in ihrcm sowio 
im Nnmon ihror Kindor und dér ganzon Familío die liöclist botrübende Naelirielit vöm 
Ablobon dós innigstgeliobtc*n und unvergesslidien Gattons, Vaters und Verwandton 
des Ilerrn

F K I E D R Í C H  T S C H U R L
Ív. u n d  le. M f c t jo r  i m  H u s u r e n - r e j y i n n e n t o  W l a d i m i r  G r o s s -  

f ü r s t  v o n  R u s s l a n d  N o .  1 4 .
B e s i t z e r  d é r  A l f e r i K i G h s t e í i :  A n O T k e n n u n g  e t o . ,  

wolcher nacli kurzem schweren Leirienam 7-ton Juni I. J. y Uhr Abonds im 4C-stön 
Lebensjahre und im lG-teu Jahrc seiner gliickliclien Ehc in den Herrn entschlaíon ist.

Dió irdische Htille dós tbeueron Vcrblichenen wird Donnerstag, den 9 -ten Juni 
Nachmittag 4 Uhr zűr cwigcn Ruhe geleitet wird.

Nyíregyháza, am 8-ton Juni 1904.

£ p  ru h e  s a n f t !
Ilka T sch u rl, F ran z T sch u rl, k . u. k . O b e rs t. A d olf R eich

F ra n z  T sch u rl, T sch u rl, K aroline Reich g o b . Diner
M aráit T sch u rl C harlotte L u rtz  g o b . T sch u rl „h,

n l  Emillé R sn er g o b . T sch u rl
ftla Kínder T h eresen  Ott g o b . T sch u rl

nls Go.'chwisler.
Tohy Mik«* I. Twmotkozéai la tó r c t r .___________________________________________________Piringar J  NyiragjliÁxin. 1904 .

SZVM, T—360

Fábiánt, akit egy marosvásárhelyi cselédlány szült, és az ügyesen 
festegető Bertalant, a Melánia nevű szakácsnő fiát egyik kriptába se 
engedte be a család, csak egyszerű sírhantot érdemeltek kisebb kő
kereszttel, amelyet ismeretlen rosszakarók elloptak, a neveket eltün
tetve saját halottaik sírjára állítottak a másik temetőben, ami hamaro
san apám fülébe jutott, és visszahozta a kereszteket az eredeti 
helyükre, lekaparta róluk a piszkoskezűek pereputtyának a nevét és 
aranybetűkkel vésetett rájuk új feliratot. Néhány napra rá a keresztek
nek ismét nyoma veszett, ezúttal örökre. Ugyancsak külön temették el 
Jozefinát, a Fiastyúkhoz címzett híres étterem néhai társtulajdonosát 
és mesterszakácsát. Énekes dédanyám virággirlandos vörösmárvány- 
kriptába temettette a kedvenc leányát, tamariszkusz bokorral ültettette 
körül. A fehér táblára a Szibériában holttá fagyott Márk nevét is oda
vésték. Jozefina titokban született, és pár hetes korában fulladásos 
halált halt törvénytelen Miklós fia szintén e márvány alá került, nevét 
természetesen nem karcolták be a vörös kőbe. Hanem Fruzsina egyik 
sírkamrában sem kapott helyet, a művészek művésze, a színházala
pító. Amikor szerelme és magzata elvesztése miatti fájdalmában és vi- 
lágtalanságában megőrült, a családunk részéről cucilistának nevezett, 
a Krisztus-szobrot meg a kőkeresztet eltávolító és ismeretlen helyen 
bizonyára darabokra zúzó petrőci ág éppen parvenűnek járó stallum- 
ba jutott, így könnyen került kifogás, miért nem pihenhet Fruzsina az



övéi között. Merthogy kövérsége miatt oly hatalmas koporsóba fektet
ték, hogy már egyik kriptába se fért be. Vőlegénye, az izraelita 
Grünberger Pál, aki -  ki tudja minek köszönheti a szerencséjét -, bi
zonyára mert a nácikhoz pártolt, de úgy hírlik, oda se veszett a nagy 
égetésben, hanem kémkedéssel foglalkozik és jól megtollasodva kinn 
heherészik a család nyomorán Amerikában. Aztán meg Fruzsina meg
bocsáthatatlan szégyent hozott a családra a törvénytelen kislány világ
ra hozatalával, a koraszülött Grünberg-vérrel. A ravatalánál egymás 
szavába vágtak a dühös gyászolók, amikor arról kellett dönteni, hova 
temessék Fruzsinát. Hosszas kiabálás után Anna-Gizellához került. 
Kiszélesítették a parányi sírt, a poriadás megkímélte madárcsont-féle- 
ségeket pomádésdobozban a koporsóra helyezték. Ugyancsak az
anyaföldben porlad nagyanyám, gangosán járó Gyöngyös Ilon, a te
mető túloldalának a legszélén, sűrű kökénybokrok között. Ország-világ 
megszólta Jusztin nagyapát annak idején, amiért oly szegényes

nyughelyét választott

— m
akkor már, a felesé
ge halálakor, olyak- 
kora szerelemre ger
jedt egykori játszó
társa, Halász Verőn 
iránt, hogy oda se fi
gyelt a megjegyzé
sekre, hanem anyja, 
Énekes dédanyám 
akarata szerint cse
lekedett. Nyolc év 
múlva nagyanyám 
mellé fektették apám 
ikertestvérét, Izsót. 
Alig állta végig az 
elsőáldozás hossza
dalmas szertartását, 
a bérmálás idejét 
meg se várva egy 
harmatos júniusi haj
nalon égbe lebbent 
felhőfehér lelke. Né
hány méterre tőlük 
alig látszik ki a gya
logbodzából Gáspár, 
a buzgó szántogató
béres sírja. Keresztje 
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ledőlt, majd eltűnt. Sándor nagybátyám fölé tátikát ültetett a felesége, 
Gertrúd, majd rövid ideig tartó özvegység után férjhez ment a bére
sükhöz. Híres trombitás volt a nagybátyám, fáradhatatlan muzsikusa a 
vidék lakodalmainak, s oly büszke a tehetségére, hogy egyes szám 
harmadik személyben beszélt önmagáról, mint világot járt zseniális 
muzsikusról. Amikor az olmützi grófi kastélyban adott kivételes sikerű 
hangversenyével dicsekedett, a Szerda utca és a Birkasor kereszte
ződésén a szájába repült egy bögöly. Attól fogva amint kinyitotta szá
ját, éktelen trombitaszó tört fel belőle minden fújás nélkül. Senki orvos 
nem segíthetett a baján, a trombitaszóval elszállt a tüdeje, pedig állí
tása szerint alig négy hete szerződtette a bécsi opera. A kőkeresztre 
lövöldöző Bálint a -  kerítésen kívül -  öngyilkosok és olyan halandók 
földi maradványainak a társaságába került, akiket valamilyen oknál 
fogva nem tartottak keresztvíz alá. Sírjára nem mertek keresztet állí
tani a szülei, csak kisebb kőlapot a neve kezdőbetűivel. Legszebb 
kriptáink és a családi síremlékek szabadon maradt helyeit az említett 
felkapaszkodott petrőci nagyhangúak és véresszájúak foglalták le 
maguknak és rokonságuknak. Később a csontokat is kidobáltatták, 
amelyek méter magas máglyán égtek a temetőjárók szeme láttára. 
Csupán Énekes dédanyámnak jutott, utolsóként, igazi síremlék, egy 
Amerikába vándorolt félig-meddig kékvér család olcsón vesztegetett 
kriptája imádkozó angyalpárral, ahonnan a csontokat dédanyám halá
la napján eltávolították, a neveket a kőről lesúrolták, a sírbolt belsejét 
fehérre meszelték, szentképekkel borították, majd a furnírozott 
koporsót a lent talált rövid fémlábakra helyezték. Sokáig csak az ő ne
ve ragyogott a fekete márványlapon, míg le nem kaparták onnan a 
petrőciek.

Fülöp dédapának sehol se jutott nyugvóhely. Akkoriban a petrőciek 
legtöbbje gyűlölt és lenézett bennünket, szégyenlette volna dédapám 
nevét az övéjük mellett olvasni, meg szépen ívelő pályájuknak is 
ártott volna. Még életükben bevésették a kriptáinkba a nevüket, ne
hogy valamelyikünk oda temetkezzen. Az egykor Krisztus-szobros, 
megcsonkított kripta szellőződve várta az új halottat, mert apám még 
hajnalban kinyittatta. Amikor a gyászmenet odaért, a petrőciek a sír
bejárat elé álltak, onnan ordibáltak a bugrisok, hogy csak az ő tete
mükön által kerülhet be oda a dédapám. A hosszas lármázásban a 
szomszédok is részt vettek meg a bámészkodók, a temetések állan
dó publikuma, persze mindenki a mi oldalunkon. A kántor zavartan 
kezdte újra és újra a búcsúztatót, meg is tévedt nem egyszer, circum 
dederum helyett cirkus dedederumot ejtett, rögtön elhallgatott és orrát 
fintorgatva odasúgta a körülötte állóknak, hogy ide ma senkit se 
fognak temetni. Úgy is lett. Elindultunk sírt keresni. A menet átizzadt 
ruhában, szédelegve járta körbe a temetőt többször is, de egyik sírba 
se engedték be a halottat. Sokan belefáradtak a körforgásba, kiálltak 
a sorból, csak a legkitartóbbak csoszogtak tovább, de az ő erejük is



fogytán volt. Ujjonghattak a sír-kisajátítók, a szomszéd sír felé terjesz
kedők, más sírjáról bokrot, virágot, keresztet lopok, az orrukhoz zseb
kendőbe csavart félhagymát nyomkodó sírók-rívók. Hanyatlóban volt a 
nap, a szöcskék zaja mind elviselhetetlenebb volt, amikor apám várat
lanul kilépett a sorból és a temető nyugati palánkja felé indult. Némán 
követte a megfogyatkozott menet. Az aprócska sírt úgy benőtte a 
semfű-semfa, hogy baltával kellett utat vágni hozzá és megtisztítani. 
A hant besüppedt, csaknem elnyelte a föld a szirt-szerű követ, amit 
halnak, sirálynak is lehetett nézni, de inkább orrával felfelé állított 
kicsiny csónak formája volt, még olvasható névvel: Eszter. A lebegés, 
ami számomra a világ legegyszerűbb művelete volt, egyszerre nehéz
zé vált. Az üreg megdöbbentő mélysége Iván szavait juttatta eszem
be a statikus végtelenről, a fizikai törvények hiábavalóságáról és a 
behódolásáról a nemlét ismeretlensége előtt.

Rég besötétedett, mire befödték a sírt. A szorongásból felszabadult 
fáradt gyászolók kis csoportja csaknem vidáman tért meg a kenderáz
tató partjára. Mindjárt jövök, szóltam hozzájuk cérnahangon, de meg 
se hallották. Visszarepültem a temetőhöz. Egy üvegdarabbal fejma
gasságban a keleti palánk selyemtéglájára karcoltam: Itt jártam. Sem
mit meg nem tudtam. Utamat folytattam.

Hakila Manojlovlć sa sinovjnm djorgjem, Bankom, Mltom Jankóm i eestrom Anom, 
Vulékom rod. ltlanojlovlć oialošćenini srcem javlja, da joj je ljubimni műi, odnosuo decama Otac i eeatri 
rodjcni brat

JOCA MANOJLOnĆ
u 5p-oj godini svo" zi<$a 1$Ü5. ‘21. Maja u 10 sati u tfccc otisáo Bogu na istinu.

Tóin ú* se umrlog 23-eg nvoga u 0 sati }>o podne u srpskom groblju u naruča majke zenitje 
vécnotn pokojn predati.

Bon; mii dao u rajo n y e lje !



-------------------------------------------------------------------------Boško K rstić:--------------------------------------------------------------------------

A város szemébe nézve
Van egy hely, ahonnan a legjobban lehet látni és érezni Szabadkát. 

Ez a hely a Nićin-palota, a valamikori legpazarabb szabadkai vegyes
kereskedés, a híres Union előtti lekerekített sarok, amely mostanában 
(féig)drug-store, a világban megtalálható hasonló intézményekhez ké
pest részben módosított munkaidővel -  csak valamennyivel van tovább 
nyitva, mint a város többi boltja. Erről a helyről balra tekintve beláthat
ják az egész korzót egészen a Levente Otthonig, amelyben később 
általános iskola, a Partizán Tornász Egyesület, a Jadran mozi volt, ma 
pedig a KPGT színházé. Kávézóit nem vesszük számba, azokból mint
egy tíz volt mindig is. És amikor tekintetük a korzó másik oldalán, a 
Manojlovió-palota felől közeledik, egyszeriben ott terem önök előtt a 
színház, a városközpont legrégibb, kissé megkopott fényű épülete; 
kicsit odébb a könyvtár, a Spartak vendéglő, az ostorfák szépen takar
ják a társadalombiztosítási alap épületének olcsó homlokzatát, felsejlik 
a zenede, látszik az emberektől cicomás szökőkút és a Városháza 
déli homlokzata. Noha az északi oldalt tekintik díszbejáratnak vagyis 
ott a főhomlokzat, úgy gondolom, a délire sokkal több tekintet vetül, 
bizonyára a korzó és a szökőkutas tér miatt, hisz mindkettő örökké 
tele van emberekkel. Emellett az építészek, Komor és Jakab is éppen 
erre, a déli oldalra helyezte a szecessziós szépség építésének idejét: 
1908-1910. Jobb felől egy alacsony kovácsoltvas kerítéssel ölelt park, 
amögött pedig a Rudics és Vukovió (most, hogy tönkretették a Stross- 
mayert), a város két legszebb utcája. Jobb felől a Rádió fivérek hagya
téka és a kis korzó, Pelivan kertjével. Szemgolyónk jobb sarkában 
inkább csak gyanítani, mint észrevenni lehet a Jovan Nenad cárról 
elnevezett harmadik városi teret, hiszen először a szövetségi haderő 
repülői rendezték át a háború alatt, később pedig -  békében tehették -  
a városrendezők, így aztán minden másra inkább hasonlít, mint térre. 
Az egész város önök előtt, egy lágy fejmozdulat balról jobbra, és 
szemük előtt egész Szabadka.

Úgy tűnik, minderre nagyon régen Farkas József is rájött, aki 1817-ben, 
egy öreg földszintes házban éppen itt nyitotta meg az első szabadkai 
fűszerkereskedést. Maga a hely biztosíthatta a bevétel felét, noha 
mindig is a legjobban ellátott boltnak számított. Ezen pont különleges 
vonzerejéről tanúskodik az is, hogy itt volt a régi fiákerállomás, a 
bolttól a Mali mir kocsmáig (a mai Centar áruház kezdődik a helyén). 
De a Mali mirnek se hagytak békét -  lebontották. Azt, hogy ez a hely 
a Farkas-bolttal valóban különleges volt, abból is megállapíthatjuk, hogy 
a jelentéktelen földszintes házhoz senki nem mert hozzányúlni, noha a



korzó és az egész szabadkai városközpont már elnyerte mai kinézetét. 
Amikor 1931-ben Milosav Nióin itt építtette fel háromemeletes bérpalo
táját, örökre bevéste nevét a város keresztlevelébe, mert ma már alig 
valaki tudja, ki volt Nióin, de mindenki tudja, melyik (volt) az ő palotája. 
Az épületet, amelyet Bedő és Fröhlich tervezett, Vidákovics Kálmán 
építette fel. Noha a földszint és az első emelet üveghomlokzatát a mai 
kor „tervezői" -  védekezésül a nyugatról tűző naptól -  különféle plaká
tokkal és poszterekkel ragasztják tele, noha az épület arcát a neoklasz- 
szicizmus és a modern építészet elegye díszíti, a Nióin-palotában 
vannak a legpárizsiasabb üzlethelyiségek és boltok egész Szabadkán. 
Minden más épület a kicsiny ablakoktól és kirakatoktól szenved, míg itt 
az építészek -  az üveg segítségével -  mindent felfedtek. A legömbölyí
tett homlokzatra két figurát is felhelyeztek: egy férfit kalapáccsal és egy 
nőt sarlóval, két olyan szerszámmal, amely meghatározta sorsunkat és 
amelyek között igen hosszú ideig folynak majd életeink. Az asszony a 
sarlóval ezen az „igazi" oldalon áll, ő mindent lát. Mindössze öt-hat 
lépésnyire tőle, a legömbölyített homlokzat túloldalán a férfi, kalapáccsal 
a kezében a túloldalon álló épületben lévő hentesüzletre lát rá, és alig 
valamire Szabadkából. Ugyanazon az épületen, hasonló jelképekkel, 
alig-távolságra egymástól ez a két figura teljesen különböző Szabadkát 
néz és lát.

Nem tudni pontosan, ki alkotta meg ezt a két szobrot. Béla Duránci, 
noha nem talált mellette szóló adatokat, úgy véli, Kara Mihály lehetett, 
de róla se tudhatunk többet. De hasonló két figura látható a híres



bécsi szecessziós stílusban emelt Artariahaus épületén, amelyet a 
századelőn Max Fabiani tervezett.

Amikor Milosav Nióin lebontatta a régi épületet és helyébe emeltette 
bérpalotáját, nem felejtette el, hogy ezt a sarkot Farkas József fűszer
üzletéről ismerik. Úgy tűnik, ezért vette meg a boltot, hagyta meg a Far
kas nevet, ám mindenütt reklámozta, hogy a bolt új tulajdonosai a Nióin 
testvérek. Tudta, mit jelent a jó hely a jó bolt számára. És úgy tűnik, azt 
is tudta, mi a kereskedelem. Azt meséli Béla (Duránci), neki pedig nagy- 
bátyjai, hogy Nióinnek a kisujjában volt a marketing. A nagy kirakatban 
napokon keresztül egy óriási, meggyújtott gyertyát tartott, amelynek 
aljában egy kicsi piros rózsaszálat helyezett el. A következő találós
kérdést tette föl: aki kitalálja, hogy melyik nap és hány órakor ér a 
gyertya lángja a rózsához, óriási jutalmat kap. A találóskérdés mellé 
útmutató is járt: a tippeket csak a Nióin testvérek Farkas-füszerboltjából 
származó számlákra lehet felírni. Aznap, amikor már biztos volt a láng 
és a gyertya találkozása, a bolt előtt hatalmas sorok kígyóztak: az 
emberek vásároltak, vitték a számlákat, amelyekre tippjeiket írták, majd 
újra sorba álltak. Az arány természtesen csak az lehetett, hogy egy 
számla -  egy tipp.

A háború után se bántották a boltot. Unionra keresztelték és meg
maradt csemegeboltnak. A kirakatok az örökké ott lógó szárított tőkehal 
füzérek által maradtak meg emlékezetünkben, de itt jelentek meg az 
első banánok is. Csakis ide jártunk bonbont vásárolni, mert nem más 
szolgált ki bennünket, mint minden idők legjobb szabadkai focistája,



Tihomir Ognjanov Bata, a Zvezda, Spartak és a válogatott híres jobb
szélsője. Ember! Olyan bonbont vásárolsz, amit maga Ognjanov csoma
gol be neked!

A Nióin-palota korzó felőli részében nyílt meg a híres Dubravka 
cukrászda, egyike az első „sminker" helyeknek a városban. Az Uniontól 
a Dubravkáig esténként a város legjobb srácai álldogáltak (ők sohasem 
sétáltak), vagy legalábbis azok, akik annak tartották magukat, előttük -  
akár egy film -  zajlott az élet. Precízen követhettek tekintetükkel min
den sétáló lányt, és készülhettek arra, hogy a megfelelő pillanatban, 
amikor a lány az Union felé -  őfeléjük -  néz, akárha egészen lezserül, 
ők egészen más irányba nézzenek. Ezt tartották a csábítás egyik 
legmérgezőbb fogásának. Figyelemmel kísérhették, melyik pár a szín
házépület hányadik oszlopánál találkozik, ki késik, ki dühös emiatt, és 
adottak-e egy esetlegesen gyors hódítási közbelépés föltételei. Erről a 
pontról abszolút felügyelhették az összes szabadkai moziból kiáramló 
tömeget, annak alapján, hogy a Jadran felől vagy a Spartak mellett a 
Zvezdából vagy a Vukovió utcán keresztül az Avalából (előtte és 
utána Lifka) hömpölyög-e az emberáradat, megfigyelhették a sétában 
helyet foglaló új arcokat, és elkönyvelhették ennek a többórás tevékeny
ségnek az eredményét is: ki kit kísér haza?

A tény, hogy a Nióin-palota sarkáról az egész várost be lehetett lát
ni, ezt a helyet örökre a legfontosabb ponttá tette. A legjobb kilátás a 
sarlós nőfigura alatt volt. Ide valamivel korábban kellett kijönni és elfog
lalni a helyet, így is akkora volt mindig a tömeg, hogy nemritkán kissé 
féloldalvást kellett álldogálni. Az outsidereknek eszébe se jutott, hogy



beszálljanak ebbe a műsorba. Az előkelő sza
badkai „sminkerek" előtt egy kolportőr újságot 
árult, örökké hihetetlen hírekkel. Valódi mozi 
volt az a hely: állnak és néznek, miközben 
Szabadka „in live" megtörténik előttük.

Továbbra is ez a legszebb szabadkai lát
vány. Pontosabban innen esik a legjobb rálá
tás Szabadkára, de nem fordítva. Nem csak 
az öreg Farkas jött rá, hogy ez a legkiválóbb 
hely Szabadkán a bolt számára. Felfogta ezt 
a számtalan viszonteladó, aki ronda kartondobo
zain kínálja a hiánycikknek számító cigarettát. Gyakran előfordul, hogy 
a Nióin-palotában lévő trafikban nincs cigaretta, de előtte igen. Ha már 
így beindult az alternatív kereskedelem, akkor beindult az alternatív 
vendéglátóipar is, így nem lehet elférni a sok pattogatott kukoricát, 
gesztenyét, főtt kukoricát és újságot is kínáló árustól, maga a hely pe
dig rivális nélkül a legpiszkosabb része a városközpontnak. Most sincs 
itt egy lépésnyi hely se.

Nincs annyi hely, hogy odaálljon a régi Union elé, a sarlós nőfigura 
alá, hogy nyugodtan megszemlélje azt a félkört balról jobbra, hogy 
szemében ott legyen az egész város, és megláthassa, mi is történik 
pontosan Szabadkán és Szabadkával.

*

A legismertebb szabadkai bolt áruval teli pincéjébe valaki egy petár
dát dobott 1998 telén, ami nagy kárral járó tüzet okozott. A Trgopromet 
nagy odafigyeléssel újította fel a boltot.

Lovas Ildikó fordítása



 Viktorba Aladžić

Az építő
Macskovits Titusz (Titus Mačković) szabadkai építész 1851-ben 

született Szabadkán. Itt végezte el a gimnáziumot is. Aachenben, 
Zürichben és Bécsben járt képzőművészeti akadémiára, de tanulmá
nyait nem fejezte be. 1870 környékén visszatért a városba: ekkortól 
vette kezdetét építészi pályafutása. A szabadkai Történelmi Levéltár
ban 400-nál több épülettervét őrzik; ezek többsége meg is épült. 
Épületeket minden akkor korszerűnek számító stílusban tervezett, a 
neoreneszánsztól a neogótikán át a neobarokkig, majd könnyen alkal
mazkodott a szecesszióhoz, fölépítve a város egyik legnagyobb sze
cessziós bérpalotáját Fazekas Lajos részére. Közvetlenül a háborút 
megelőzően olyan szecessziós stílusú épületeket tervezett, amelyek 
az akkoriban éppen szárnyait bontogató modernizmus jegyeit viselték 
magukon. Lakó- és bérpaloták mellett tervezett földszintes házakat, 
istállókat, pajtákat, melléképületeket, de laktanyákat, iskolákat, vágó
hidat is. Szabadka egyik legsokoldalúbb építőjének bizonyult. Emellett 
vállalkozó volt, téglagyár-tulajdonos, városi főépítész, majd hírlapszer
kesztő is. 1919-ben hunyt el.

(Titus Mačković alapvető életrajzi adatait közli Magyar László: 
Razvoj grada i njegova arhitektura [A város fejlődése és építészete] c. 
dolgozata, Rukovet, 1995, 7-8-9. sz., 25-43. old.)

Hogyan lett Tituszból építész? Tudta-e, miként tapad sárgaföld az 
ujjakhoz, miközben veremházat ás az ember, vagy látta-e odabenn, 
hogyan könnyezik a füsttől a gyerekek szeme, amint a tűzhely köré 
gyűlve, a vadaktól és az emberektől biztonságban tudva magukat, 
gondtalanul játszadoznak? Látta-e, hogy az üst fenekét, amelyben ká
sa főtt a családnak, milyen vidáman nyaldossák a lángnyelvek, vagy 
hallotta-e a tűzhely köve alá elhantolt ősök szellemének suttogását? 
Ment-e ki a fagyos januári reggelbe -  amikor a fák ágai letörnek a 
fagytól -, hogy megjelölje, melyik törzset kell majd kivágni főgerendá
nak a kétvizes tetőhöz, amely két szárával a földre támaszkodik? Lát- 
ta-e a téli reggelen a kéményből fölszállni a füstoszlopot -  melynek 
alapján barát és ellenség is fölfedezte a föld alatti rejtekhelyét - , mint
ha mindegyik ház egy-egy ilyen füstoszlopon lógna? Látta-e kisírt 
arcát az asszonynak, akinek gyermeke belefulladt a lapálybeli verem
lakásba betörő vízbe? Látta-e a görcsöt az ember arcán, aki léleksza
kadva rohan rejtekhelye felé, amelyben rablók ölték meg gyermekeit, 
miközben ő odakint a pusztán legeltette a jószágot? Látta-e békeidő



ben, miként kapaszkodnak föl a gerendán a veremlakás földjéből a 
ház falai? Tudta-e, hogy a földből épült ház belülről ugyanúgy fest, 
mint a veremlakás: földből vannak a falai, földből a padlója, földből a 
padkája, földből az ágya? Látta-e vajon, amikor az ágy mellett először 
jelent meg ezen a földes padlón a gyapjúszőttes, hogy reggelente, föl
keléskor ne fázzon az ember lába? Látta-e a mester kezét, miként vá
lasztja ki a fatörzset, amelyből majd széket farag? Könnybe lábadt-e 
vajon a szeme, amikor a ház ablakában először látta nyílni a piros 
muskátlikat, az üvegen pedig áttetszett a fehér csipkefüggöny rezdü
lése? Gyerekkorában rajzolt-e ujjával a porba félrecsapott tetejű háza
kat nagy kéménnyel? Járt-e valaha novemberben kinn a mezőn, mi
közben a szél odafagyasztotta az esőcsöppeket az arcát övező hajtin
csekre? Ott tanulta-e meg, hogy a házat háttal kell fordítani az észa
ki szélnek, s arccal az udvarnak és a napfénynek? Látta-e vajon, 
amint a ház előtt az eresz tornáccá nőtt, amely a házat közelebb vit
te az udvarhoz, az udvart pedig a házhoz? Aludt-e forró augusztusi 
éjszakákon a tornácon? Ott megvolt-e a saját helye, mint odabent a 
házban? Látta-e miként születik az első barokk voluta az oromfalon? 
Tudta-e, hogy amikor már elegendő volt a jószág és a búzával beve
tett mező, az emberek milyen szívesen pazarolták idejüket a ház csi
nosítására? Megértette-e, hogy ezt azért teszik, hogy az otthonukba 
beleépített benső örömüket megosszák a kintiekkel, akiknek még nem 
volt otthonuk? Látta-e a sárból ügyetlen kézzel szobrocskává formált 
első Flórián-figurát, amelyet azért állítottak az oromfal mélyedésébe, 
hogy a házat megvédje a tűztől? Megismerte-e illatát a mésznek, 
amellyel tavasszal bemázolták a friss sárral betapasztott házat, vagy 
már maga is kevert abba a mészbe vörös és barna agyagot, hogy az
zal színezzék a ház lábazatát? Állt-e valaha a gyepen egy összedőlt 
tanya falai előtt? Látta-e fölperzselt házak üszkeit? Marhabőrből ké
szült durva lábbelijét rángatta-e már üggyel-bajjal a megdagadt zsíros 
sárból, amikor esőben kelt át az utcán? Vajon miközben az utcákat 
járta, a szabadkai házak még mindig messzire álltak-e, odabent az 
udvar közepén, vagy már az utca mentén sorakoztak, homlokzatukat 
vagy hátukat fordítva feléje? Akadt-e már olyan rátarti, aki téglából na
gyobb és szebb házat épített a szomszédénál? Látta-e, miként emel
kedik ki az alapokból Milinovits István első emeletes háza a főtéren? 
Látta-e, amikor lerakták a homokba az első macskaköveket, amelyen 
végre besározatlan cipővel sétálhattak az emberek, vagy figyelte-e a 
háziasszonyt, ahogy reggelente felsöpri a téglajárdát a háza előtt, s 
tavasszal késsel kivési a téglák közül előtörő gazt? Ott volt-e a Kos
suth utcában, amikor a fiatalok vacsora után először kezdtek korzóz
ni a színház és a kálvária között? Ott sétált-e az elsők között a fris
sen kikövezett utcán a városháza és a nagytemplom között, és zavar- 
ta-e, hogy a durván megmunkált macskakő kockákon bokaficamítóan



ki-kifordult a lába? Ha hozzáért a házak téglafalához, érezte-e még 
mindig a szikkadt sár dohos szagát? Bolyongott-e Titusz az utcákon, 
lépteivel méregetve a szélességüket, tudta-e, hogy az iskolában nem 
taníthatják meg arra, milyen nehéz házat emelni ingatag talajon, mely
nek felszíne alatt szeszélyes irányokban föld alatti vízerek áramolnak? 
Látta-e, hogy az Iskola utcában az emeletes házak pincéibe beszivá
rognak a kutak a talaj agyagrétegein át, hogy a felszín alatt áramló 
víz elfolyjon a Föld belsejébe? Tudta-e, hogy odalenn a talpa alatt -  
miközben a városháza előtt áll, és figyeli reggelente a piacon vásárló 
asszonyokat -  forrong a Föld belseje? Tudta-e, milyen egészségtelen 
talajon fekszik a város, s hány évszázadon át kínlódtak az emberek, 
hogy kiemelkedjenek a vízből, amely a talpuk alatt áramlik? Tudta-e, 
hogy a Pocsolya cserjéje között hányszor leltek menedéket életve
szélyben a gyengék? Tudta-e, hogy beteg talajon nem nevelkedhet
nek egészséges emberek? Láthatatlan hosszú csápjai voltak-e Titusz
nak, amelyekkel végigtapogatta a házakat, a tetőket és a kéményeket, 
megvizsgálva, hol legyen a majdani házak helye és tere, vagy pedig 
lopva lapozgatta ágyában a más városok gazdag házainak rajzaival 
teli megsárgult folyóiratot, amelyet a zöldségárus csak neki tett félre? 
Szeretett-e kocsival végigszáguldani a városon, hogy szemei előtt 
egybefolyjon a házak képe, s ugyanaz az ablak hol az egyik, hol a 
másik házon legyen? Látta-e, hogy az évszakok váltakozásával a há
zak is színt, magasságot, sövényt, árnyat, fényt cserélnek? Utazott-e 
Szabadkán kívül? Szorította-e repeső mellére a kezét, amikor a budai 
csúcsokról eléje tárultak a sűrűn rakott pesti tetők? Álmodta-e, hogy 
ott sétál ezeken a tetőkön, fölkapaszkodva, majd leereszkedve a fer
de síkokon? Hordta-e magában a képüket, elképzelve, hogy egyszer 
majd épül egy olyan kilátós torony, amelyről Szabadkát ugyanúgy 
szemlélheti az ember, mint Pestet a budai magaslatról, s a torony ár
nyékába gyülekező emberek majd biztonságban fogják érezni magu
kat? Vajon a teste más városok sokféle házainak felületeihez igazod
va formálódott-e. Vajon a sokféleségük élesztette-e föl a képzeletét és 
a vágyat, hogy ugyanazt áthozza Szabadkára? Tudta-e, hogy Szabad
kán a házak majd szépen összeszoknak egymással a csillagszárak 
mentén, amelyeket ősidőktől fogva az utak róttak beléje? Szomorú 
volt-e, amikor Milinovits Jánosnak készített első emeletesház-tervét 
nem kivitelezték változtatás nélkül, hanem a ház sarkán 1879-ben 
Vágner Nándor terve szerint egy égetett agyagból készült Atlasz-szob
rot állítottak föl? Tudta-e, micsoda forradalmat idézett elő az építészet
ben az acél tartógerendák alkalmazása, amikor 1880-ban Aradski 
Luka kereskedő emeletes házán először alkalmazott Szabadkán acél 
tartógerendákat a födémszerkezetben? Hol tanulta meg, hogyan kell 
kis parcellán nagy házat építeni, mint e ház esetében is? Vénuszról 
álmodott-e, amikor itt az ablak-timpanonokba kagylókat helyezett? Hol



találta a mintát Đorđe Manojlović házának tervéhez: Vajon maga 
Đorđe kért-e Titusztól négyhomlokzatú házat, azoknak a villáknak a 
mintájára, amelyek a világ nagy szélvárosaiban épültek? Vajon ez a 
ház, amely alig kilenc évvel a Budapest környéki első villa után ké
szült el, és teljesen szabad alapokon tervezte, szemben azzal a sab
lonnal, amely szerint általában épültek a házak a városban, fölkeltet
te-e valaha magában Tituszban a felismerést, mennyire jelentős Sza
badka számára? Beledobogott-e a szíve, amikor Radišić Petar házán 
az ő terve nyomán először jelentek meg Szabadkán kariatidák az 
emeleti ablakok között, és fájlalta-e, amikor Baki Gedeon ügyvéd há
zának befejezésekor azt tapasztalta, hogy az emeleti kariatidákat nem 
készítették el? Tudta-e Mamuzsich Lázár polgármester és Dominus 
Simon orvos házának tervezése közben, milyen békés álma esik az 
embernek a városban, amely a szépség illatát árasztja? Tudta-e, hogy 
a várost csak a szépség menti meg a beteg altalajtól? Tudta-e, hogy 
a vízereket nem szabad megállítani és megzabolázni, hanem hagyni 
kell őket elfolyni? Nyugtalanították-e valaha ezek a vizek? Megértette- 
e rejtett életüket? Állt-e elragadtatva Bécs barokk házai előtt arról ál
modva, hogy maga is azok egyikében él? Vajon ezért rendezte-e át 
házának korábbi homlokzatát újjá, barokká? Vajon ezzel a házzal ha
tott-e Reichl Ferencre, hogy az három évvel később a földszintes épü
let tatarozása helyett újat, barokkot, emeleteset építsen városi kaszi
nónak? Miként jött létre a Halbror Adolf házának terve? Miként történ
hetett meg, hogy sohasem épült meg? Netán Halbror megijedt a ház
tól, amelynek közepén kétszeresen üvegezett tetőprizma állt, s a ház 
addig folyton homályos közepébe ezen keresztül áramlott volna a 
fény? Netán a homlokzat nem tetszett Halbrornak, amelyet Titusz já
tékképpen gótikus kastélyként formázott meg, ismét kagylókat helyez
ve az ablaktimpanonokba? Meglehet, hogy ezen a vállalkozásán dol
gozva Titusz a szabadkai felfogáshoz képest túl messzire merészke
dett, ezért tért vissza aztán Antunovió Josip házát építve a neore- 
neszánszhoz? Mit tudott Tituszról a szintén építész Fazekas Lajos, 
amikor rábízta saját kétemeletes bérpalotájának tervezését? Netán lát
ta Lajos a Halbror Adolf-ház tervét, vagy olyasvalamit tudott Tituszról, 
amiről másoknak nem volt tudomásuk? Azt hitte talán, hogy Titusz 
szebb palotát képes alkotni, mint ő maga? Vajon rászolgált-e a bizal
mára Titusz, amikor a müncheni szecesszió mintáját követő homlok
zattal emelt számára palotát akkor, amikor Európát még a neobarokk 
uralta, s a szecesszió még csak akkoriban szerezte első hídfőállása
it? Vajon abbeli képességét, hogy minden feladatot újszerűén közelí
tett meg, annak köszönhette-e, hogy ezt kérték tőle a megrendelők, 
vagy szellemének nyugtalanságával ő maga kényszeríttette rájuk aka
ratát? Lajos palotája után miként fordulhatott oly könnyűszerrel Lajta 
Béla szíves, virágos, mézeskalácsos szecessziója felé, mintha maga



járta volna az erdélyi falvakat, a népviseletek és a székelykapuk népi 
motívumaiban kutatva minták után Maródié Milán házának homlokzati 
díszeihez? Aztán pedig miként tudott ugyanolyan könnyűszerrel visz- 
szatérni a bécsi szecesszióhoz, mintha csak azt szerette volna, hogy 
Szabadkán senki se maradjon elhanyagolva, s a világ minden sokszí
nűsége megtestesüljön az ő szabadkai házain? S amikor aztán Peié 
Stipan házán elsőt rezzent a modernizmus, sajnálta-e, hogy nem fog 
eléggé soká élni ahhoz, hogy ugyanazt a nemzetközi stílust követve 
építsen Szabadkán, ami az egész világot összekapcsolja? Érezte, 
hogy az építők az új építési technológiák elsajátításával minden stílust 
eltörölve elindultak egymás irányába? Vajon egy szép házra vetett pil
lantása letörölte-e homlokáról a verejtéket és levette-e válláról a kel
lemetlen terhet, mielőtt utoljára lecsukta a szemét? Megbékélt-e va
jon? Úgy gondolta-e, hogy sikerült megépítenie mindent, amit szere
tett volna? Úgy érezte-e, hogy elmulasztott valamit? tudta-e, kire 
hagyja a házait? Hitt-e benne, hogy műve eléggé nagynak bizonyul 
ahhoz, hogy mások is a nyomdokába lépjenek?

Túri Gábor fordítása



----------- Viktorija A ladžić----------

Reichl Ferencnek
Az utóbbi időben egyre gyakrabban találkozom vele. Szürke kabát

ban, keze a zsebébe süllyesztve, hajlott háttal. Mindig úgy tűnik 
nekem, mintha sietne. Mégsem halad soha gyorsabban, mint én. 
Néha megszaporázom a lépteimet, de akkor is úgy tűnik, hogy még 
mindig ugyanazzal a sebességgel halad. Ám akkor sem ér be, ha 
visszafogom a lépteimet. Olykor bevár a sarkon. Aztán eltűnik az 
egyik mellékutcában. Sohasem szólal meg. Általában ősszel jelentke
zik. Mintha a lehullott nedves lomb illata és a köd átláthatatlan színe 
csalná elő rejtekéből.

-  Ki vagy? -  veszem számra gyakran a kérdést. Bizonyosan látja 
kíváncsi arcomat, még ha csak a túloldali gyönge fényű utcai lámpa 
világítja is meg. Kihúzza két kezét a zsebéből, és kétségbeesetten 
hadonász a levegőben, majd ismét eltűnik. Hallottam róla történeteket, 
de akkor még gyerek voltam. Akkoriban senki sem vett észre, most 
nehéz megszoknom, hogy a felnőttek észrevesznek. Nem tudom, 
miért látogat meg. Még mindig senki vagyok és semmi. Lassacskán 
elfogy a türelmem. Valahogy úgy érzem, hogy először neki kellene



megszólítania engem. Sejtem, hogy mondani fog nekem valamit. 
Talán megtanít valamire. Szóba elegyednék vele, de nem tudom, ho
gyan. Nem szeretném megsérteni. Nem tudom, hiú-e. Egyszercsak 
megszólal. Elfordítja a tekintetét, s mintha gombóc lenne a torkában, 
megszólal: „Lebontják az ikreimet?” „Az ikreidet?” -  kérdem értetlenül.

-  Milyen ikreket? Azokat ott a korzón? Azok nem a tieid, semmi 
közük hozzád. Te már nem voltál Szabadkán, amikor épülni kezdtek, 
sem később, amikor az építésüket félbeszakította a háború. -  Gyön- 
geséget érzek az inaimban. -  Talán csak nem a te palotád, nem azt. 
Emlékszem a tervre. Az is ikerként épült a mellette levő bérházzal

-  A te palotádat? -  kérdezem hangosabban.
-  Nem az enyém már. Nem azt.
-  A Vasa Stajió-utcai ikreket! -  sikoltok fel. Egy nő haladt el 

mellettünk, erre megfordult, és rám nézett. Ferenc nem válaszol, csak 
egy apró csepp villan a szempilláján.

-  Csak nem a Vasa Stajió-belit -  ragadom meg a kezét, és nem 
lepődöm meg ettől az érintéstől. Merő hidegség a keze. Azokat az 
ikreket. Hogy nem jutottak előbb az eszembe. Azok az ikrek, melyek 
nagyjából úgy épültek, mint egymás tükörképei, homlokzatukon pedig 
egymás ellentétei. Az egyik homlokzat szerves, a másik mértani, az 
egyik női, a másik férfi, az egyik az elengedettség homlokzata, a má
sik a feszültségé. Le fogják lökni a lányt, felborítják a bárkáját, e lsü l
lyesztik a Napot, letépik a liliomokat, fejüket veszik az oroszlánoknak.

-  Miért -  kérdem.
-  Garázst építenek.
-  Garázst? Emeletes garázst itt, Szabadkán? Ki akar majd ott par

kolni. Senki se megy majd oda, előre tudom. Üresen fog állni, mint a 
zöldségpiac, mint az Ifjúsági Otthon, mint a munkásegyetem soha be 
nem fejezett amfiteátruma. Aki ma a város járdáin parkol az autójával, 
nem megy majd garázsba. Mindenki hozzászokhat, hogy gyalogosan 
járjon. A kerékpárvárosban kinek kell autó? Csak hozzá kell szokni.

-  Nemigen kedveltek téged -  jegyzem meg. Még mindig kezemben 
tartom a kezét, ő azonban már nincs itt.

Ősz van. Udvaromban sárga a nyír, mint a Rádió fivérek utca 
kockakövei.

Sárga, mint a Köztársaság téri házak, amilyenre Bandi bácsi beme
szelte őket. Sárga, mint Szabadka. Alkonyodik. Az utca sárga illatot 
áraszt. Ez az ő ideje, sejtem, kimegyek hát az utcára. Ott áll a 
lámpa alatt. Nem tudom, rám vár-e, de érzem, hogy hozzászokom a 
vele folytatott beszélgetésekhez.



-  Most sem kedvelnek -  szólok alig négy évet éltél a palotában. 
Mondd csak, mi történt az ingóságaiddal? Hisz nem oly régen történt 
az. Nem feledkezhetett meg róla mindenki.

-  Itt vannak Szabadkán.
Figyelmesen szemlélem. Egy hajtincse elkerülte a fésűt, s most 

lengedez a szélben. Rajta keresztül a fény megremeg az arcán.
-  Létezett valami lista. Egy lelkiismeretes közigazgatási hivatalnok 

őrizte. A lista részletesen felsorolta, hol találhatók az egyes bútorda
rabok. Még a vázák, az étkészletek, a könyvek is lajstromozva vol
tak, amelyeket nem sikerült összecsomagolnom. Aztán egy éjjel tűz 
ütött ki a hivatalnok lakásában, és az a lista is elégett. Nagyon gyor
san feledésbe merült minden. A bútorzat többé-kevésbé mégis itt 
maradt. Szanaszét. Egyes darabjait gyűjtők vásárolták fel, másokra 
a padlások zugában borult a feledés homálya. A bútort egy kanizsai 
asztalosmesterrel készíttettem. Vinczer Nándornak hívták. Igen 
nagyra tartottam őt, pedig olykor meg-megtoldotta a rajzaimat olyan 
részletekkel, amiket hiányolt róluk. Általában elfogadtam a sugalla
tait. Jó mester volt. Ismerte a fát, és tudta, miként kell a legjobbat 
kihozni belőle.

Vinczer Nándor. Valahonnan ismerős volt nekem a név. Reichl már 
eltűnt az utca mélyén. Magamban azt kérdem: másnap vajon merre 
veszi majd a csatangolás útját. A magam csatangolása kereszteződik- 
e ismét az övével? Néha évekig, néha évszázadokig csatangolunk a



városnak ugyanazon utcáin anélkül, hogy valaha találkoznánk az em
berekkel, akik szintén naponta róják őket. Vinczer Nándor. Eszembe 
jut az üvegezett porlepte vitrinajtó a padlásunkon. Akkor találtunk rá, 
amikor megvettük a házat az előző tulajdonostól, egy öreg zsidótól. 
Lélekszakadva rohanok a házba. Félek, hogy már nincs ott. A lámpá
val bevilágítok a sötét padlástérbe. Még ott áll a sarokban, a falhoz 
támasztva. Tenyeremmel letörlöm róla a port. A zár körül jácintos 
intarzia. A vitrinszárny hátlapján a mester, Vinczer Nándor címkéje. A 
vitrinmezőkben metszett vastag üvegtáblák.
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Néhány nappal később egy asztalos elkészítette a kereteket, ame
lyekben a vitrinajtókat fölakasztottuk a nappali üres falára. Egyelőre 
nincs rá pénzem, hogy restauráltassam, de kellemesebben érzem 
magam, hogy itt van az ajtó. Ülök vacsora után a szobában, és Vival
dit hallgatok. Mintha a metszett vitrinüvegben még a Reichl-féle 
Zsolnay-vázák tükröződnének.

Még mindig ősz van. Úgy érzem néha, hogy Szabadkán mindig ősz 
van. Talán a sárgaság miatt. Talán az itt élők melankóliája miatt. Ez
úttal azzal az eltökélt szándékkal lépek ki a házból, hogy találkozzam 
vele. Kérdeznem kell tőle valamit. Nem értem, hogy ha ők föl tudták 
építeni ezt a várost, később miként veszett el ez a tudás. Ezt szeret
ném megkérdezni tőle. Az ő korában hogyan sikerült az egymással 
viszálykodó építészeknek olyan házakat emelniük, amelyek megfértek 
egymással, amelyek jól festettek egymás mellett. Mi fűzte össze őket, 
mi vitte rá őket, hogy az egyes házak tervezése közben ne feledkez
zenek meg a város egészéről. Az építészek ma könnyebben folytat
hatnák a város építését, de nem tudják. A városrendezőnek ma előbb 
rombolnia kell, hatalmas teret megtisztítania a régi házaktól, hogy be
lekezdhessen valaminek az 
építésébe. Hova lett a csi
nos házak szűkre szabott 
helyen való felhúzásának 
tudománya? Amikor a váro
sokból kiűzték az utcákat, 
hogy helyükön utat törjenek 
keresztül.

Alighogy elérek a máso
dik sarokig, észreveszem 
görnyedt alakját. Fáradtnak 
látszik. Odamegyek hozzá, 
s ő, mintha megérezte vol
na, lelassítja lépteit. Látom 
az arcán, hogy nincs kedve 
beszélgetni. Sétálunk egy 
darabig. Aztán megáll, és 
így szól:

-  Különben már tudod a 
választ ezekre a kérdések
re. Érkezhettünk ide jöve
vényként vagy itt is szület
hettünk, de akkor ez még 
nem volt város. Könnyű le
rombolni valamit, ami már



létezik. Nekünk nem volt mit lerombolnunk. Építkeznünk kellett. Egy
kor nagyon nehéz volt az élet.

-  Most is nehéz -  mondom, de már tudom, hogy butaságot szól
tam. Látom a könnyet a szemében. Megdermedek. Csak nem történt 
már meg? Lélekszakadva rohanok a Vasa Stajió utcába. Attól félek, 
hogy már nincsenek ott. Elképzelem az állványt a lerombolt falak fö
lött. A félig leomlott homlokzatot, amelyből egy valamikori liliom csonk
ja meredezik. A másik házon a lányalakot egy fiú kalapáccsal verte 
össze. Bajuszt vésett neki, és kiszőrözte formás kis hasát. A nap a 
homlokzatról csak lecsusszant a lábazat maradványai mellé a porba. 
A kaput nyomban földarabolták tűzifának.

-  Azt a kaput ne! -  sikoltottam a Đura Đaković utca sarka felé fut
va. Ekkor megpillantom a házakat. Ó, istenem, hát még itt vannak. 
Még senki sem bántotta őket. Odalépek, és megtapintom a falakat, 
hogy meggyőződjem róla: nem bontották le őket. Állok és nézek. így 
maradok, és nézek, amíg csak kell. Mindaddig, amíg nem hagyják 
békén az ikreket a Vasa Stajió utcában...

Túri Gábor fordítása



Döm ötör Gábor

Gondolatok 
a szabadkai zsinagóga 
jövőbeni rendeltetéséről*
A szabadkai Zsinagóga mindössze két évig épült, helyreállításának 

munkálatai viszont huszonöt éve tartanak. Az épületet 1974-ben hivata
losan műemlékké, majd 1990-ben kiemelt jelentőségű műemlékké 
nyilvánítják. 1979-ben az épületet a szabadkai Izraelita Hitközség a 
szabadkai önkormányzatnak ajándékozza, mivel nem tudja önerőből 
megoldani az épület helyreállítását és karbantartását. A kis létszámú 
hitközség sem igényli az épület izraelita zsinagógaként történő további 
használatát, tehát a legcélszerűbb egy olyan megfelelő, „új” rendeltetés 
meghatározása és elfogadása lenne, amely indokolttá tenné a revita- 
lizációt, ugyanakkor az épület SZELLEMI, ESZMEI, TÖRTÉNELMI, 
MŰVÉSZI, TÉRBELI, SZERKEZETI ÉS MŰEMLÉKI értékeit sem csök
kentené.

A zsidóság II. világháborús megaláztatásának 
emlékműve -  Memóriái Hall

(Azok szentélye, akik már nincsenek közöttünk)

A funkció az építészetben rendeltetést, használati értéket jelent, 
amely alapvetően meghatározza az épület teljes architektúráját, vagyis 
annak formai, szerkezeti, térbeli és infrastrukturális mivolta, a funkció 
kerete, vetülete és materializálódása. A zsinagóga esetében fordított 
a helyzet. Adott az építészeti keret, amely a szabadkai zsidóság 
egész generációjának kiirtásával, a II. világháború után elveszítette 
alapvető és meghatározó rendeltetését, vagyis „meghalt” azzá lenni, 
amivé tervezték, megépítették, majd használták. Elveszítette értelmét, 
tartalmát -  nincs többé kiknek és miért gyülekezniük benne. Enyészet
re ítéltetett... Mégis, ha bárkinek alkalma nyílik belépnie e Szentély
be, csodálattal teli, felemelő, magasztos érzések kerítik hatalmukba 
a vidáman díszített, arányos, de monumentális kupola alatt. Ezek az 
érzések szinte derűs áhítattá, „meditatív” lelki állapottá nőhetnek a

* A szöveg az alakulóban levő, a Szentély Őrei elnevezést viselő, a szabadkai zsinagóga 
megmentésére alakult civil szervezet programszövege.



betévedt járókelőben e különös díszes tér hatására. Talán mégsem 
halt meg az épület lelke, a „genius loci”? Talán csak átalakult és e 
szellemi tartalom lelkűnkbe költözött, ott él és építi a szentélyt tovább. 
A Zsinagóga újjáépítésének vállalása soknemzetű városunkban, neve
lő hatású, tiszteletteljes megemlékezés lehetne egyik társnépünk ellen 
elkövetett gyalázatos igazságtalanságról, a II. világháborús zsidóüldö
zésről. A deportálás alkalmával a Zsinagóga épülete gyülekező 
helyként szolgált. Itt fosztották meg az embereket vagyonuktól, kézi- 
poggyászuktól, szabadságuktól, családjuktól, hétköznapi álmaiktól. Itt, 
ezen gyönyörű, vidám, virágdíszes kupola alatt pecsételték meg sor
sukat és hurcolták el őket a megaláztatásba, sokakat a halálba. A 
tisztelet megadása szép és korrekt gesztus lenne.

A zsinagóga
Egy gyülekezeti tér a zsidóság számára akkor válik szentté, amikor 

a tóratekercseket elhelyezik a frigyszekrényben. Semmi akadálya nem 
lehet annak, hogy a szabadkai Izraelita Hitközség, ha igényt tart rá, 
egyes vallási ünnepeit a zsinagóga falai közt tartsa meg, hiszen az 
istentisztelet eredeti rituális kellékei szinte hiánytalanul megvannak, 
restaurálhatok, sőt az épületen belül raktározhatok, alkalmanként felál
líthatok.



Az örökkévaló világmindenség és egyetemes 
testvéri szeretet háza -  A Csendes Hely

A Zsinagóga kupolája alatt két magyar nyelvű falfelirat olvasható:

AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG A TE ISTENED 
SZERESD FELEBARÁTODAT MINT TENMAGADAT

Az első idézet arra utal, hogy e szentély Isten tiszteletére és 
dicsőítésére épült, akit a szöveg nem egy meghatározott néven 
(JEHOVA) nevez, hanem az Egyetemes, minden élőlény számára a 
Teremtő és Örökkévaló Istenként, a Nagy Tudatként idéz. A második 
idézet arra emlékeztet, hogy a Világmindenséget és Örökkévalóságot 
szeretettel vagyunk hivatottak kitölteni, ez a feladatunk. Ebből kö
vetkezően újjáépített Szentélyünket AZ ÖRÖKKÉVALÓ VILÁGMIN
DENSÉG ÉS EGYETEMES TESTVÉRI SZERETET HÁZÁNAK ne
vezhetjük, és így is használhatjuk, nem vallási, felekezeti (hiszen 
nem EGY meghatározott vallásról lenne szó) hanem általános huma
nista, emberközpontú, erkölcsi, kulturális, minden nemzeti hangsúly
tól független módon.





A szellemi felemelkedés és a kultúra temploma
A Zsinagóga új rendeltetésének meghatározásánál nem az a lé

nyeg, hogy MIRE használjuk majd azt, hanem, hogy HOGYAN. Ha ezt 
a „mágikus” teret, Isten haragjától védő sátrat olyan eseményekre, 
rendezvényekre, tevékenységekre használjuk, amelyek emelni, neme
síteni képesek látogatóinak szellemi és kulturális szintjét, elégedettek 
lehetünk a rendeltetés sikeres kiaknázásával. Ne pénzben és gazda
ságosságban mérjük eredményeinket (hiszen eredetileg sem profitori
entált épületnek épült), hanem értékeljük azokat saját- és gyermeke
ink nemesebb létélménye által. Az életerőt, a meghitt testvéri szere
tet, a megértés és a felfedezés szabadságát, melyet a Szentélyben 
tartózkodásunk folyamán tapasztalunk majd, anyagi befektetéseink 
tiszta profitjaként könyvelhetjük el. Ebben a világban, amely az anya
gi és szellemi princípium dualizmusából tevődik össze, és amely saj
nos a XXI. század küszöbén mindinkább a matériát hangsúlyozza. 
Nem feledkezhetünk meg a lelki és szellemi világ jelentőségéről, de a 
teljesség egyensúlyáról sem. Váljon ez az új szentély ennek az 
egyensúlynak szimbólumává, a szellemi erő „generátorává”.

A rendeltetésről
Kamarakoncertek rendezése (klasszikus zene, „world music”, 

ambientális zene, jazz, akusztikus zenei koncertek, szólista koncertek, 
zsidó szakrális és profán zenei előadások, stb.)

Kamara színpadi művek, mozgásszínház, balett stb)
Jubileumi ünnepségek.
Irodalmi estek.
Képzőművészeti kiállítások.
Izraelita ünnepségek, megemlékezések, találkozók, előadások.
Szentélylátogatások, meditációs programok ambientális zenével, 

vagy nélkülük.
Kongresszusok, konferenciák, szakmai összejövetelek, szemináriu

mok, előadások.

Bármilyen tevékenységekre is kerülne sor a majdan felújított épü
letben, azok tartalmát és értékeit előre kell megvizsgálni, jóváhagyni, 
nehogy sértsék az épület szellemi, eszmei, történelmi, művészi térbe
li, szerkezeti és műemléki mivoltát. Ne felejtsük el soha, hogy annak 
ellenére, hogy az épületnek többé nincs szűkebb értelembe vett val
lási tartalma, továbbra is Szentélyként létezik tudatunkban. Ezért az 
épület jövőbeni funkcióit ellenőrző, értékelő bizottságban helyet kell 
biztosítani a szabadkai Izraelita Hitközség képviselőinek is.

Szabadka, 1999. március 11.



------------------------------------------------Kiss Gusztáv --------------------------------------------------

A történeteken túl
-  hogyan olvassunk bibliográfiákat -

A Szent-Mária szenátusának költségén nyomtatott könyv címe1 for
dításban a következőképpen is kiolvasható: „Mindenkiről egy kicsit vagy 
rövid életleírása, vértanúsága, és megdicsőülése az igazaknak, Isten 
szent barátainak tanulságul és az örök megváltásul nem csak minden 
igaz hitűnek, de tévelygő telkeknek is, figyelmesen összegyűjtve, és 
külön gonddal rendezve, illír nyelven megjelentetve P. F. Gjuri Rapich 
Gradiskai elbeszélő, a szent teológia szorgalmas olvasója, a Sz. 
Kapisztrán János megyéjében a Sz. Ferenc-rendjét szolgáló minorita 
által."

Ezt a vaskos, 1764-ben fametszetekkel és kétféle iniciáléval tekinté
lyessé tett nyomtatványt tartja Szentgyörgyi István az első szabadkai 
könyvnek. Közös beszélgetéseink során meggyőződtem, a könyv vérta
núságot, megdicsőülést és a tévelygést fejtegető elbeszéléseiben nem 
tartott semmi jelképest Szabadkára nézve. Nem ezért lett az első.

A város első hivatásos bibliográfusa2, vidékünk ki tudja hányadik fel
fordulása után, a rend megteremtését felvállalva, egyenként kézbevéve, 
megkezdte a néhány helyiségnyi, a mennyezetig összedobált könyv 
rendszerezését. Az új könyvtár polcai megteltek, kialakult a régi köny
vek gyűjteménye a középkori, a kolostori könyvtárak mintájára, a nyom
dák és a helységek szerint. Lassan elkülönült a helyismereti rész, több 
ezres nyomtatványával. Évekig rakosgatta, olvasta, közben feljegyzése
ket írt lapocskákra. Azután megvonták tőle az állományt.

A könyvek kibetűzése olyan dolgokon is múlik -  mondta reggeli köz
ben -  amit nem írunk le az előszókban, bevezetőkben. Először regge
lizzünk meg -  mondta - , tudja, nálunk most polgári kormány van3, s ez 
most már így illik. Közben tisztázni kell bizonyos dolgokat, s aztán 
belekezdhetünk a könyvekbe, ahogyan az szokás. Ahhoz, hogy meg
tudjuk mi történhetett a múltban, a megszokott forrásokon túl is kell 
keresni, járatlan utakon.

Talán a fordításhoz hasonlatos, ahol a szavak vezetik az embert, de 
mégis, egyedül ő fűzi össze őket egységes, de az eredetitől eltérő 
egésszé, közben egyszer sem mondva ki az elrendezés titkát. Talán csak 
elolvasott szöveg van, és egymagában mű nem is létezik. Egy 
fordítás csak lehetőség, ezért elképzelhető másként. Akár a katalógusok4 
megszerkesztése. A katalógusban az írásók rendező elvét jelentheti az 
idő, a cselekvések kibontakozása. Vagy egy fogalom: képzőművészet,



színház, napló, jelmezek. Annyi bizonyosnak 
látszik, hogy a kétféle csoportosítás szépen ki
egészíti egymást. Egy könyv nyomtatásának 
idejére például következtethetünk alkalomtól 
függően a betűk formáiból, a papír sajátossá
gaiból, a kötésből vagy a szöveg leírásai alap
ján. És fordítva. Kevésbé tűnik kézenfekvőnek, 
de azért talán mégis érdemes megjegyezni 
ezen a ponton, hogy a szóban forgó, elfoga
dott elveken túl léteznek egyebek, melyek -  
természetesen csak kivételesen -  meghatáro
zóak a maguk módján. Mondjuk úgy, talán 
több rendező elv is létezhet egyszerre.

Ha fél évszázaddal ezelőtt nem létezett volna az a kicsapongó feren
ces-rendi szerzetes5, aki könyveket csempészett ki a zárdából a könyv
tár igazgatójának, cserébe pálinkáért, pénzért és nőkért, akkor most a 
városi kiadványok sorrendje másképpen alakul a katalógusban. A két 
embernek találkoznia kellett, hogy azt tudjuk meg a múltról, amit tudunk.

A könyvek történetéből összefüggéseikre, pontosabban tulajdonosa
ik életére, érdeklődésére következtethetünk, mert az ember nagyon rit
kán jut csak úgy, véletlenül egy kötethez. Az oldalak szélére írott jegy
zetek, a könyvtárak jelei árulkodnak a könyvek vándorlásáról. A követ
kező kézírás is -  a városunkban őrzött -  egyik megsárgult oldalról be
tűzhető ki: „Jean George Vigielie l'anne 1677. (majd kicsit arrébb 
folytatódik egy másik kézírás) Zanathi Josef 175(7). Feltűnő e franczia 
könyvbe Szathmár megyében történt bírói idézéseket olvasni: = e könyv 
Zanathi Josefé vala, ki 1750-1770 közt Szathmárba Szolgabiroi fője
gyzői hivatalt viselt; és aki németül francziául jól tudott: Unokája Zanathi 
Ferencztul jutott Ferencz bátyám birtokába".6 Olvashatunk a könyvek út
jairól, de ez nem azt jelenti, hogy pontosan tudjuk, esetleg sejtjük ho
gyan és miért kerültek vidékünkre. Példányokra akadunk „Andreas 
Szucsics" könyvtárából7 vagy „Szutsits Káról gyűjteményéből" (pecsét)8. 
Ex libriseket forgathatunk a Nadsady családtól. Ezért, talán nem is vé
letlen, hogy Farkas Bertalan9, a város első történetírója, örömfüzérek
ben verselt Nádasdy Paulai Ferencről. A szabadkai kiadványok bibliog
ráfiája például a gróf nevét tizenegyszer említi, kapcsolatokra utalva. 
Könyvtárak léteztek és léteznek a városban; lapjain pedig a nyomtatást 
követő időkben odakerült feliratok, jelek sejtetnek.

A tévedés is lehet olyan elv, amely helyreilleszti a részleteket. 
Reusner Nicola9 hagyatékában egy névtelen szerző10 írása található, aki 
„Sabatka"11 visszafoglalását beszéli el 1593-ból. Az akkori nyugati világ 
erről a hadjáratról értesült. Evlia Cselebi, a török utazó beszámolója12 
ezzel ellentétben az eseményeket Szabadkára és környékére vonatkoz
tatja.13 Az ellentmondásokat -  a nyugati és a török forrásokat -  követ



ve sikerült megtudni, hogy az említett névtelen szerző ( „incertus” a la
tin nyelvű műben) Magyarország déli területein történteket is lejegyze
telte, azonban az valamilyen oknál fogva kiamaradt a válogatásból, de 
a hagyatékban fennmaradt (erre léteznek latin nyelvű utalások).

A bizonytalanságot csak növeli, hogy Cselebi történetének fordítását 
más-más kiadás alapján és különböző nyelvekre „ültették át"14 -  ami itt 
a legfontosabb -  szerbhorvátra, magyarra. A fordításokban a sok követ
kezetlenség és fogalomzavar szinte ösztönzi az embert a részek újbóli 
össze- és helyreillesztésére, a rendezett egész felállítására. Talán mon
dani sem kell, a történetek ebben az esetben már nem csak hasonlíta
nak a török eredetihez, hanem önálló életre kelnek, a fordítások, az 
átültetések, a rendszerezések ezentúl már a megtörténteket jelentik. 
Mert, mindenki ugyanarról a dologról beszél, csak egy kicsit máskép
pen. A különbözőség, talán a következetlenség -  valaki tévedett a múlt
ban, összekapcsolt dolgokat -  vezetett mégis az ismeretlen (incertus) 
szerző és írása nyomára, vezetett új ismeretekhez. A könyvek kapcso
lódásaikkal a maguk módján -  ez a szerény példákból talán kiderült -  
újraírják a történeteket.

Nem lehet véletlen Farkas egészre törő verselésének, Tormássy 
vagy Iványi tudományosan mindent átfogni, az egészet rendszerezni kí
vánó munkáinak maradandósága. Mert ma is ezekhez nyúlunk, ha az 
egészről szeretnénk olvasni, nem csak a részekről.

Errefelé a közelmúltig a történészek felvállalták az „interdiszci
plináris" módszert. A múlt vizsgálatába több „diszciplína" kapcsolódott 
be, leírva saját munkaterületének történetét. Egyre sokasodtak a „spe
cializált" intézmények, különböző kérdésekre szakosodva: nemzetek, 
nyelvek, régiók stb. történetének kutatására. A történelemtudomány 
több tudomány platformja lett. Azonban a különböző területekről össze
gyűjtött munkák megálltak ugyan egymagukban, de kapcsolódásaikban 
nem képeztek / képezhettek egységet. A legjobb esetben is megmarad
tak az antológiák szintjén.

Sokáig nem tudtam, de a szabadkai bibliográfiák kötetei kizárólag a 
városhoz tartozó nevekről szólnak. Kimaradt -  a szándékon a hang
súly -  minden idegen, esetleges vagy űrtöltő a lapokról, mindaz, ami 
nem tartozott a város egészéhez. Egymagukban azonban -  kevésbé ol
vasmányos formában, mert erdetileg kézikönyvek -  elveikkel egységes, 
egész történetet képviselnek. A könyvek történetét. Talán így, kicsit a 
bibliográfiák az egészek a mai világunkban. A kezdetek.

JEGYZETEK
1 Az eredeti szöveg: OD SVAKOGA PO MALLO ILLITI KRATKO IZPIISANJE 

XIVOTA, MUCSENISSTVA, I SLAVAE PRAVIH, I SVETIH PRIJATELJAH 
BOXJI NA KŐRIST, I VICSNJE SPASENJE NE SAMO SVIU PRAVO-VIRNI, 
NEGGO I BLUDECHI DUHSSAH S’ OSOBITIM TRUDOM SKUPPITO, I Ú



ILLYRCSKI JEZIK NA SVITLOST DATO PO O. R F. GJURI RAPICH IZ 
GRADISKAE PRIPOVIDAOCZU, I SVETAE BOGHO-SLOVICAE SSTIOCZU  
VRIDNOMU, MALE BRATJE OD OBSLUXENIJA REDA S. O. FRANCESKA, 
PROVINCIÁÉ S. IVANA CAPISTRANA SINU; Pesten, 1764.

2 Bibliográfus röviden -  az ókorban könyvmásoló, a könyvnyomtatás feltalálása 
után könyvnyomdász, továbbá az az ember, aki értett a régi iratok kibetűzésé- 
hez; a 18. századtól könyvismerő.

3 Áttelepült nyugdíjazását követően Kiskunhalasra, Magyarországra.
4 A múltban a bibliográfia helyett használták az évkönyv, a jegyzék, a mutató, a 

katalógus elnevezéseket.
s Assisiben a turistáknak kicsi, pocakos ferences barátok faragott figuráit kínálják, 

melyek boroshordót vagy malacot szorongatnak a hónuk alatt, de olyan bábu
együttesek is akadnak, ahol az egyik illuminált társát tologatja talicskán.

e Könyv címe: Hardouin de Perefixe: Historie du Roy Henry le Grand\ Amsterdam, 
Dániel Elzevier, 1664.

7 Joannes Barclaius: Argenis; Norinbergae, 1673.
fl Johannes Letzenerus Harde/sianus: Chronika... ; Gedruct zu Hildeseim Durch 

Andreám Haníi/ch, 1604.
9 Érdekes megemlí, hogy az 1842-ben kiadott Szabadka Szabad Királyi Város 

Századjai, ez a történelmet átfogó munka -  költemény. Nem korszerűen meg
írt tudományos mű.

10 Német jogász és latin költő (1545. febr. 2. -  1602. ápr. 12.) A Jénai egyetemen 
a jogtudományok tanára, kétszer rektora, császári tanácsos. Versben írt meg 
számos életrajzot.

11 De expugnatione Filleci & aliorum ca/trorum narratio incerti auctoris in: Rervm 
Memorabilivm in Pannónia svb Tvrcarvm imperatoribvs, a capta Constantinopoli 
vsqve ad hanc aetatem noftram , bello, militiaq; geftarum  . Exegeses Siue nar- 
rationes illvstres varion/m et diverson/m Avtorvm. Recen/ente Nicolao 
Revsnero...; Francofvrti, 1603._

12 Valamikor Gömör és Kishont vármegyében, Rimaszombathoz közel, a Rima fo
lyó mellett fontos erődítmény, melyet a csehek építettek. A törökök 1553-tól 
kezdve megerősítik, s négy évtizeden át a füleki szandzsák „előfoka”. Kassa, 
Szikszó és Eger felé indulnak ki innen rabló hadjáratok. 1593. november 14-én 
Teuffenbach megkezdi az ostromot, és november 20-án visszafoglalja a törökök
től.

13 Lásd: Üzenet, 1991/11-12. sz., 856-859. p.
14 Uo. «... hatórai utazás után Martonos városába érkeztem”. 858. p.



Korhecz Papp Zsuzsanna

Úri viselet Szabadkán
(1850-1918 )

A szabadkai Városi Múzeum megalapításának 50. évfordulója 
alkalmából a múlt év végén fényképkiállítás nyílt a Vojnich-hagyaték 
fotóanyagából. A kiállítás szerzője Mirko Grlica, a múzeum történésze 
volt. A kiállított fényképeken valójában a család rokoni és baráti köré
be tartozó személyeket és azoknak őseit örökítették meg. A XIX. sz. 
és a századforduló jeles férfiúit és családjukat felvonultató gyűjtemény 
hiteles forrása a kor viselettörténetének is. Európa és a Monarchia 
különböző nagyvárosaiban készült felvételeken a kor szokásainak 
megfelelően kialakított fényképész-műtermekben (kellékei a jómódú 
környezetet sugalló karosszékek, íróasztalok, drapériák, féloszlopok) 
mindig előkelőén jelentek meg a felvételt készíttettő urak és úrhöl
gyek. A fényképezkedés jelentős eseményszámba ment. A kutyával, 
lóval készült fotók a sportszenvedélyt, a játékok a gyermeki gondta
lanságot, jólétet hivatottak hangsúlyozni. A családi viszonyokat az 
érintések, kézfogások, karolások, álló és ülőhelyzetek pontosan meg
határozzák. A mai, szinte véletlenszerű fényképek sokaságával ellen
tétben a beállítások kimódoltak és komoly jelentéshordozók.

A Vojnichok, Rudichok, Antunovichok, Pilaszánovichok és a többi 
Szabadka környékén letelepedett földbirtokos birtokát és nemességét 
a Habsburg uralkodóktól kapta a XVIII. sz. elején a török kiűzése 
során folytatott katonáskodásáért. Ők valójában az 1743-ban meg
szüntetett, adózástól mentes határőrvidék vezető katonai rétegét 
képezték, melyet a birodalmi vezetés ezen lépésével császárhűvé tett. 
A múlt század közepére már ezen családok negyedik, ötödik generá
ciója a Magyar Korona és a Habsburg birodalom alattvalójaként, 
magyar nemesként élt.

Nemzeti érzelmüket, de még inkább társadalmi hovatartozásukat 
mi sem bizonyítja jobban, mint ruházatuk, pedig az 1850-es évek, 
mely időszakból az első fotók származnak, a kegyetlen magyarellenes 
Bach-korszak évei. A reformkorban kialakuló nemzeti öntudat fő hor
dozója valós polgárság híján a magyar nemesi réteg volt. A mozga
lom hatására a nemzeti jelképrendszer részeként megszületik az ún. 
díszmagyar, vagyis az ünnepi úri viselet, melyet a XVII. és XVIII. sz. 
nemesi, udvari viselet kisebb módosításával alkottak meg. Európa 
nyugati országaiban a frakk volt folyamatosan a férfiak ünneplő ruhá
ja. A férfi díszmagyar hagyományőrzőbb, keletiesebb, míg a női min
dig a kor új divatirányzataihoz igazodik. Fontos közéleti szereplések



alkalmával, ünnepi eseményeken viselték, közhírré téve politikai érzel
meiket és hovatartozásukat is. jelentőségét és közkedveltségét a 
kiegyezés után veszti el, de akkor is csak Magyarország központi 
részein, a 48-as érzelmekhez hű vidéki nemesség az I. világháborúig 
viseli. Ezt bizonyítja a múzeumban őrzött nagyméretű fénykép is, mely 
a szabadkai városháza felavatása alkalmával (1912. szeptember 15.) 
megtartott ünnepségről készült, a városi vezetés és az előkelőségek 
színejava látható rajta Bíró Károly polgármesterrel az élen, az urak 
szinte kivétel nélkül díszmagyart öltöttek. Az 1906-os, Városi Tanács 
által kiküldött értesítésben II. Rákóczi Ferenc hamvainak a hazába 
való hazaszállítása alkalmával Budapesten megrendezendő ünnepsé
gen Szabadka szabad királyi városának 25 tagú küldöttségét képvise
lő uraságokat felszólítják, emlékeztetik, hogy a díszmagyar ruhában 
való megjelenés kötelező.

A férfi ruha leginkább fekete volt, ritkább esetekben sötétkék, 
-bordó, -zöld is lehetett, akár piros, zsinóros, testhezálló trikó-nadrág
gal. A dolmány -  valójában a török kaftán rövidített változata -  
selyemből készült, térdközépig ért és kis állógallérja volt. Alatta az 
alsóneműként szolgáló kemény gallérú, fehér inget viselték. A prém
szegélyes mentét, amely a felsőruházat szerepét látta el, vállra-panyó- 
kára vetve hordták vagy a dolmányra vették fel. Mindkét ruhadarabot 
gazdag zsinórozás díszítette és régies hatású, zománccal, üvegpasz
tával, fél- és drágakövekkel készült ezüst, ritkább esetben arany ék-



Janiga János 1900 körül.
(SZVM, T-2893) férfi díszmagyar

öltőként szolgált, magasan záró
dott, keskeny, kerek állógallérja 
volt. Kivételként világosszürke 
együttesek vagy ruhadarabok is 
megjelentek. Az európai férfidiva
tot a XIX. sz. közepétől a sötét 
színek uralják, azt is mondhat
nánk, hogy a szövetek színe a 
sötétszürkétől a feketéig válto
zott. De a sötétbarna, a sötétkék 
és sötétzöld is még elfogadható 
volt. A felöltő szintén magasan 
záródó, a felső ruhával legtöbb
ször azonos színű mellényt visel
tek a múlt század hatvanas éve
iben, alóla az alsóneműként szol
gáló ing keménygallérja látszó- 
dott csak ki, nyakukba sálszerű 
selyemnyakkendőt kötöttek, a 
mellényt az elengedhetetlen vas
tag óralánc egészítette ki. A nad-

szerek egészítették ki sok-sok 
pitykével, a prémszegélyes sü
vegen daru- vagy kócsagtollas 
forgóval. Az urak felöltvén a 
díszmagyart oldalukra kardot füg
gesztettek, hozzá leginkább zsi
nórral díszített csizmát, vagy rit
kább esetben hosszú szárú gom
bos cipőt húztak. A ruhákat való
színűleg a budapesti híres 
egyen- és díszruhakészítő sza
bóságok egyikében rendelhették 
meg a vastagabb pénztárcájú 
urak. Az úri viselet azonban az 
egész társadalomban éreztette a 
hatását, mert egyszerűsödött vál
tozata az atilla, közkedvelt min
dennapi viselet lett a férfiak köré
ben a reformkortól kezdődően. 
Leginkább fekete tükörposztóból 
készült és combközépig ért, de 
voltak hosszabb változatai is. Fel-

Kovacsich György (SZVM, T-1693) 
gazdag arany vitézkötéses uniformisban



rágot is gazdag zsinórozás díszí
tette, hozzá magas szárú fekete 
csizmát vettek fel az urak. Az 
egész megjelenést bizonyos fokú 
lazaság jellemezte a reformkori 
fűzött, szűk férfiruházattal ellen
tétben, a haj is hosszabb, az 
arcot a szinte elengedhetetlen, 
beszélő Kossuth-szakáll keretezi, 
a nyugati divat keménykalapját 
az ún. Kossuth-kalap vagy pörge 
kalap helyettesíti. Azonban a 
hetvenes és nyolcvanas évek
ben, a kiegyezést követően az 
atilla lassan kimegy a divatból és 
a nyugat-európai mintákat követő 
ruhák jelennek meg a Szabadka 
környéki nemesek körében is. A 
sötét egyszínű, széles hajtókájú 
felöltőt világos nadrág és mellény 
egészítette ki a nappali viselet
ben, ünnepi alkalmakkor -  ha a 
díszmagyart, mint divatjamúlt da
rabot elvetették -  frakkot öltöttek 
fehér keményített ingmellel, mel
lénnyel és csokornyakkendővel, a hosszú fekete köpenyt fehér se
lyemsál, glasszékesztyű és cilinder egészítette ki.

A divat vagy bármilyen más normarendszer követése a kor neme
sének vagy földbirtokosának mondhatni kötelező érvényű volt, az írott 
és íratlan szabályok sokaságának semmibevétele komoly erkölcsi 
következményeket, lenézést, megvetést, akár kiközösítést is maga 
után vonhatott. Azonban a mérhetetlen költekezés nem volt jellemző 
Magyarország minden nemesére. A vidéki református földbirtokosok 
vagyonukhoz mérten igen szerényen öltözködtek, hasonló lehetett a 
helyzet a mi városunk környékén is, azonban a 60-as, 70-es évek tá
jékán a gazdasági és politikai fellendüléssel a divatban is jelentős 
gazdagodás tapasztalható. Az öltözködési szabályok mennyisége a 
nők esetében még jobban növekedett, alávetett helyzetükön szigorít
va. A női ruházat elemzése előtt néhány szó a változó női divat meg
születéséről.

A francia forradalom nem csak az emberi viszonyokban hozott 
nagy változásokat, az öltözködési kultúrában is fordulat állt be. Ekkor
tól kezdenek a női ruhák egyre díszesebbé válni a mindinkább egy
szerűsödő férfiruházattal szemben-. Évszázados kötöttségek szabadul

Istoforovits János 1865 körül 
(SZVM, T-1865) zsinóros díszítésű 
fekete atillában, szűk magyaros 
nadrágban, Kossuth-szakállal.



nak fel -  itt elsősorban a fűző vi
seletére gondolok melyek saj
nos gyorsan visszakerülnek a női 
ruhatárba. A bonyolult, sok da
rabból álló rokokó ruhát felváltja 
az áttetsző, vékony anyagból ké
szült, mell alatt szabott, antikos 
hatású empire ingruha, a nők le
vethetik vasmerevítős fűzőiket, 
az idomok trikóalsóba bújtatva 
szabadon mozoghatnak. De ez 
a szabadság is csak kérészéletű
nek bizonyul, már az 1820-as 
években visszatér a fűző hal
csontos változata, megnyomorít
va és kalodába zárva a női 
testet egészen az I. világháború 
végéig.

A középkorban, de a pompa
kedvelő barokk idején is a kifeje
zetten díszes nemesi öltözeteknél 
nem volt nagyobb különbség a 
női és férfi ruhák között, leg
alábbis ami a pompát illeti. A drá
ga kelmék, a dús díszítés, a pa
rókák, tollas kalapok, szalagok, 

csipkék nagy mennyisége mindkét nem viseletét jellemezte. A ruhák 
komoly értéket képviseltek, nem csak azért mert a selymek, brokátok, 
bársonyok, csipkék maguk is nagyon drága cikkek voltak, előállításuk 
nagy szakértelmet és lassú kézi munkát igényelt, hanem mert sokszor 
drágakövekkel, gyöngyökkel varrták ki őket.

A textilipar fejlődése már a múlt század elejére lehetővé tette a 
nagy mennyiségű anyagfelhasználást, a kézi kártolást, fonást, szövést 
felváltották a gyors és nagy teljesítményű gépek, a drága és időigé
nyes csipke- és harisnyakötés is mechanizálódott. így a ruhák értéke 
már nem csak anyagukban, hanem új vonalukban kristályosodott ki. 
Természetesen a minőségi anyagok a mai napig megtartották érték- 
hordozó szerepüket, de a francia forradalom óta az ún. „utolsó sikoly” 
követése tesz egy kreációt igazán értékessé és példaképpé, követen
dővé. A férfi divat leegyszerűsödik, kis és lassú változások jellemzik, 
központja London lesz a nagyszámú, tökéletes, minőségi munkát vég
ző szabósággal az élen. Ezzel ellentétben a párizsi centrumú női 
divat egyre zabolátlanabbá válik, a hírközlés felgyorsulásával már a 
múlt században is minden évben valamilyen új divatsikollyal bővül a

Lénárd Máténé, szül. Bacsics Anna, 
1860 körül (SZVM, T-1380) női dísz

magyar, csipkével díszített krinolinos 
brokát-selyem ruha, bársonyszala
gos pártaszerű fejdísszel, fátyollal, 

régies ékszerekkel.



követendő mintakép. Míg a ko
rábbi századok folyamán 50 akár 
100 év is elmúlhatott, és egy ru
ha nem vált divatjamúlttá, addig 
a múlt század utolsó negyven 
évében a krinolinos szoknyától 
kezdve a két turnür (magyarul 
duz) közti teljesen sima, szűk szi
luetten keresztül a harangszok
nyáig igencsak meglepő fordula
tok módosították a divatot. S bi
zonyos felsőbb körökben ezen 
változásokról nem volt ildomos 
megfeledkezni, jobb esetben is 
csak lenéző, gúnyos mosoly bün
tette a merénylőt.

Budapest a női divat szem
pontjából Európában az előkelő 
negyedik helyet foglalta el Párizs, 
Berlin és Bécs után, de jelentős

Návainé, szül. Birkás Róza, 1890-es 
évek (SZVM, T-1698) elsőbálozós fehér 

tüll ruha, testhezálló szabással, a 
korszakra jellemző fru-frus hajviselettel.

Mukich Jánosné, szül. Vojnich 
Frida, 1870 körül (SZVM, T-1929) 

csipkével, masnikkal díszített 
turnűrös bársony estélyi ruha. A 
szoknyarész gazdagon redőzött, 

feltűzött és uszályban végződő. A 
haj fonatokból van feltornyozva.

befolyással bírt, hisz egész Ke- 
let-Európát és a Balkánt vonzás
körében tartotta. A híres pesti 
szabóságok (Árvay, Monaszterly- 
Kuzmik, Girardi) évente akár 
többször is felkeresték a párizsi 
Heute coture (előkelő szabósá
gok, Worth, Patou) üzleteit, mo
delljeiket és a terjesztés jogát 
megvásárolva a legfrissebb diva
tot hozták el Magyarországra. 
Ami pedig a nyersanyagot illeti, 
Magyarország a középkortól fog
va behozatalra szorult. Mindig is 
sokkal több szabó, mint takács 
serénykedett az országban. Ez



nem azt jelenti, hogy nem folyt elegendő nyersanyagtermelés, inkább 
annak minőségével voltak bajok. A szövet- és anyagtermelést a kor
szerűtlen technológia jellemezte, a házi iparban pedig a II. világhábo
rúig, hagyományőrzőbb vidékeken, mint pl. Erdély, szinte napjainkig a 
középkori módszerekkel kártoltak, fontak, szőttek.

A múlt század közepén a divat közismertté tételében nagy szere
pet játszottak a női újságok, mint a Magyar Bazár, vagy a Divatszalon. 
A Pesti Divatlap így ír a kor ideális asszonyáról: ,,A valódi lelkes ma
gyar nő, a czélszerű és hasznos gazdasszonykodással, nemesebb 
foglalkozásokat, szellemi élveket is párosít, s ollykor pihenni, s a 
prózai gőzökön felülemelkedni vágyó, műveltebb kedély kívánatait is 
kielégíti, s a mi legfőbb, a ház szűk határai közül kibontakozva, -  
gyakran a mindennél nagyobb és szentebb haza érdekei és boldogu
lása előmozdításán is erélyesen munkálkodik.’*1 A Szabadka környéki 
nemesasszonyok és leányok valószínűleg megtehették, hogy a fővá
rosba utazván helyben vegyék meg az eredeti modelleket, a rosz- 
szabb anyagi helyzetűek helyi szabóságoknál vásárolhatták meg a 
nekik tetsző ruhákat, azonban a korabeli szabadkai iparosok valószí
nűleg nem tudták kielégíteni a nemesség igényeit. Megtörténhetett, 
hogy az olcsó házivarrónő által a divatlapok alapján elkészített ruhá
kat titokban felküldték a híres cégekhez Budapestre, amelyek díszítést 
is vállaltak hogy aztán nagy hűhóval bontsák azt ki, miután a nagy 
nevű cég csomagolásában az visszaérkezett.

A város kisipari fejlődése tükröződik a szabók számának ugrássze
rű növekedésén is. 1720-ban csak 4, 1775-ben már 24 magyar és 4 
német szabó tevékenykedett. A német szabók a nyugat-európai min
ták alapján készítettek ruházatot, az ún. magyar szabók a helyi szo
kásos viselet, annak igényeit szolgálták. 1834-ben már 83 magyar és 
21 német szabó dolgozik.2 Termékeiket valószínűleg a köznép vásá
rolta. Megrendelőkönyveik tudomásom szerint sajnos nem maradtak 
fenn, így vevőkörükről sem lehet pontos tudomásunk. Annyi bizonyos, 
hogy szinte kivétel nélkül házzal rendelkeztek, sokuk földet és szőlőt 
is birtokolt. Megközelítőleg 15%-uk nemesi származású. Közülük 
Lipozencsics Máté cívis emelkedik ki nagy vagyonával, két háza is 
volt, 256 hold földtulajdonnal is bírt és adózása is komoly összeget 
tett ki.3 Az első ruhagyárat Krammer Antal alapította a XIX. sz. végén, 
szabóságát már 1868-ban megalapította. A szabadkai szabók is a kö
zépkori, szigorú rendszabályokat követő céhekbe tömörültek szinte az 
elmúlt évszázad utolsó harmadáig...

A XIX. sz. közepének jellemző női divatvonala a hatalmas méhkas 
alakú szoknya és az erősen fűzött derék. A század húszas éveinek 
kezdetétől folyamatosan növekvő, a biedermeier-kor avagy a magyar 
reformkor szoknyaméretét a számos keményített és lószőrrel mereví
tett alsószoknya tette lehetővé. Ezt az egyre kényelmetlenebbé, nehe



zebbé váló szoknyasort váltotta fel egy bizonyos Worth nevű angol 
úriember csodálatos találmánya, a krinolin, több tíz méter vékony 
acéldrótból és vászonszalagból létrehozott kb. 2 m átmérőjű abroncs. 
Miután ezen ingószerkezet kerületét nem lehetett tovább növelni, a ru
hák idővel hátrafelé, az uszályban kezdtek még terebélyesebbé válni. 
Ezt követően már csak egy díszesebb, fodros alsószoknyára volt 
szükség, mely néha kacéran kivillanhatott a ruha alól. A krinolinban a 
nők élő babákká váltak, mert megközelíteni sem nagyon lehetett őket, 
nemhogy netán megölelni. Egy kisebb helyiségben legfeljebb hárman 
tartózkodhattak, nehézséget okozott a leülés is. Életveszélyessé is 
válhatott a titokban dohányzó hölgyek számára a gyúlékony, könnyen 
lángra lobbanó alkotmány. Egy-egy ruha elkészítéséhez kb. 15-20 m 
anyagra is szükség lehetett, főleg ha több sor fodorral készült. Az alj, 
a szoknyarész és a ruhaderék külön készült, így több darabot is 
össze lehetett párosítani, általában egy aljhoz több felső tartozott. Pa
szományok, rojtok, virágfüzérek és csokrok, valamint csipkék méterei 
tettek egyedivé minden egyes ruhadarabot. A ruhaderék teljesen a 
test, vagyis az elfűzött derék vonalát követte és több darabból (5, 6 
vagy még több) szabták. A fiatal lányok, asszonyok körében nem szá
mított ritkaságnak az 55 cm-es derékbőség sem. Erzsébet királyné
nak, a kor szépségideáljának 53 cm-es volt a dereka. A fűző visele
tét már gyermekkorban megkezdték, már a 2 éves kislányoknak is 
megfelelő, vászonból készült alkalmatosságot javasoltak, majd a jó 
tartás érdekében 12-14 éves korukban egyenestartóba szorították a 
lánykákat, 15-16 éves koruktól rendesen fűzték őket, ekkortól visel
hettek hosszú szoknyát is és ez az első bálok ideje is. Alsóneműként 
a fűző alatt inget és hosszú nadrágot hordtak. A fűző, e kínzóalkalma
tosság, mely durva, erős vászonból készült és halcsonttal vagy 
acélpántokkal merevítették, megakadályozta a mellkas természetes ki
fejlődését, a gyomrot, lépet, májat, vesét összenyomta, sőt életveszé
lyessé is vált, hisz volt aki bele is halt a túlzott fűzésbe, ha egy eltört 
borda belső szerveit átszúrta. Azonban a kor divatideálja a telt keblű 
és karcsú fiatal asszony, kinek szív formájú arcocskáját sütővassal 
göndörített fürtöcskék lengik körül. A nappali, egyszerűbb frizura a 
hatvanas években a középen elválasztott, szorosan a fülekre fésült 
loknikban vagy kontybán végződő hajviselet. A megfelelő súlyt a napi 
többszöri kiadós táplálkozás, a forró csokoládék és sütemények segí
tették, a fölös hájréteg a fűzés következtében a hátra és farra tolódott. 
Akin a jó konyha sem segített, az bízhatott „Török József Pirules 
Orientalesében, azaz a keleti labdacsokban, melyek a keblet kifejlesz
tik, megszilárdítják, újjáalakítják, éppúgy a nyak- és vállcsontok ürege
it megszüntetik azáltal, hogy a kebelnek kecses teltséget kölcsönöz
nek anélkül, hogy a derekat kibővítenék.’*4 Az arc festése egy tisztes
séges asszony esetében elképzelhetetlen volt, ez a megítélés csak e



század elején változott meg. Nyáron és este a könnyű, halvány szí
nű, télen a sötétebb, nehezebb anyagokat viselték. Természetesen 
minden korosztálynak követnie kellett az éveinek megfelelő ruházko
dási előírásokat, a színek csak egyre sötétedtek, a gyermekek ruhá
zata a felnőttek kicsinyített változata, az első kivételek csak a múlt 
század végén jelentkeztek. A terjedelmes szoknyákhoz csak pelerin- 
szerű kabátokat, vagy kendőt lehetett viselni. A kalapok sok fodorral, 
csokorral keretezték a fejet.

A férfi díszmagyarhoz hasonlóan a női magyaros díszruha kialaku
lása is a reformkorra tehető és a korábbi öltözködési minták feleleve
nítésén alapszik. A XVI-XVII. sz-i késő reneszánsz főúri-asszonyi 
viseletét könnyen hozzá lehetett idomítani a karcsú derekak és nagy
méretű szoknyák neobarokk divatjához. Vahot Imre nagy pátosszal 
buzdít az 1846-os Pesti Divatlap hasábjain: ,,A melly nő a honi ipart 
pártolja, ha következetes akar lenni, köteles a nemzeti szabású öltöny 
viseletét is pártolni. Mert hiába, a nemzetiségnek ez is egyik ismerte
tőjele, s habár divat tekintetében az egész polgárosodott világ is a 
bohókás, francziákat majmolja: a magyar tegyen kivételt, ne legyen 
majom, hanem járjon a maga lábán, s őseitől öröklött gyönyörű kön
tösében, mellynél szebbet és kényelmesebbet -  t.i. az eredeti minta 
szerint -  az egész világ nem mutathat fel. Ha egyébkor nem is, leg
alább tánczvigalmakban legyenek hölgyeink tetőtül talpig magyarok, 
úgy mint férfiaink alkotmányos ünnepeinken."5 A női díszmagyar 
fűzött, zsinórral díszített derékból -  anyaga legtöbbször bársony -, 
buggyos ujjú fehér ingvállból -  batiszt, csipke vagy muszlin - , ráncolt 
aljból -  selyem, bársony -, és csipkekötényből állt. A pártáról dús 
csipkefátyol omlott alá. Régies hatású karkötők, függők, nyakékek 
egészítették ki a ruhát, amely inkább sötét színű volt -  piros, zöld és 
fekete. A színválasztás is tükrözte a honleányi érzületet, mely a feke
te-piros gyász színeket hangsúlyozta, s ha a hölgy nem is ölthetett 
díszmagyart, akkor pl. fehér ruhájának piros-fehér-zöld kiegészítőivel 
jelezte elkötelezettségét. A díszruhához szűr szabású zsinóros kabá
tot vagy díszes kendőt használtak. A szabadkai nemesasszonyok 
pompás ruhái valószínűleg a székesfőváros szalonjainak remekei.

A változó divat formái a női díszmagyart folyamatosan alakították, 
így az 1868-tól megjelenő farpárnás, turnűrös feltűzött, redőzött aljú 
szoknyákhoz is hozzáidomították. A ruhák ebben az időben függöny
szerű drapériacsodákká váltak. A nők hajviselete is megváltozott, a 
feltornyozott, nehéz fonatokból álló, sokszor vendéghajat igénylő frizu
raköltemények ideje jött el. A két turnűr korszaka összefolyt a vidéki 
öltözködésben. A hátsó felet hangsúlyozó, a bunyevác népviseletben 
is továbbélő kiegészítő letűnte után a teljesen szűk, a női alakra ráta
padó ruhák jöttek divatba az 1890-es években. A bunyevác és más



magyar (pl. kupuszinai) népviselet sok, keményített alsószoknyás öltö
zetében is a múlt századi divat darabjai és formavilága ismerhetők fel.

A múlt század utolsó évtizedeit illusztrálta a kiállításon látható 
számos elsőbálozó toalettje. Az elsőbálozók ruhája kizárólag fehér 
lehetett és legtöbbször könnyű muszlinból készült. A második vagy 
netalán harmadik évben már halványsárga, rózsaszín vagy almazöld 
selyem vagy szatén toalettek is szóba jöhettek. A város egyetlen 
előkelő bálterme a klasszicista stílusú színházépületben volt, az ún. 
Kisteremben. Pompás hangulatot áraszthatott még a külső szemlélő 
számára is a hatalmas korinthoszi oszlopok mögül előragyogó félkör
íves, nagy méretű ablakok sora, melyben táncot lejtő párok árnyéka 
suhant tova. Valószínűleg a Nemzeti Kaszinó (ma Városi Könyvtár) 
épületében és az úri családok palotáiban is rendeztek bálokat, de a 
nemesek lehetőségeik szerint a megyei és fővárosi ünnepélyekre is 
ellátogattak. Sokszor a Monarchia igen messzi üdülő- és társasági-po
litikai központjaiba is elutaztak.

Ükanyáink öltözködéséről csak a fényképek beszélnek. Sajnos a 
pompás ruhadarabok az elszálló idővel elkallódtak, óvó kezek nem 
vigyázták meg őket, mint ahogy a város nagy famíliái is kihaltak, 
elköltöztek vagy ellehetetlenítette őket az új világ. A használati cikkek 
közt talán a ruhák a legszemélyesebbek. Elhunyt tulajdonosukkal 
együtt bizonyára ők is élettelenné váltak az unokák számára. Egy-egy 
legyező, csat, kesztyű, napernyő vagy kard hagyományozódott szülő
ről gyermekre. Míg az ékszereket nem alakították át, akár két-három 
generáción keresztül is tovább élhettek, hordozhatták az ősök emlé
két, addig a változó divat darabjait kiselejtezték. A több mint száz 
évvel ezelőtti elődök mindennapjai, gondolatai, reményei, titokként 
néznek velünk szembe, csak sejtések ébredhetnek szívünkben a más 
vidékekről és emberekről mesélő Jókai, Krúdy és Kaffka könyveit 
olvasva. Illatuk, hangjuk, mozgásuk elröppent a téli estéken felcsen
dülő keringők szólamaival, ringó, suhogó selyemszoknyáik zizzenése, 
szivarjaik fűszeres illata, udvarias, betanult mozdulataikkal karöltve 
immár tovaszállt.
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Telefonjegyzék 1906-ból
(Újabb mozaikkocka a szabadkai polgárságról)

A berlini fal leomlása és a hidegháborús megosztottság után Közép- 
Európában a történeti kutatások számos új kérdést vetettek fel. A figye
lem központjába a 18. századtól napjainkig átfogó időszak polgársága 
került, minden társadalmi vonatkozásával együtt. A polgárság feltárása 
-  keletre az egykori vasfüggönytől -  a középeurópai kultúra és civilizá
ció újrafelfedezését, de a hagyományokhoz való visszatérést is jelentet
te. Korán megmutatkozott a polgárság mint társadalmi réteg meghatá
rozásának nehézsége és a pontosan körülírt megkülönböztető jegyek 
számbavételének hiánya más rétegekhez viszonyítva. Ez szükségessé 
tette a hagyományostól eltérő történelmi kútfők felkutatását. Többé a 
történész már nem találhatott semmi rendkívülit a kényelmes levéltárak 
és könyvtárak olvasótermeiben. Szerencsés esetben, már csak a múze
umi raktárak poros tárgyai között kutatva bukkanhatott valami felhasz
nálhatóra. Nem maradt más hátra, mint átnézni a régi városi házak 
padlásait, személyes hagyatékokat, naplókat, vagy órákig elhallgatni 
idősebb polgártársai visszaemlékezéseit, remélve, hogy sikerül valami 
ismeretlent felfedezni.

Szabadka polgársága -  kialakulásától egészen az első világháború
ig -  már egy ideje komolyan foglalkoztat, és ennek köszönhetően figyel
tem fel a Városi Múzeum levéltári anyagának rendezésénél egy nagy
méretű -  egy részén egérrágta -  papírlapra. A papírlapot többször ösz- 
szehajtották (postai levelezőlap nagyságúra) és T. Macskovits Titus 
mérnöknek címezték, aki a múltban ismert vállalkozó, téglagyáros stb 
volt. A postai bélyegző arról tanúskodik, hogy a küldeményt 1906. szep
temberében adták fel.1 A küldemény felnyitása után derült ki, hogy az 
nem más, mint a szabadkai előfizetők (első?) telefonkönyve, pontosab
ban jegyzéke. A papírlap majdnem egyharmada hiányzik, mégis a 152 
szabadkai „távbeszélő" tulajdonost (egy kivételével) sikerült azonosíta
ni, ugyanis a papírlapon először a neveket betűrendbe, majd pedig a 
telefonszámokat növekvő sorrendben újra besorolták, a neveket másod
szor is hozzáírva.

A jegyzék, kiegészítve más forrásból származó adatokkal, elénk tár
ja azt a társadalmi réteget, amely először karolta fel ezt az új kommu
nikációs lehetőséget, vagy legalábbis nem idegenkedett tőle. Foglalko
zásukat nézve szinte kivétel nélkül vállalkozók, és ez érthető is, mert a 
friss hírek ismerete nagymértékben kihatott üzleti sikereikre. A jegyzé
ken csupán ketten földbirtokosok, egyedül ők képviselték a letűnt



feudális társadalmi réteget, ami igazolja fentebbi állításunkat. Ezért a 
továbbiakban Szabadka polgárságáról és egyben az első telefon előfi
zetőkről lesz szó.

A történet 1892. tavaszán kezdődött, amikor a szabadkai lapok hírül 
adták a szenzációt, a következő címmel: Távbeszélő Szabadkán.2 
Dicsérik a magyar kormány erőfeszítéseit, hogy mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a telefon vezetékei eljussanak a szabadkai otthonok
ba, és azt, hogy elegendő előfizető jelentkezett a vállalkozás megindí
tásához. A haladás szellemétől megittasulva -  ami jellemző a múlt 
századvég kapitalizmusára -  még az egyébként igen konzervatív 
Neven újságírója is -  az újdonságról írott cikkében -  utolsó sorait 
harcias felkiáltással zárja: „Előre!". A telefon körül kialakult és felgyü
lemlett gondokról azonban csak két és fél év múlva számolnak be 
részletesen a lapok. Megemlítik, hogy a Szegeden keresztül húzódó 
vezetékkel végleg sikerült összekötni Szabadkát Budapesttel.3 A követ
kező évben, 1895-ben közölt híradás szerint Magyarország nagyobb 
városainak lakói már megbarátkoztak a „távbeszélővel”, sőt kihasználva 
az új lehetőséget, furcsa mulatságokat rendeztek. Temesvárott a közön
ség hallhatta az aradi katonazenekar hangversenyét, a szabadkai 
énekkart, egy szegedi duettot és egy budapesti szólistát.4 Sajnos, nem 
tudjuk hogyan valósították meg a rendezvényt, ami még napjainkban is 
összetett szervezést kívánna, de így is sokat elárul az akkori polgárság 
szellemi igényeiről.

Alexandar Graham Bell találmányának Szabadkán 1876-tól kezdő
dő térhódítása után térjünk vissza a szabadkai telefon névsorához 
1906-ból.

A 152 tulajdonos közül egyedül a 86. számmal jelzettet nem sikerült 
azonosítani, az említett múzeumi rágcsálók okozta sérülések miatt. A 
városi és az állami hivatalok, a törvényszék és az egészségügyi intéz
mények 1906-ban 31 vonallal rendelkeztek. A szabadkai bankok igé
nyeit 8 telefon látta el. Az intézmények közül telefont használhatott a 
Nemzeti Casino, a Zálogház, a Szabadkai Kereskedelmi Egyesület, a 
posta, gimnázium, az Izraelita hitközség és így tovább.

Amennyiben az első számokat azok kapták -  éppúgy mint a többi 
nagyvárosban -  akik az elsők között jelentkeztek, akkor az első szabad
kai előfizetők között kell számontartanunk Lichneckert Andrást és 
Károlyt. Az elsők voltak az előfizetők között, és elsőként ébredtek rá a 
telefon jelentőségére a vendéglátásban. Lichneckert András bérelte a 
város előkelő Arany Bárány szállóját, testvére Károly pedig a vasútállo
más étkezőjét vezette. A harmadik számot -  vidékünk gazdaságának 
egyik húzóágazatában tevékenykedő -  Sztántics Lajos malomtulajdonos 
kapta, Joó társtulajdonosával együtt. Sztántics azon kevés bunyevácok 
közé tartozott, akik szakítottak a vidék bevált gazdasági szokásaival, és 
a vállalkozók jövedelmezőbb, de egyben kockázatosabb világához



csatlakozott. A technológiai újdonságok iránti nyitottságát -  a leendő 
Margit-malom tulajdonosának -  mi sem bizonyítja meggyőzőbben, mint 
az a tény, hogy 1895. november 25-én az általa üzemeltetett malomban 
gyűlt ki az első villanyégő a városban.5 A vállalkozói jegyzéken, azaz a 
„távbeszélő” névsorában a 4. és az 5. szám Macskovits Titusé, a dip
loma nélküli mérnöké, a városi főépítészé, aki családi házak és középü
letek tervezésével, valamint nagyszerű építészeti megoldásaival nagy
ban hozzájárult Szabadka középeurópai városképének kialakításához. 
Külön telefonnal, egy téglagyár tulajdonosa is volt, és ezen kívül egy 
másik készülékre is előfizetett, amit otthonába helyeztetett el. A 6. és a 
8. számmal két nagykereskedőt, Rieger Mihályt és Bierman Jakabot le
hetett hívni, a 7. számmal pedig Vermes Béla földbirtokost, aki drezdai, 
párizsi, londoni és zürichi diákoskodása után Budapesten fejezte be 
technikai tanulmányait. Tudomásunk szerint Vermes Bélát a politika kö
tötte le leginkább. A magyar parlament szabadkai képviselője, de nem 
tűnt ki különösebben ötleteivel vagy felszólalásaival. Az első tíz előfize
tő között található Antunovits Lajos, az egyik legnagyobb gőzmalom tu
lajdonosa és Hirsch J. Lipót szállító utódai. A 22. számtól kezdve a név
sor alapján nagyobb városi hivatalokat lehetett kérni, de közben több 
magán számmal -  három tekintélyes kereskedő: Hartmann Rafael, a 
Kunetz testvérek és Taussig Vilmos; három ügyvéd: dr. Fischer Jákó, dr. 
Mamuzsich Félix és Billitz Hugó; valamint egy másik malomtulajdonos, 
Prodánovits György nevével -  találkozhatunk. A telefon előnyeit Szaba
dos Sándor, a Szabadkai Közlöny szerkesztője az elsők között fedezte 
fel. A haladás mellett állt ki a szeszgyár, a legrégebbi szabadkai bank. 
Találkozunk egy kuriózummal is, a férfiak dominálta korban egy nő ne
ve is megjelenik, Vermes Erzsébeté, a már említett Gábor leányáé. Egy 
gyermekorvos, Dömötör Miksa és a Kőolajfinomító-gyár zárja az első 
harminc helyet. A következő 4-5 előfizető hasonló foglalkozást űzött. A 
következőkben ügyvédek és kereskedők, ügynökök és malomtulajdono
sok, néhány orvos, könyvkereskedő, nyomdász és bank váltja egymást 
a névsorban. A polgárok mellett megtalálhatunk még egy földbirtokost 
és egy lelkészt. Nemegyszer a szabadkai vállalkozók üzleti ügyeiket 
otthonukban is folytatták, ezért az irodáikon vagy gyáraikon kívül ottho
nukba is bevezették a telefont. Az említett Macskovits Titus mellett két 
telefonnal rendelkezett Reichl Ferenc, aki akkoriban társtulajdonosa egy 
téglagyárnak, Szilasi Fülöp ügyvéd, aki nyaralójában is használta a 
készüléket, ahol május 1-jétől október 30-ig tartózkodott. Két készülék
re is előfizetett Prokesch Mihály, aki szintén téglagyárosként ismert, és 
Deutsch Zsigmond gabonakereskedő.

A telefonjegyzék egymagában -  városunk polgárságáról szerzett 
ismereteinktől elvonatkoztatva -  nem jelentene sokat. Az apró, „jelen
téktelennek" tűnő mozaikkockák helyrerakásával, mint amilyen ez a 
jegyzék is, amit a hagyományos történelemkutatás figyelemre sem



rnéltatott volna, alakíthatjuk ki az egyedüli helyes képet polgárságunk
ról. Meg kell emlékeznünk azokról az emberekről, akik Szabadkán 
valami jelentősét tettek a szellem, a gazdaság, az építészet stb terén, 
kialakítva ezzel Szabadka jelenlegi arculatát.

Kiss Gusztáv fordítása

JEGYZETEK
1 Szabadkai Városi Múzeum, Történelmi részleg, 122. levéltári anyag
2 Neven, 4/1892., 66. p.
3 Neven, 9/1894., 143. p.
4 Subotičke novine, 4/III., 1895. 1. 20.
5 Subotičke novine, 53/III., 1895. 12. 1.



Hovány Lajos

Helmut Weigel 
szabadkai munkáinak 

számbavétele
Helmut Weigel vízépítő mérnöknek a Palicsi-tó vízgyűjtő területén 

végzett munkájáról elsőnek Szöllősi Gyula és Tóth Bagi Anna 
1970-ben, a szabadkai Vízműben elkészített Istražni radovi na 
rasterećenju Jezera Palió od otpadnih voda című tanulmánya emléke
zik meg. Azt az 1952-ben elkészült városi szennyvíztisztító sémáját 
mutatják be, amit a Szöllősi Gyula-féle A Palicsi-tó elhalása és fel
újítása című, 1973-ban kiadott könyv is szóvá tesz, illetve, amit az 
1987-ben megjelent A Vízművek huszonöt esztendeje című könyv 
Plesztovics István-féle, A szennyvíztisztítás című fejezete is részletesen 
ismertet: „1952-ben Helmut Weigel mérnök megadta a szennyvíztisz
tító sematikus tervét. A létesítmény építését a Cservenka és Zenta fe
lé vezető vasútvonal közötti, természetes mélyedésben irányoztak elő. 
Három medence, egy csatorna és négy kavicsos szűrő építését látta 
elő... A szennyvíztisztítás folyamata tehát a cservenkai vasút déli ré
szénél kezdődik, és a zentai útnál fejeződik be. Az óriási felület lehe
tővé tette volna a természetes tisztulás folyamatát és az ülepítést. .. .A 
Szerb NK egészségügyi felügyelősége és az Egészségügyi Intézet 
szakbizottsága, 1958 októberében sürgős intézkedéseket javasolt a 
Palicsi-tó vizének mentésére. Retenzió létesítését és a Palicsi-tó med
rének gáttal való elválasztását javasolták, a zentai úttól keletre, és 
előirányozták a víz klórozását a csatorna kitorkollásánál".

1992-ben Vass Géza a Simboli na vrhu tornja Gradske kuóe című 
beszámolójában a Városháza tornyáról leszedett kereszttel kapcsola
tos kutatásait összegezi. Az Új Hét Nap 1994-es évfolyamában 
közzétett Kereszt, csillag, kereszt... című cikkében ennek kapcsán a 
következőket is megállapítja: „A leemelés körülményeiről Jancsó 
Károly a végrehajtó bizottságnak tett jelentéséből értesülhetünk, mi
szerint a vaskeresztet és a címert két részben vették le. Először 1949. 
április 22-én az 1,80 m széles keresztet, amelyen 12 munkás 6-9 órát 
dolgozott, majd 1949. június 14-én a címert, ezt 12 munkás végezte 
el 4-9 óra alatt. Különösebb állványzat nélkül egy kis állás segítségé
vel. A munkások a feladatra önként jelentkeztek és saját felelősségük
re végezték el. A munkálatokat egy Weigel nevű mérnök irányította, 
német tervrajzai ma is megtalálhatók a levéltárban. A mérnök és a



munkások is valószínűleg német hadifoglyok voltak, ezért hangsúlyoz
ták az önkéntes szót".

Weigel szabadkai munkássága egy 1998. december 8-i levelében 
kerül újra terítékre. Ezt Mirko Bačlija, a népbizottság 1952. július 1-ig 
volt elnöke írta. Kiderül, hogy Weigelt, aki München csatornázásának 
főtervezője volt, Goroda orosz parancsnok javaslatára alkalmazták a 
város kötelékében.

Palicson előbb egyedül, majd pedig feleségével és két fiával a 
kertészházban lakott.

Munkája a város vízellátási és csatornázási tervének elkészítése, a 
szennyvíztisztítással kapcsolatos ügyek, és a Palicsi-tóba levezetett 
városi csapadék- illetve szennyvíz okozta problémák megoldása volt. 
Megállapítása szerint a város vízvezeték- és csatorna-rendszerének 
kivitelezése mellett el kell vezetni a tóba összegyülemlő víz egy 
részét, illetve szükséges a tóvíz hígítása. A problémák feloldását a 
Duna-Palics-Tisza-csatorna kivitelezése jelentette volna.

A költségesnek ígérkező vállalkozás helyett a Tisza-Palics-Tisza- 
csatorna tervét készítette el. A müncheni megoldástól eltérően elve
tette azt, hogy a tóban összegyülemlő, a tó áradását előidéző 
városi vizet öntözésre használják fel. Ezeket a Tiszába szándékozta 
levezetni.

Vázlatterve három év alatt készült el. A palicsi Nagyvendéglőben 
megtartott bemutatón a Belgrádi Egyetemről dr. Nedió1, a Zágrábi 
Egyetemről Zágráb csatornázásának főtervezője, Ljubljanából egy 
építésztanár, Marko Bačlija, mint a népbizottság elnöke és De Negri 
Ferenc, Oton Tomanió, Stefanovió és Kladek szabadkai mérnökök 
vettek részt. Egyetértettek javaslatával, hogy a városi vizek a tóba 
folyjanak le, azzal a kikötéssel, hogy szükséges a tóvíz tiszai vízzel 
való hígítása. A terv kivitelezését nem csak az akadozó áramellátás, 
de a nyomócsövek beszerzésének nehézsége is megkérdőjelezte.

Helmut Weigel tehát a szakirodalom és a Baólija-féle levél szerint 
Szabadka több építészeti, főleg vízépítési problémájával foglalkozott -  
a Tisza-Palics-Tisza-csatorna vázlattervét 1952. július 1-ig fejezte be.

Áttekintve a szabadkai Történelmi Levéltárban található, az 
1948-1953 közötti időszakra vonatkozó tárgymutatókat és az 1952-es, 
illetve 1953-as jegyzőkönyveket, Weigel Palics környéki munkásságá
ról a következők állapíthatók meg: -  a levéltárból kivett, így a kutatók 
számára elveszettnek tekinthető, 32976 jelzetű dokumentum híján 
csak az derült ki, hogy 1948-ban a csatornahálózat kivitelezésénél al
kalmazták; -  1949 februárjában, illetve márciusában a Városháza tor
nyán volt kereszt ügyével volt elfoglalva;2 -  családja valószínűleg 
1950-ben került Palicsra; -  1952. november 7-e előtt a nagykárolyfalvi



(Banatski Karlovac) csatornahálózat gerincvezetékénél szintezett, 
valamint -  1948-tól 1952-ig fizetést kapott a várostól.

1948-ban Weigel nevének említése nélkül felvetődött a Palicsi-tó 
friss vízzel való ellátásának szüksége, illetve a Duna-Tisza-Duna- 
csatorna tervének elkészítése, ám e tárgyak sincsenek a levéltárban.

Szabó Gábor 1952. június 18-án írt levelében, hivatkozva a tanács 
17-i döntésére, a Palics-rendezés főtervének megrendelését kérte.

Stevan Sió 1953. február 21-i levelében a hamarosan sorba kerü
lő Tisza-Palics-csatorna kivitelezéséről szólt. A tanács február 4-i 
döntése alapján felsorolta a Tisza-Palics-csatorna kivitelezési bizott
ságának tagjait: Ljubomir Ninkov, Oton Tornánió és Blaško Ivió -  az 
utóbbiak szabadkai mérnökök.

1953. október 16-án Kocsis Nándor, a Zentai Víztársulat igazgató
ja a szabadkai népbizottság elnökének írt levelében, az újvidéki 
Hidrozavodban szerzett értesülésére hivatkozva, hogy a Tisza-Palics- 
csatorna kivitelezésére még nincs elég pénz, a szükséges lépések 
megtételére buzdította az elnököt.

A szabadkai Vízmű archívumában összesen 72 Weigel-féle vagy 
vele kapcsolatos dokumentum található.3

Elemezésük eredménye az alábbiakban összegezhető.
Weigel legkésőbb 1948. június 6-án kezdett Szabadkán dolgozni.
Július 20-tól Oton Tomanió városi mérnök felügyelete alatt a Május 

1 utcai csatorna kivitelezésénél alkalmazták. Dr. Ottó Schoenefeldt ter
ve szerint egy 800/1400 mm-es keresztszelvényű csatorna kiépítése, 
illetve a Mlaka-meder rendezése volt folyamatban (1. melléklet): 1948.

I. melléklet: Weigel terve a Május 1. utcai 800/1400 mm-es keresztszelvényű 
csatorna kiépítéséről illetve a Mlaka-meder rendezéséről (Szobonya Mihály felvétele)



július 20-tól 1949. július 1-ig három füzetben jegyezte fel tapasztalata
it. 1948. október 6-án a Rajió utcai gázvezeték áthelyezésével volt el
foglalva. Négy nap múlva, október 10-én a Május 1 utcai csatorna épí
tésénél történt balesetről készített rajzot. 1949 januárjában egy vasbe
ton áteresz, május 24-én pedig a zentai vasút hídjának a tervét készí
tette el. 1950. január 9-i dátummal a Május 1 utca folytatásában levő 
Mlaka-szakasz mélyítéséről maradt fenn terve. A Mikióevóra vezető 
vasúti felüljáró és a Vágóhíd közötti csapadékvíz csatornájának terve 
1951. november 4-én, illetve 1952. március 11-én készült el. A csator
názással kapcsolatos munkái közül az utolsót 1953. június 20-án fejez
te be. Valószínű, hogy ezeket fogta egybe az „1948 Kanalizacija 1949. 
Originale Pn/omajska ul. H. Weigel. " feliratú album.

A palicsi kút talajtani jellemzőt bemutató rajzán 1949 májusától 
1950. február 20-ig dolgozott. 1950. március 10-én egy térképen mu
tatta be a környék kútjait (2. melléklet).

A következő nagyobb munkája, ismét Oton Tomanió mérnök fel
ügyelete alatt, a városi üzemek szennyvíztisztítóival kapcsolatos, 1949. 
március 15-én a Gázgyárhoz tervezett szűrőberendezést, április 26-án 
a Skrobhoz, május 3-án a Vetserumhoz, 10-én illetve 12-én a Zorká- 
hoz szűrőberendezést és ülepítőt, május 27-én a La Pasionarijához 
ismét szűrőberendezést, akárcsak június 10-én a Skrob ll-höz. A 
November 29-e vállalat szűrőberendezésének terve, mint utolsó e 
sorozatból, 1950. március 3-án készült el. Ezekhez a következő című 
mappa készülhetett el: Pročišćavanje štetnih tečnosti, kője se puštaju 
iz fabrika u gradsku kanalizaciju. Kanal -  Filter Fabrika.

A Kis-Palics elrekesztését feldolgozó terve 1951 novemberéből 
való (3. melléklet).

A már többször említett szabadkai szennyvíztisztító sémájának 
dátuma 1952 júliusa. Elkészítését az 1949. április 6-i és július 15-i 
szintézisei is segíthették.

1953. július 20-a és szeptembere között a Šenoa utca C és D 
háztömbjeinek csatornatervével foglalkozott.

A tervein olvasható dátumok szerint valószínűleg 1953 őszén lépett 
ki a város kötelékéből.

*  *  *

Az újvidéki székhelyű Duna-Tisza-Duna Vízépítési Vállalat sza
badkai részlegében, a Severna Baőkában a Kanal Palić-Tisa feliratú 
dosszié található. Az 1952-1954-es időszakból nyolc tárgya foglalko
zik a Tisza-Palics-csatorna ügyével.4

Az egyik tárgy egy térkép, amin a Tiszát és a Palicsi-tavat össze
kötő csatorna nyomvonala látható. 1952. november 28-án a szabad
kai kiadású Hrvatska rijeć-ben D. Djorjdevió közöl cikket -  címe: Ako 
već imamo hidrosisteme za isušivanje, zašto ne izgradimo i sisteme 
za navodnjavanje. Tisa-Palić. Isplatila bi se u toku jedne sušne
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II. melléklet: a Szabadka környéki kutak a Weigel-féle térképen 

(Szobonya Mihály felvétele)

godine. Kiderül, hogy ez Kocsis Nándor zentai mérnök legújabb tervé
re hasonlít leginkább.

A Weigel-féle Tisza-Palics-Tisza-csatorna vázlattervének a felkuta
tásában hasonló „eredményre” jutottunk a szabadkai Városrendezési 
Intézetben, illetve a Palicsi Palics-Ludas Közvállalatban is. A további 
kutatásokig a következők állapíthatók meg: a levéltárban talált Szabó



Gábor-féle levél a Weigel-féle csatornatervre vonatkozhat, a 
Tisza-Palics-csatorna kivitelezési bizottsága a Kovács-féle csatorna 
miatt alakulhatott, aminek kivitelezésére még 1953 októberében sem 
volt elég pénz.

* ★ ★

A föntiek alapján látható, hogy Helmut Weigel szinte minden olyan 
vízépítő problémával foglalkozott, ami Szabadkán minden korban 
megoldásra vár. Mivel itt a helyszíni tapasztalatait is érvényesíthette, 
munkái a vízgyűjtőterület jellemző hidrológiai adatait is tükrözik.

Ahhoz, hogy tervei kellőképpen értékelhetők legyenek: 
a) mikrofilmre kellene venni a szabadkai terveit, illetve a vele kapcso
latos dokumentumokat -  megelőzve ezek esetleges elkallódását is, il
letve b) fel kellene tárni a valahol még lappangó Tisza-Palics-Tisza- 
csatorna tervét.

JEGYZETEK
1 Itt valószínűleg Milán L. Nešićrol lehet szó, aki a Belgrádi Egyetem Építőmérnö

ki Karánjak tanára volt, és 1946-1953 között a Kommunális Ügyek 
Minisztériumában szaktanácsadóként is dolgozott (Dr. Anđus Vojo /Priređivač i 
urednik/: Građevinski fakultét Univerziteta u Beogradu 1846/1996. -  Beograd: 
Gradevinski fakultét 1996. 1. kötet, 222. oldal).

2 A tárgyak fénymásolatait Vass Gézánál tekintettük meg.
3 Itt csak a mérnök nevével szignált dokumentumokat vettük jegyzékbe. 

Hozzáférhetőségükért Szobonya Ibolyának tartozunk köszönettel.
4 A dosszié áttekintését Nagy Izabellának köszönhetjük.

III. melléklet: a Kis-Palicsot elzáró gát Weigel-féle terve 
(Szobonya Mihály felvétele)



—  Sáfrány Attila —

Ez mind ő
Már sokan vállalkoztak, hogy rendszeresen elbeszéljék a vele vég

bement eseményeket, úgy, amint ránkhagyták azok, akik kezdettől 
fogva szemtanúi és hirdetői voltak a történteknek. Jónak láttam ma
gam is, hogy -  miután mindennek elejétől fogva gondosan a végére 
jártunk -  sorjában leírjam neked, nemes Realissimus.1 Te különöskép
pen kedveled az igazság szavát, ezért én, a figyelmedre méltatlan 
ANonIMUS és drága feleségem, ANonIMA, nagy igyekezettel kerestük 
az igazmondás útjait, nem elégedtünk meg a fecsegők csácsogó 
meséivel, akik nyelvüket a hazugság szemérmetlenségében fürdetik, 
hanem alaposan földerítettünk mindent, és úgy ahogy az az igazság
szeretőkhöz illik, csak azt fogadtuk el valóságnak, aminek tárgyi 
bizonyítékát leltük, vagy amit magunknak sikerült objektivizálnunk az 
igazságkutatás olyan elismert eszközeivel, mint amilyen a diktafon és 
a fotográfia. Most szóról-szóra leírom neked, amit a szemtanú, Nyár
fás Alitta mondott a diktafonba feleségemnek a történtekről. A hely
szín az írásfalvai Pöndöl vendéglő. A tárgyi megörökítés kedvéért 
készült fénykép szerint Nyárfás asztalán öt Lav2 címkéjű sörösüveg 
található, tehát a közlés időpontjában nagy valószínűséggel ittas álla
potban volt. Ez persze csupán egy ingatag lábon nyugvó hipotézis:

-  Nem ismerjük például Nyárfás alkoholbíró képességét.
-  Lehet, hogy a sörösüvegek a pincér gondatlanságából, az előző 

vendégek italozásából maradtak ott.
-  A fénykép alapján nem állapítható meg, hogy üresek-e a sörös

üvegek.
A feleségem nem iszik. Ezt a tényt csak azért említem meg, mert 

az áskálódok, hogy megkérdőjelezzék közös munkánk hitelét, illemte- 
len vádakkal illették az aznapi adatgyűjtéssel kapcsolatban. Realissi- 
musom, hidd el, mi még sohasem léptünk a részeg álmodok útjára. 
De mivel megengedhetetlen volna, hogy a hitre bízzam méltányláso
dat, a szövegemhez mellékeltem személyesen megírt életrajzunkat, a 
rólunk szóló publikációk jegyzékét, erkölcsi bizonyítványainkat és a 
végzettségünket igazoló diplomák fénymásolatát.

Kipróbált türelmed elnézését kérve most azonnal rátérek Nyárfás 
Alitta első szemtanú elmondásának pontos közlésére: „Jebi ga!3 Nem 
vót sikere a nőné! Oszt ez tisztára kikíszítétte. Ittunk. Én montam 
néki, hogy mindén embérnék mégvannak a maga határai. Lész még 
ettű jobb is. Azé a csajé még különben se kár, hányszó főszarvaszta 
má! Asztán kiszaladt, én még utána, hogy visszahíjjam, de ékezdétt 
szalanni a határ4 felé. Nem bírtam utóérni, úty szétte a lábát. Ety



kicsit spicces is vótam. Asztán gyütt a vonat és kísz. Ennyit tudok 
mondani, hogy mi történt!”

Méltatlan volna hozzánk, igazságkeresőkhöz, hogy elbíráljuk ezt a 
népies nyelvezetű szöveget, de gondolom tisztelt Realissimus, egy
azon véleményen vagyunk arról. Meghallgatását követően ezért is in
dultunk sietve -  rögtön feleségem kínzó fejfájásának elmúltával -  új 
adatközlőket felkutatni. Az elhunyt törzshelyén, a Pöndöl vendéglőben 
futottunk össze írásfalva hírneves ifjú kritikusával, akit hon és azon túl 
is mindenki ismer. Meghajlok tájékozottságod és műveltséged előtt 
szeretve tisztelt barátom, tudom, szükségtelen volna megemlítenem a 
nevét, de nem teszem ezt azért sem, mert ő maga kért meg rá, hogy 
inkognitóban maradhasson. Úgy tűnik, komoly lelkiismeretfurdalás 
gyötri a történtek miatt. Nem is kívánt nyilatkozni, csak drága felesé
gem kitartó, kedves győzködése után hajlott a megszólalásra. A foto
gráfia tanúsítja, akárcsak én, hogy színjózan állapotban hangzottak el 
szavai: „Mit mondhatnék? Én csupán kifejtettem a véleményemet az 
úgynevezett 'esszéjéről’. Hogy szar; hogy műveletlensége cáfolhatat
lan argumentuma; hogy nincs stílusa; hogy műfajilag mellétrafált, 
akkora bakot lőtt, mint az Eiffel-torony; hogy ő egy szerencsétlen, 
álmodozó, önjelölt próféta, aki sikertelenségét és sértettségét vagda- 
lódzásával kompenzálja; hogy csak azért olvastam bele, mert ekkora 
hülyeség már rég volt a kezemben. Ne szaporítsam a szót, úgyis



ugyanoda térnék vissza: pocsék szöveg, ő pedig irodalmi téren egy 
reménytelen eset! Már csak volt. De én nem akartam bántani! Arra 
szerettem volna rávezetni, hogy ismerje el képességei határait, és ne 
foglalkozzék olyasmivel, amihez nem is ért, de a diszpozíciója sincs 
meg hozzá. Eszembe sem jutott, hogy sértegessem, ő mégis így ér
telmezte a kritikai aktust részemről. Lehorgasztott fejjel bóbiskolt egy 
ideig, majd szó nélkül átült Nyárfáshoz. Mi pikádózni mentünk a 
vonatállomás melletti Promajába.5 Később ott végzett magával, még 
tartott a játszmánk. Mi sajnos nem tudtunk a szándékáról, talán meg
állíthattuk volna. Ám végül is ezzel a cselekménnyel lett élete egy 
autentikus, befejezett művé. így legalább halálával megvalósíthatta 
azt, amire életében a szövegeivel képtelen volt!”

Ez már így sokkal érthetőbb! Épp lezárni kívántuk vizsgálódásun
kat, feleségem megérdemelt szabadságára utazott, én az egyéb, ke
vésbé jelentős anyagok végső rendszerezésével foglalatoskodtam, 
amikor váratlanul beállított hozzám egy alacsony termetű, kopasz, gör
be lábú, összenőtt szemöldökű, sasorrú, barátságos tekintetű ember.6 
Szelíd hangon azonnal a tárgyra tért: „Én Huang Ho vagyok, az eltá
vozott lelki tanítómestere. Engedje meg, hogy elmondjam önnek az 
igazságot!” Mi az igazság?7 -  kérdeztem türelmetlenül, és azonnal 
fölkapcsoltam a diktafonom. A következő elbeszélést örökítettem meg: 
„Fiam lélekben az esemény előtt három nappal nálam járt. Szíve



telve volt a keserűség mérgével. „Gyermekem -  kérdeztem tőle -  mi 
szorongatja lelkedet?” „Atyám, nem találom az utam, elvesztem önma
gam gyengeségében!” -  kiáltotta. Panaszos volt a hangja, mint a síró 
kisgyermeknek. Szívemet fölébresztette lelkének kétségbeesett se
gélykérése. „Mindenben kudarcot vallottam, képtelen vagyok az utat 
követni! Segíts rajtam, atyám!” Sírni kezdett, és lerogyott a lábam elé. 
Gyöngéden végigsímitottam göndör fürtjein, majd elmondtam neki a 
megnyugvását szolgáló tanítást: „Fiam! A szabadságot keressük, de 
határok vesznek körül bennünket. Légy szabad, és minden határ sem
missé válik előtted, bármire képes leszel, vagy fogadd el lázadozás 
nélkül határaidat, képességeid korlátait, és akkor is szabaddá válsz!” 
Erre gyermekem hangos zokogásba tört ki. Áldásra emeltem a kezem, 
amikor hirtelen mozdulattal megragadta azt és csókolgatni kezdte. 
„Lehet, hogy elmegyek atyám!” -  mondta elcsukló hangon. Rögtön 
megértettem szándékát. Hogy kivezessem elveszettsége rengetegé
ből, elmeséltem neki Ramakrisna történetét, aki kétségbeesése csú
csán már kést ragadott, hogy elmetssze a torkát, azonban a pillanat
ban, mielőtt megtette volna, Káli istennő epedve várt darsanában ré
szesült, és attól kezdve átalakult az egész élete. Arról az útkeresőről 
is beszéltem neki, aki az őt elutasító tanítómestert azzal zsarolta meg, 
hogy öngyilkos lesz, ha nem teszi a tanítványává. A guru irgalomból 
lelki gyermekévé fogadta. Erre az ember azért lett öngyilkos, mert 
képtelen volt a tanítás követelményeinek megfelelni. A guru utolsó 
kommentárja az esetről így szólt: ez volt a karmája! Fiam lélekben, e 
vigasztaló szavak után, áldásommal eltávozott. Hamarosan véglege
sen. Most, a szomorú eset megtörténte után, én sem mondhatok 
mást: ez volt a karmája!”

Mi a véleményed jóságos Realissimusom? Nos, én is ugyanerre az 
álláspontra jutottam, ezért kénytelen voltam tovább folytatni a kutatást. 
Az édesanyja engedélyével a kezembe kaphattam az elhunyt összes 
jegyzetét. Egy egész éves megfeszített munka volt, mire átrágtam ma
gam a hatalmas papírdombon. Időközben megérkezett a feleségem is 
a szabadságáról, és így az utolsó két hónapban már az ő segítségé
vel folytathattam a kutatást. A végső kiértékelésnél háromra szűkítet
tük azoknak a felhasználható irományoknak a számát, amelyek vala
milyen formában rávilágíthatnak a történtekre. Először is egy verset 
közölnék, amelyet két nappal halála előtt írt, miután közzétették az 
esszépályázat eredményét:

Névtelen sír
ok

Éber álmok pókhálóját szőttem,
végül a szó vándorává nőttem.



S bár mindvégig szerelmem tárgya maradtam, 
rímeim mégis vak bálvánnyá faragtam!

Most végleg összetört a fájdalom, 
ma, amikor fölöttébb fáj dalom,

egyedül az én dalom, az én énekem: 
díj nélkül szenvedés az élet énnekem!

Azt hiszem, egyre gondolunk, drága Realissimus! Ezen költemény 
alapján képet alkothatunk arról, hogy miért volt sikertelen poéta, tragi
kus lépésének okáról viszont semmi bizonyosat nem tudhatunk meg. 
Bár az utolsó, jambikus lejtésű sor (díj nélkül szenvedés az élet 
énnekem) elképzelhetővé teszi, hogy valóban irodalmi pályafutása 
ellehetetlenülése miatt vetett véget életének. Feleségem gondos adat
gyűjtése kiderítette, hogy a kudarcok miatt elbátortalanodva, az utób
bi időben teljesen felhagyott a versírással, és minden bizodalmát 
pályázó esszéjébe vetette. Sajnos, azzal sem ért el sikert. Végső 
elkeseredésében vethette papírra ezt az utolsó költeményét!

De mi igazságszeretők, jól tudjuk, soha semmi sem biztos. Ezt 
igazolja az a levélpiszkozat is, amit egy nappal halála előtt írt épp 
elvesztett kedvesének:

„Másodszor írok neked. Először belépésemkor egy új világba, ami 
persze csak nekem volt az, most visszatértemkor:

önmagamhoz.

Kellett ez a vad kaland, ösvényeket tapostam vele a rettegések 
dzsungelében, egészen a mélység otthonáig:

a csend
ülésig.

Most csak ülök és csend vagyok, semmit sem kapok és mindent 
odaadok. Talán első levelem miattad vetettem papírra, elképzelhető, 
de ezt most kizárólag énmiattam írom, hogy döntésemre pecsétet 
ütve vele, visszafordíthatatlanná tegyem magamban azt.

Végszóként elmondhatnám, hogy köszönöm, ha megengednéd, ám 
tudom, hogy szeretve gyűlölöd a szív szavát. Mégis tény, hogy te 
voltál eddig a legnagyobb tanítóm, az után, aki maga a Tanítás. A 
Tanítás sugallta, ám te tanítottál meg rá, hogy semmiért se várjak 
viszonzást, miközben mindent odaadok. És ezért hálámtól abban az 
estben sem menekülhettél volna, még

ha szerettél volna is.’’



A levél hangulata valóban megengedi a következtetést, hogy talán 
szerelmének elvesztése volt az indítóok. Erre az írásban több jel is 
utal: például a most visszatértemkor kifejezés, vagy a mindent oda
adok kétszer is előforduló gondolata. Viszont igencsak talányos, hogy 
miért beszél kedveséről úgy, mint egy tanítóról. Lehetséges, hogy eb
ben öngyilkossága valódi okának tudatalatti nyomára bukkanhatunk? 
A mesteréhez tett látogatása napján, tehát három nappal halála előtt 
írt rövid gondolatsora ezt az alternatívát sem zárja ki. Ekkor a követ
kezőket jegyezte le: „Mesterem azt mondta nincsenek határok, minden 
gát illúzió! Legföljebb én lehetek önmagámnak a határa! Ennek tuda
tában mit jelenthet a halál? Belépést a határtalanba, vagyis énünk 
találkozását önmagával! Huang Hónak, mesteremnek köszönöm, hogy 
megírhattam ezt a végső összegezést!”6

Ki érti ezt? Hol az ok? Kár is volna kutatni utána! Mégsem volt 
hiábavaló vizsgálódásunk, hiszen bebizonyította: igazából semmit sem 
tudhatunk! Ugye, kedves Realissimusom, mi igazságszeretők valóban 
tudjuk, hogy semmit sem tudhatunk! Az igazságot ismerőkhöz illően 
mi bátran kijelenthetjük: hiszen mit tudhat az ember? Nem tud az 
ember semmit!9

JEGYZETEK
1 Vö. Lk 1, 1-3 (Szent István Társulat bibliája!)
2 Jelentés magyarul oroszlán.
3 Jelentése magyarul nemx kapcsolatra utal.
4 Az itteni földművesek a határ kifejezéseel jelölik a településen kívül eső, gazdál

kodásra alkalmas területet.
5 Jelentése magyarul huzat, amivel nyilván az átsuhanó vonatok szelére utal ta

lálóan kiötlője. Az írásfalvai állomás lankásai (jobb) oldalán ugyanis nem állnak 
meg a vonatok.

6 Lásd Katolikus Kincses Kalendárium 1988. Agapé, Újvidék. 34. p.
7 Vö. Jn 18,38
0 Vö. A teljesség felé. In. Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások I. Magvető, Bp., 

1986. 505. p.
9 És így térünk vissza a kezdethez: Szókratészhez!



-----------------------------------------Gulyás László ------------------------------------

álmatlan éjjelek*
megjött a vonat a palicsi állomásra
pöf-pöf pöf-pöf
jön a vonat megy a vonat
pöf-pöf
macska dorombolása 
zongorazene
akkordok gurulnak zongora 
elment a vonat 
nézzetek utána 
emberek szedjetek szőlőt 
szőlőszemek 
pitty-potty pitty-potty 
most csendet kérek 
szép hosszú nagy csendet 
aztán lépjetek rá 
a piacon rengeteg dinnye 
édesek mézesek 
jönnek a vonatok 
pöf-pöf pöf-pöf 
mit hoztok vonatok? 
lisztet hoztok 
rengeteg liszt
szép fehér akár a nők melle 
csend
szép hosszú nagy csend 
hideg van emberek 
hideg van elfagyok 
hideg van
menjetek templomba 
menjetek lomtárba 
vegyétek elő az imakönyvet 
imádkozzatok 
imádkozzunk zí züm züm 
nők asszonyok emberek 
lányok apró gyermekek 
fákon fák alatt

* A másik nap című megjelenés előtt álló kötetből



te nő gyere közelebb 
megmásztak mint a fát 
éltem én már
s írtam annnyi de mennyi verset 
múltról jövőről 
én a múltból jövök 
de az se minden 
beszéljünk magyarul 
beszéljetek magyarul 
szépen finoman 
dugjátok a nyelveteket 
a szátokba
Budapest fölött az ég 
derült borult
ilyen is olyan is mint az élet
hogy elszaladt
derült-borult
de szép volt
mint Budapest fölött
az égbolt
emberek hova siettek? dolgozni 
gyárakban üzemekben? 
mennyi a fizetéstek? 
semennyi amennyi valamennyi 
épp hogy jut sóra 
két falat semmirevalóra 
menjetek nyaralni 
üljetek fel a lóra 
lignitbányák hol vagytok? 
köpjetek ki a földből 
szerkesztőségek talpra 
7 NAP
tala -  nem erre amarra 
verset írok 
ha leközlitek 
fasza gyerekek vagytok 
egerek és ökrök 
sarokbaszorított öklök 
(szép sor született 
most bújt ki a toliból 
pihés fölrepül) 
teszek a tűzre
utána írok hogy fölmelegedjek 
Jacsó Jani bácsi



megette a mérget 
ez rendben is volna jól van 
illetve dehogy 
odanézzetek ott jön 
az az aranyos édes 
édesapámnak testvérbátyja 
s annak komája 
a Matyi bácsi
szép idegen ritka szavak következnek 
ülök a tökömön 
működik a bökömön 
dugjátok a nyelve 
húzzátok a nyelveteket a szátokba 
ne ugráljatok itt 
százszor megmondtam 
ez micsoda bögre? 
bele akarok bújni 
s ezek a rongyos lapok versek? 
mint a kecske
rágott levelecske 
esik az eső
orvosok diákok vad népek 
értitek-e a gondolkodás 
legfelső fokozatát? 
az életben pedig ügyetlen vagyok 
múltkor a diliházban 
alig találtam a fogast 
olyan kicsike gondoltam 
ott kerestem a sarokban 
ámde amott volt 
emberek rongyosak 
irkalapjaim mint a kecske 
a kecske megrágta 
a verseimet megette 
mindegy
voltam én színész Budapesten 
iskolákba jártam 
vizsgákat raktam le 
áztam
melegben hidegben 
izzadtam fáztam
s hol van mindez? a Sóstó-szélen
egy kapanyélen
ember ki vagy hol vagy?



leütlek fölemellek
csak úgy tudlak fölemelni
darabokká leszünk emberek
Etelka adj pénzt
hogy megehessem
meg merjem enni azt a keveset
ami maradt még
itt a palicsi postán
a többi hol van?
elhordták az egerek
hát jól van
elfogtak egy betörőt
bíróság mit sírsz?
ezerkilencszáz huszonegyben
mondjátok meg
mondjátok még az igazat
ördög a szátokba
magas a bíróság
utaznak liften föl S le
az aktatáskákban mi van
röpcédulák?
emberek ássátok ki házamat a hóból 
betakart a tél



behavazott az élet 
az életet kijártam 
a palicsi réten 
jártam én a ludasi réten is 
vizes az ingem 
úgy vettem ingyen 
ott a kötél 
a kötelesség
lógok a falon a gerenda mellett 
ott a kötél 
jöjj közelebb édes 
én félek
tehenek és borjak 
legelésznek sorban 
meddig tart ez a helyzet? 
addig én meg fogok fagyni 
szépen csendben 
megy a vonat köszön a vonat 
köhög köhécsel 
jó reggelt jó napot 
itt van Palics 
népek figyelem 
a legszebb tó a világon 
álmatlan éjjelek nappalok 
idegen ágyon 
legszebb tó a világon 
kipattant egy gondolat 
repül távolodik
itthon fekszem álmatlan ágyban 
engem nézz emberiség 
halljátok a hangomat? 
remekmű lesz ebből 
és ebből a gyerekből 
évek múlnak el 
urak s emberek
van nektek egy kis ész a fejetekben 
egy kis ép ész? 
fapuska fateknő favora 
favödör
favilla és kanál is 
fatál mily fatális 
városok következnek: Zenta 
Zombor Zimony Kanizsa 
Horgos Topolya Moholy



és ez a kis Palics 
a drága
Palics itt vagy mellettem 
Palicskám Palicska 
gyönyörű vagy mint 
egy talicska
villamosok csilingelnek 1984-ben
jön a parancs:
szedjétek fel a síneket
park padok
s ott a Víztorony
napok óta ott áll
hófehér tök
csontváznak koponyája
emberek gyerekem lesz
foglalkozása kapás
kapa kapaszár kapagyök
beszéljünk másról a nap ragyog
szabad vagyok
enyém a világ
fű fa virág
szervusz Szabadka
sok kis fapadka
jó napot mák ibolya jácintka
tűzfészek
boldogok leszünk majd 
elkéstem a vonatot 
tehenek és borjak 
legelésznek rendben sorban 
csendben
hagyjuk az írást most 
mit csináljak 
gyújtsam föl a házat? 
szalonna pirított hagyma 
sok finom étek
hányán soha ilyet még nem éltek 
(erőltetett mosoly) 
nem arról kell gondolkozni 
hogy fogok kitelelni 
szívbillentyű és zongora 
az is valami
voltam én valamikor erdész 
erdők ifjú kerülője 
öreg erdők kerülgetője



pénteken szerdán
Boriska szép lány
ez meg a jövő költeménye
ilyen az élet mostoha
dinnyék kerek fejecskék
bűnét elkövette
az élet megbocsáthatatlan
az a sziget lakatlan
lement a nap most van leáldozóban
a lavór-valóban
ez így van Ilona
(verssor a múltból)
ja j ki ne mondd az igazat
de hisz én félek
ajándék meglepetések újévre
majd hazatalálok
amikor ha boldog és
öregkort érek
írok akkor majd sok szépet 
gyere Jóska verseljünk 
versenyezzünk
legszebb dolgaim álomban írtam
mi ez itt? semmi
most jön az irodalom
birodalom
világösszeomlás
ami sok az sok
á most ezért a sorért keljek föl 
elhagytam Hajdújárást 
majd itt nálam megalszol 
megigazítom az ágyat 
mért nem mész ki hallod 
nincs merszed? 
szeretlek török szép Kanizsa 
(fütty) ez igen
olyan szégyenlős ez a Magda 
legszebb verseimet 
otthagytam elvesztettem 
Kanizsa cserép-Kanizsa 
csöppet sem tudok aludni 
aludttejet kérek 
ja j de sokat írtam 
és sírtam
körmölget jegyezget mondták



kapirgál 
irkál-firkál 
ja j  a  tűz 
kialszik!
em b e r ek  én  o k o so d o m  
e z  mi?
eg y  lég y  belepottyant a  le v e s e m b e
verset írunk fütyörészünk
m iből le sz  a  d a l d a locska
a  le g s z e b b  rózsá t elfújom
a  n ev e  Ju tka
sz a la d ok  e l é b e
m eg  is c só ko lom
c s ó k  é s  ö le lk e z é s  az  é le t
e z t  a  v ersem et
fordítsátok le  m agyarra
g ik szer  bóbita
m a találkoztam  orv os  F eh ér  Ilonkával
hon- é s  otthontalan
csen d é le t : z s íro s  ken y ér
é s  p iros alm a
örökzöld  dallam ok
elmúlt az  újév



és minden rendeződött 
ez lett volna
a legszebb költeményem 
ó micsoda sírbolt 
(a bolt az égre értendő) 
ez épp jól jött 
T A. meghalt
örökre hű maradt hazájához 
mi verselgetünk
hopp egy szempillantás volt csupán
őrület lisztörlemény
ezeket a verseket elviszem
Kanizsára
Kanizsára
megy a gőzös Kanizsára 
fogy a cigaretta 
ébren voltam én
meglátogatott egy vallásos ember
próbálozott velem
megpróbált becsapni
lyukra csalni
írok a kezem reszket
Jóska vágd ki a huszonegyet
november derekán
feljött a nap Kanizsán
ó csak szerethetnélek
zseb zsebrádió zsebszótár
de hisz ez a Magda
a fogászaton voltatok
az ambulancián?
hulla
nulla
este van megyünk a siralomházba
de hisz én sírok
mikor levelet írok
púnk tűm
ma nincs tovább
jöjj Ábel a rengetegben
rengeteg az erdő eme
vállára vette a himév
híres ember voltam én is
valamikor
még gyerekfejjel babért arattam 
korán kezdtem



és korán abbahagytam 
(vagy félbemaradtam?) 
pfuj de büdös van itt 
tényleg
este van elmék egyet sétálni
köpök a levesetekbe
kupeckodunk kereskedünk
levesezünk
pereskedünk
te hallom kereskedelmi
felügyelő lettél
én egy kicsit selypítek
madzsarul
szerettem szőkét barnát 
akinek pénz kell 
s vént aki fizet 
de legjobb volt Magdolnával 
(legjobb lett volna) 
szerelem gyönyör bájital 
megy a munka 
megy a munka 
így kell annak lenni 
szerelmi óbor 
(jön az utókor) 
elélvezett a vén kurvája 
lecsúszott legurult 
az ágyról a sárba 
megy a munka megyeget 
ó istenem
hogy te milyen mafla vagy 
elmegyek az erdőbe 
szegény Pirikém 
ja j de nehéz ez az élet 
megjött a belügy- 
a külügyminiszter 
az állomáson most fognak vele 
kezet
már itt van Kispalityon 
kinevetik a rigók 
jó ebédhez szól a nóta 
piszke ribizlis fóka 
te ember itt van a tudatomban 
ez a pici virág 
ó szegény Ibolya



szőgénység szomjúság 
éhínség szomorúság 
s ő szövögeti a verseket 
javítgat ellenőriz 
sárarany voltam én minden 
akadémiai tanár 
s mi lett belőlem? 
rongy poéta
és minket emleget majd olykor 
az új kor
s néha-néha az utókor 
szar ez az élet 
majd másodikén 
rendezik talán Kanizsán 
kicsinyek és nagyok 
nőstények betegek árvák 
lárvák
angyal vagy-e?
ördög vagy-e?
nézz az égre köpj a földre
köpj az égre nézz a földre
s mindez miért?
életem elhanyagoltam
elélveztünk
elér vesztünk
soha se nincs későn drágám 
érti aki érti
majd megérted holnap 
izmusok következnek: 
szadizmus fasizmus kapitalizmus 
kommunizmus 
világuralom
a jövő hónapra decemberre
mit üzenjek
mit ígérjek rendet?
Antal bácsi beteg 
végelgyengülés 
micsoda cifra ötleteim vannak 
Gulyás László vagyok 
javítóintézet emberiség 
emberiség-javító intézet 
hát ez mi? 
leesett egy falevél 
ekkora dobbanás volt?



sz ív d ob b an ás
úristen
világegyetem  m un kaakció  írótábor
mi volt e z ?  füst
lég y  a  lev eg ő b en
tervrajzok vázlatok
em b e r ek  sétá ln ak  a  ligetben
szag o ln ak  virágokat
ott s z a b a d s á g  s  itt?
itt is
m ár sz a b a d s á g  minálunk 
le e s e tt  a  gatyaszárunk  
m a csk á k  e g e r e k  állatok  
ó  milyen állapot 
m a csk á k  e g e r e k  állatok  
j ó  lem aradtatok  
a  tem etőben  lentről-fentről 
szag oln ak  ibolyát 
ki e z t  ki azt 
ki kit sz ere t
s  van aki alulról szagolja  
virágszabadság
bűnbánat bű n bocsán at m iegym ás



ánat-bánat s ha igaz 
itt írásszabadság van 
író bíró
zsebbe levélbe síró 
erre-arra gyermekstílus 
szívröhej 
ezt a verset ítja 
Gulyás László
1984 novemberében és decemberében 
valakinek
s nem tudja minek 
nevess a fülembe 
szépen csendben halljam 
ez világirodalom 
eladom kinyomatom 
csak addig el ne pusztuljon 
a világ
nap fogyatkozóban 
nép felindulásban 
ilyen az élet 
virágösszeomlás 
ilyen az élet 
disznóólban 
disznószőrben 
disznózsírban 
diszkószarban
Napóleon császár hol van az már 
na ó León?
szállnak a darvak gémek 
a denevérek 
ő rámol rakosgat 
az asztalon
mindent a helyére tesz 
mi lesz holnap? 
ki tudja ó ki tudja? 
hol van Etelka? 
mi lesz holnap 
de hol van Etelka? 
ismerek egy szót: félnótás 
az utcán téma virág 
hozd be -  ez utánzat 
hát kinthagyom 
itt irodalom van 
fűben virágban



ezek az én saját verseim 
hordom magammal 
úgy írtam emlékezetből 
saját fejemből
hol vagytok költők csecsszopók? 
tingli-tangli
öreganyád hogy van? 
visszapillantás:
villamosok csilingelnek a múltban 
hol erre hol arra 
(plágium magamtól) 
rokonság
összefogás szolidaritás
kinn a földeken
s a gyárakban üzemekben
ők vasat esznek
papírzsák könnyrongy nefelejcs
ne viríts
ne vidíts
nyerészkedünk?
heréskedünk?
kinek dalolom én ezeket
a verseket?
mondd hangosan
hangosabban
még hangosabban
én egy kicsit siket vagyok ám
ki vagyok én?
költő és detektív
egyszemélyben
s hol van az igazolványom?
megették a férgek
nekem arra nincs szükségem
úristen táncsak nem
a régi verseimet írom?
ez az én stílusom
szétszed összerak koncol-boncol
sorokat virágokat
elmebetegek írnak így
nem lehet kiolvasni
orvosok írók á nem
(belesandítok egykori dolgaimba
régi vers
címe Pillantás a nyárból



szól erről-arról 
vonatról vonatokról) 
ez az
ez vagyok én 
régóta régen
igen ott egy sápadt virág az égen
lámpavirág
libatoll fatuskó hó
hisz ez egy göröngy
Eleonóra
később nézzél le a tóra 
ki vagyok én?
bimbócska virágocska levelecske
öregecske
lehullok a porba
ez az én stílusom
vicces stílus
hajlékony gördülékeny
én is tudok valamit
J. te a verseidben főbíró lettél
azt emlegeted
lopások rablások
pöntyögsz
s némikor odavágsz
az asztalra
jé kialudt az ironom
a cigarettám
elmezavar siralomház
zavarócska
ott szalad egy egér
egér egérfogó
e sorok nincsenek sorban
összevisszaság
s mi van még?
szenzáció felfedezés
természetellenesség
szexualitás
úgy született
egyéves kétéves hároméves 
nem akárki ritkaság 
Kamillák Kleopátrák 
ültetvények virágok fák 
szóljatok hát 
van-e közietek ritkaság?



é s  tovább a  vers  
az  Ilonkáját neki! 
(károm kodás)
s icc  titkok m a cs k á k  állatok  
az  nem
ott a z o k  közt nincs 
kan  kutya
kan  a  kant n em  c s a k  szereti
a  vers folytatódik
n em  t'om ott voltak-e ö n ök
a  harisnyabálon?
izm ok rán gása
fr isseség  ü g y es ség  rugalom
rugalm asság
rugalm as á g
az  ott nem  kint a  lev eg ő b en
ka la p ácso k
kipp-kopp
kopog i n ekop og i lekop og i 
é d e s e m
fogtál-e m a eg ere t?  
kirántva sz ere tem  
ropogósán  hisz oly  sze líd  
a kapan yél a  k a szan y él



s mindenféle szerszámok 
ásók vödrök 
sírbamerütők
(mert még a sírok is becsöpögnek) 
bányák
köpködjünk pöf-pöf 
jönnek a széndarabok 
éhes a nép
és üvegek mindenfélék 
láthatók láthatatlanok 
sörösek borosak 
pirosak porosak 
hideg van
én egy hideg házban lakom
hideg ház ez
tegyél a tűzre
idegház ez
idegházban
ott is voltam valamnnyi ideig 
hideg van 
köpjél a tűzre 
újra a vonat
jön a vonat megy a vonat 
itt a szén
jönnek a széndarabok 
éljen a hazám 
a vers folytatódik 
fázol?
édesem helyrehozlak én téged 
helyrepuszillak 
ó ezek a napok 
hajak hajszálak 
búsak fehérek
szőkék barnák feketék amilyenek 
fejek
hajasak hajatlanok 
szívtrombózis trom 
trom trom trom 
trombitálnak már valahol 
ilyen az élet 
ju j elélveztem 
elvéreztem 
amit ittam kipisáltam 
savanyút keserűt



ételhordó sose voltam
az ott áll az asztalon
anyám emléke
remekmű valamikor
leves volt benne galamb
s különféle eszközök
kanalak tányérok lábasok
éhinség jóllakottság
teltség nyomorúság
(Afrikában naponta többszázan
éhenhalnak)
edények koccanása
zsebszó zsebszótár
szavak szétszedése összerakása
ebszótár
kacsintsál már egyet 
ég s föld érintkezése 
mosolyogjál
madarak éneke csip-csirip 
fecske
merre jársz Piriké? 
madárének csip-csip 
mosolyogjál 
mosolyogjál
a kéményen egy csillag 
hála a magnak 
ez itt egy másik verssor 
a bank
tele ürességtől pang 
legépelem kiadatom 
olvassák majd 
macskák egerek 
fecskék seregélyek seregek 
s emlegetnek
a lószaron csevegő téli verebek 
a pipiske
aki a tavaszt kicsípte
verebek
uradalmak
üdülő
zúg az erdő hív 
húz az erdő
nyakig benne vagyunk a pártban 
idegösszeomlás



tányérok forognak 
c. e. r. u.
ceruza kellene nekem
belháború Amerikában
ez az óra bolond
s akkor bolond amikor cserreg
néha okos is
brű brű gyomorkorgás
brühühű
nem kaptam a fülibű
egyél és csókolózzál
brű brű gyomorkorgás
néha egyél is
bőrt és szalonnát
hát bűnös az én gyomrom?
beszélni sem tudok már
villámlott egyet
ez jó jel növénynek
nehéz a fejem
holnap fölakasztom magam
a pincében
ez be van rezelve
hej-haj liliomszál
lengj lengedezz
jobban erősebben
hiszen te gyönge vagy
liliomszál
li-li li-li-om-szál dadogok 
dadaista vagyok 
hascsikarás gyomorkorgás 
pacsirtaszó
tele vagyok félelemmel 
csuklás összecsuklás 
valahol majd kiengedem 
a fülemen a számon 
szívtrombózis tamburazene 
hullaszag
de hulla szaga van már ennek
a jóembernek
hulla te szép nulla
nyakig benne vagyok
rosszul tetszik
lenni vagy nem lenni?
pofonrúglak



áj de nagy megtiszteltetés 
joptvoju máty 
mikor lesz május elseje? 
zenészek zenebona 
tolvajok vagytok mindannyian 
vaj tolisöprű 
toll-vaj-söprű
szegény M. ki van elégítve
az a nagy erős ember
milyen gyönge virágokat szed
a fák a tölgy
jól ismerem
ez az a völgy
én méhecske voltam
Ilona hol van?
itthagytam az egyik lábamat
kiszakították
Ilona hol van?
Ilona mért nincs itt?
Ilona hol van?
Ilona nem lesz már többé itt
sehol
és soha

(1984.)

A szerzőről
(A készülő kötet utószava)

Gulyás László 1944. április 1-jén született Hajdújáráson. Az elemit 
lent Öreg-Ludason kezdte, majd Palics környékén, a bíbicháti iskolában 
folytatta és fejezte be s úgy látszott, ezzel véget is ért számára az ilyen
fajta okosodás. De később Palicson, az 50-es évek vége felé, mint 
figyelmet keltő gyermek-versíró -  bíztatásra és segítséggel -  még 
nekirugaszkodott, de hamarosan abbahagyta. Ezután újra alkalmi 
munkákat vállalt vagy állami birtokon kereste a mindennapit, közben írt; 
versek és kisebb prózai munkák kerültek ki tollából, melyek többnyire 
meg is jelentek lapjainkban -  7 NAP, Híd, Dolgozók -  de leginkább az 
Ifjúságnak Fehér Ferenc szerkesztette irodalmi rovatában. Fehérrel éve
kig leveleztek, a szerkesztő leveleinek tanúsága szerint és nem mindig 
zökkenőmentesen.

Közben történt valami Gulyás Lászlóval, hogy mi, azt nehéz lenne 
megmondani, kibogozni, még így, a komplett kézirat és az események



ismeretében sem. Nem érzett elég erőt? Csalódások érték, csalódott 
magában, másokban? Zárkózott, elhúzódó, félszeg természete reagált 
úgy, olyan végletes módon a körülötte keletkezett, szokatlan, lármás 
eseményekre? Nem lehet tudni. Tény az, hogy amikor már, 1960 körül, 
elfogadták, számítottak rá, támogatták (anyagilag is) ő váratlanul hátat 
fordított az irodalmi életnek. Mint költő eltűnt szem elől, de az írást nem 
hagyta abba, csak a „termelés" csökkent le nála óriási mértékben. 
Költő- és írótársai, festők, akik az 50-es évek végén gyakran keresték 
fel Kővágón, a Böge menti kis házban, lassan elmaradtak, nem járt 
fellépésekre, azt hiszem, igazából a közlés sem érdekelte. A munkát 
tehát folytatta s még sokáig -  az 1971-ben történt megbetegedése ide
jéig, ami után ritkábban fogta meg a ceruzát és onnan tovább, egészen 
1984—85-ig, a hosszú versig -  vitte, sodorta csodálatos gyermek- és 
kamaszkori élménye: a költészet.

Ez az igen furcsa, a jókedv, a humor és gúny színeivel játszó, azon
ban mélyen fekete alaptónusú „szöveg", ez a törmelékes, szerkesztet- 
len, csapkodó-csapongó, sokszor illogikus vagy annak látszó, végtelen 
hosszú vers, melyhez sajnos helyenként elkerülhetetlenül hozzá kellett 
nyúlnom (de ilyenkor mindig az anyag parancsolt, szándéka vezetett), 
és amelyről valahol ő azt mondja, hogy „ez lett volna a legszebb köl
teményem" (hogyan, mikor lett volna?) ez a furcsa, különös szerkezetű 
és beszéd-modorú verse, az utolsó, a már évek óta kiújuló és egyre 
súlyosbodó betegsége „látomásos" napjaiban íródott, nem sokkal újabb 
kórházba s onnan a túlsó Kanizsára kerülése előtt.

Nem volt erős, életrevaló, tudtuk, ő maga is világosan látta önmagát 
és küzdött sorsa és tragikus lelki alkata ellen, de hiába.

Meghajlott a terhelés alatt és kettétört, ő  nem elviselni, kibírni, ha
nem -  sokszor oly csodálatos módon -  megírni tudta az életet.

Jöttünk lefelé az úton s láttuk, 
ahogy előttünk feljön a másik nap: 
a hold.

írta A másik nap című, egészen korai kis remekében.
Igen, a hold. A holdat kapta, az volt és maradt az ő igazi napja, 

melynek, tudjuk, ideje az éj, a tömérdek fogalmi lehetőséget sugalló, ti
tokzatos éjszaka.

A kéziratok 1988 táján kerültek hozzám. Volt a paksaméta közt két 
nagyméretű, fakult cserépszínű iskolai füzet. Ezekben a füzetekben 
tartotta mindenét, féltve őrzött, összes, de egyetlen vagyonát és vitte, 
hordozta magával mindenhoya, 1978 óta igen kalandos útjain, egyik 
helyről a másikra. Az egyik irkája, melynek a fedelére a vonalazott 
vignettára ráírta, hogy Gulyás László versei és alatta egy szó, a 
bizonytalan, meg-megbicsakló betűivel: Megőrizni, ez a füzet egy, már



jóval előbb összeállított verseskötet volt, A másik nap címmel. Tavaly, 
amikor végre hozzáfoghattam és foglalkozni kezdtem a kézirattal, lapoz
gattam, már tudtam, az 1984-es hosszú vers után bizonyossá vált szá
momra, hogy sajnos ez az írói pálya sajnos lezárult, befejezettnek kell 
tekinteni, tehát ennek megfelelően kell róla gondolkodnom. A régi, 
eredeti köteteimet végül, hosszas töprengés után meghagytam -  sőt, 
késve ugyan, de igen jónak, zseniálisnak találtam: többértelmű, a költő
re illő, nagyon talányos -  de már az összes, sőt vers és próza megje
löléssel. A kéziratok rendezetlen s az írói pálya lezárt voltának megfe
lelően, a művek keletkezési sorrend szerinti összeállítását láttam az 
egyetlen elfogadható megoldásnak. Itt is, mint még néhány más téren 
kisebb problémák adódtak; hiányoztak dátumok s ahol volt keltezés, 
csak év vagy csak az egykori megjelenés helye és időpontja szerepelt. 
A szerzőt ez alig érdekelte vagy maga sem tudott már segíteni. Ilyen
kor a stílus, a téma s a visszaemlékezés esetlegessége szerint alakult 
a sorrend.

Hát röviden ilyen volt Gulyás László élete, az akkori, az elmúlt és 
különös, nagyon furcsa, titkokkal teli pálya-útja és így alakult és jött lét
re ez a könyv... benne az életnek és költészetnek, költészetünknek nem 
mindennapi ajándéka.

És hol van most, mit csinál ma a költő?
Itt van, közel és mégis messze tőlünk, holtak közt, akik még élnek. 

„Idegházban", ahogy ő fogalmazott. Cigarettát csavar magának, mások
nak, öregeknek, asszonyoknak, tehetetlen, angyali öreg gyerekeknek. 
„Miért nem írsz valamit?" kérdeztem tőle nemrégen. „Kifogyott... kifogy
tam mondta. Túl korán kezdtem, alig múltam tizenkét éves." Szóval 
füstöl, lehajtja fejét, hallgat. S mint régen, még a versek előtt, újra 
csupa titok, nem tudni kicsoda és mit gondol. Néha föllát, az udvaron 
meggyújt egy szénakazlat, beleugrik, máskor ha oka van rá, székkel be
ver egy ablakot, aztán újra hallgat, füstöl és néz maga elé vagy kifelé 
az ablakon. Hosszan néz, elnézi az értelmetlennek tűnő külső vonulást, 
a mozgó időt, aztán elfordul, mert mindegy neki és ebben is igaza 
lehet és ilyenkor azt gondolhatja: talán nincs is már meg a világ, elpusz
tult, csak ez a kerítéssel körülvett épület áll még ha volna igazság, 
biztos nem is lehetne másképp, újra gyermekké vált, elhagyott, szelíd 
lakóival, esetleg a Böge folyik még, csörgedez tovább valahol, messze, 
de már annak sincs semmi értelme, mert nincs aki nézze.

Szabadka, 1997. júniusa
G. Masa József



A n t e  V u k o v

Aubermann Dandi, 
az Egyszárnyú Angyal

(Részlet a Herbárium című regényből)

Prae scripctum:
Aubermann Dandi sohasem heverte ki Gyermekkorát. Ennek elmúl

tával azonnal öreggé lett. Az ifjúság átváltozásait, amelyektől őt meg
fosztották, csak mások szavain át ismerte meg. Ezek az évek egy le
heletnyi érintés, a rózsaszín, szűz ujjak cirógatása nélkül kerülték őt el. 
Egyik pillanatról a másikra, szinte még rövidnadrágosként, erőtlen, 
csöndes és kedvetlen lénnyé változott. De nadrágja még csak foltozá
sig sem jutott. Ugyanez történt Tóbiás-Ludwiggal is... S mindez a Her
bárium bűvkörében.

Amikor egy héten belül háromszor hullik a hó, az embert leküzdhe
tetlen vágy keríti hatalmába, hogy repüljön. A havon menni egészen 
más, mint a száraz talajon járni. Minden lépés már ömagában egy test
gyakorlat, amelyre az elvégzője választási lehetőség nélkül kényszerül 
rá. Ez tulajdonképpen egyfajta igencsak óvatos, olykor hangtalan, oly
kor pedig csikorgó ringás az ingatag és szófogadatlan talajon, amely 
nem köti magához a teremtményt jártában. Ez az imbolygás leginkább 
egy hajócska útjára emlékeztet a vizek végtelen birodalmában. A Hó 
egy csodás világ, amelynek építőeleme a víz az Egyetemes Álom álla
potában: benne hegyek törnek a magasba és várak, és sohasem látott, 
ismeretlen tájak válnak láthatóvá. A varázslat ezen formája leginkább az 
írás mágiájához hasonlatos, de ellentétben vele, őt a természet látha
tatlan titkainak mozdulatai szülik a világra.

„Repülnék, akár egy madár a magasba, s távolra az Álom Vizén 
át...” -  Dandi szűk mellkasát átdöfte a heves vágy, hogy a magasba 
emelkedjék, ahol áttekinthetetlen és rejtélyes távolságok lehettek a 
szemnek ajándékai. Az a benyomás, amit a hó fehérsége az általa 
meglepett ember lelkére tett, egyazon volt bármilyen más messzeség 
hívó szavával, ha beláthatatlan távolságokról volt szó: hosszú hegylán
cokról, a homok vagy a víz végtelenjéről. Az embert az az érzés kerí
tette hatalmába, hogy kifut a talaj a lába alól. Ekkor lobban fel az őrült, 
és látszatra megvalósíthatatlan szükséglet a még el nem ért, vagy már 
régen elveszített Szárnyak után, mint valami néma sikoly, ami sem em
beri torokból nem szakadt fel, és nem is visszhang, aminek ismert len
ne a forrása, s ez megmarad az ember szívében az űr fájdalmaként,



ami csak egyre inkább terjed, bármilyen akadályra áhítozva, ami meg
szelídíthetné és a vigasz révébe vezethetné.

Aubermann Dandi 1961. február 15-én a Város központjában utat 
tört magának a magas hóban, mert már napok óta az egész környéket 
fogságban tartotta az áttekinthetetlen fehérség, s ez alól a városi utcák 
sem voltak kivételek. Tulajdonképpen valamiféle keskeny átjárók létez
tek, amelyekben olykor-olykor a görcsös és átfagyott vállaik közé húzó
dó emberi fejek bukkantak fel. Rémült teknősbékákra hasonlítottak, 
amelyek nem tudják eldönteni, továbbhaladjanak-e vajon megkezdett 
utukon. Dehát a fagy mégiscsak túlságosan zord volt ahhoz, hogy egy
helyben álljanak, így Aubermann Dandi is, bizonytalan léptekkel ugyan, 
de megállás nélkül folytatta útját a kitűzött cél irányában. Amikor átha
ladt a szűk folyosókon, amelyek hálóként kötötték össze a város utcá
it, és amelyekben két ember nem fért el egymás mellett, kivéve ha ol
dalt fordultak, elérkezett a helyhez, ahol a hóra lépcsőkön ki lehetett 
menni, amelyeket a hófúvatokba vájtak. Erről a helyről kilátás nyílt az 
egész, a Város központjába irányuló keskeny folyosóhálóra, amely in
nen a legfehérebb márványba vésett labirintusra emlékeztetett, fagyos 
fénye leginkább egy elhagyatott temető sírkövein megcsillanó holdsuga
rára hasonlított. A szemlélődő számára a környező templomok tornyai 
is közelebbnek és elérhetőbbnek tűntek. Dandi már egy ideje - miután 
felmászott a legmagasabb hóbucka gerincére - határozatlanul és vala
hogyan szokatlanul csöndesen állt, még attól is csöndesebben, mint 
amilyen egyébként volt. Valahová el szeretett volna menni. Jobban kí
vánta, mint valaha a jól befűtött házi tűzhely melegét - ilyennek ő már 
emberemlékezet óta nem volt tanúja. Néhanapján valamilyen váróte
remben töltötte idejét. De itt is több volt a huzat és a hideg, ami a kő
padlók alatt tátongott, mint a meleg, az, amiről csak ritka pillanatokban 
lehetett álmodni, amelyek mint ahogy a lágy és gyengéd ívű hidak, úgy 
kötik össze a feledéssel a hasadékokat a virrasztás örök telében. Az 
éjszakák voltak a legfagyosabbak. Amikor nagyon nagyok voltak a 
hidegek, Dandinak az volt a benyomása, hogy a már egyébként is igen
csak sovány testében, bármelyik csont minden pillanatban egy csatta- 
nással megpattanhat, mint ahogyan némelyütt a fatörzsek váratlanul, 
egész hosszukban végighasadnak a jeges hegyormok kőszirtjein. Dandi 
bármelyik és bárki tulajdonában lévő szegényes szobácskábán a tavasz 
csalóka látszata után áhítozott, arról ábrándozott, hogy az alacsony 
mennyezet alatt, pontosan a helyiség közepében egy kicsiny öntöttvas 
kályha áll, amelyből hosszú, egyenes és redőzötten hajlított darabokból 
álló cső nyúlik ki, úgy, hogy a levegő, amely bensejükben forrósodott 
fel, minden sarkot betöltve kavarog, és ezzel kimondhatatlan élvezetet 
nyújt az Átfázott képzeletében, egészen addig a fokig, hogy az öncsa
lás felülkerekedik a valón, átbillentve azt egy ábrándos tunyaságba. De 
viszont mindez csak egy pillanatig tart. Már a következőben ismét a



jégbe bámult, a mindenható Tél alkotta apró és hatalmas alakzatok vég
telenjébe, mint amilyenek a piciny, szemmel alig látható hópelyhek csil- 
lagocskái, amelyek végtelen hosszú ideig hullanak alá, míg meg nem 
érintik a földet, s amelyek között szinte nincs két azonos, mert a minta, 
amellyel egyöntetűek kellene, hogy legyenek elcsusszan mindegyikük 
mellett egy észrevétlen távolságban. A kristályok varázslatos világa a 
gyermeki lélek geometriájához áll a legközelebb, és annak tükröződése
iben nincs különbség a minta és a tükörkép között, talán ebből fakadó
an tudnak a gyermekek mindenkitől jobban szívből örvendezni a hónak 
és a télnek, mert a Kristálypalota, amelyet minden ártatlan személy ön
feláldozón kutat -  nem a jeges hegyormok csúcsán található, hanem az 
izzó, romlatlan szívek mélyéből emelkedik a magasba... Ezek után min
den forma ráépül a már meglévő alapokra: a fák koronáira, az ágacs
kákra, a fenyők tűleveleire, az ősz megszáradt flórájára amelyből csak 
a növények csontvázai állnak -  mindezekre most lerakódnak és növe
kednek a Fehér Egység megfagyott kristályai, amelyeknek minden 
egyes eleme azonos arányban függ a többitől. Ez az egész halmaz 
megállás nélkül árad és egyre hatalmasabb lesz, akár a virágzás mo
nokróm tükröződése, mintegy ellentéteként a nyár zöld burjánzásának. 
Valamint az, ami a látszathalálban még elkerülhetetlenül kíséri a világ 
kivetüléseit, azok az áttekinthetetlen és minuciózus mintázatok, amelyek 
úgy takarnak el minden áttetsző és színtelen felületet, mint a leg- 
varázslaosabb függönyök és drapériák, hogy rajtuk jégből font csipkék, 
díszek és ékszerek üljék nászukat... Aubermann Dandi a télnek egye
nesen a szívébe nézett... Egyidejűleg szemlélte lassú, sápadt vérkerin
gését az emlékezetében, és a jégpáncél alatt, a külvilág jelen valósá
gában. Arra vágyott, hogy azonnal eltűnjön, hogy egy szempillantás 
alatt átlendüljön egy már gyökerében Ellentétes Világba. Sóvárgására 
az egyedüli válasz a mozdulatlan és méginkább fagyos csillagok voltak, 
amelyek a téli boltozaton csak még kisebbnek és csillogóbbnak látszot
tak, és ezek a csillagok Végtelen Magányukban világosan és egyenként 
kivehetőek voltak, mert a hó azon az éjszakán váratlanul megszűnt hul
lani. Azokból a magasságokból, ahová most még a madarak sem repül
tek, most olyan hidegek ereszkedtek alá, amelyek megfűszerezték a 
csontokban csörgedező jeges borzongást. Kikopott őszi ballonja alatt -  
mivelhogy az utolsó télikabátja, amelyik minden kétség nélkül bőség 
azon idejéből származott, amelyről tudott, még a Második Világégés 
után szétesett -  Aubermann Dandi az egyetlen, nagy és szinte tökéle
tesen megőrzött Angyali Szárnyát gyűrte. Megóva, érintetlenül, benne 
minden egyes toll az eredeti helyén volt, úgy, mint az első távoli nyári 
délutánon, amikor napvilágot látott. Mert Dandi sohasem próbálta meg 
kihasználni egyetlen szárnyát, sem akkor sem pedig később, ellenkező
leg, figyelmesen rejtegette mindenki elől, titkolta és óvta az összes 
lehetséges szemtanútól, szégyellvén különcségét, nem tekintve azt sem



a felsőbbrendűség sem pedig az áldás jelé
nek, annál inkább hibának, és jól elrejtett fer
dülésnek. De most, ezen a hideg Mezőn, 
amely alatt a félig megfagyott Város nyugo
dott, Dandi érezte, hogy közel a sorsdöntő 
pillanat, amely megszüli a Változást és átfog
ja az egész ínséges életét. „  Repülni akarok... 
é s  akarok  repülni m indenáron é s  akárh og y  -

akkor  is, ha  leszállnom  tö b b é  n em  sikerül 
soha!..."  -  ismételte magában Dandi már egy 
álló órája, miközben egyik lábával helyben ti
pegett, a másik talpával pedig előre-hátra 
csúszkált, úgyhogy úgy tűnt, minden pillanatban 
elbukhat. Viszont az esés az utolsó pillanatban mégis mindig elmaradt... 
Dandi így folytatta furcsa játékát, miközben egyre inkább egy nagy, őrült 
gyermekre hasonlított, aki egy percre sem szűnt meg ismételni a szán
dékát: „  Repülni a k arok  -  akarok  repülni!...’’ A szavak ismétlődtek, min
dig ugyanazok, mint valami vég nélküli zsolozsmában, míg a kabátja a 
hátán -  ott, ahol látszatra egy nagy, csúnya púp volt -  elkezdett emel
kedni, felfúvódni, úgy, hogy már az összes gyengébb varrás szétpattant 
rajta, de az elnyűtt vászon is a béléssel együtt. Előtűntek az első paj
kos, vakítóan fehér tollak...

...Pontosan három óra harminchárom perc volt 1961. február 16-án, 
amikor Aubermann Dandi őszikabátja -  amelyet egyben télen is hordott 
-  a hátán egészében és teljesen széthasadt... Elszakadt és szétesett, 
miközben részben látni engedte csontos hátát és hatalmas Szárnyát, 
felegyenesedve és mozdulatlanul, mint a Fehér Izzás lángja. Attól az 
órától már nem fázott. Nem érezte a hideget sem a bőrén sem alatta 
sem pedig emlékezetében nem lelt rá többé. Egy ideig minden vágyá
tól megfosztva állt ott, a holdra emelt tekintettel. Ekkor lassan megmoz
dította szárnyát, lassan lendítette meg, a csúcsától egészen a tövéig, 
úgy, hogy minden tolla egyenletesen suhogott a jeges levegőben, ami 
a világmindenség pereméről hatolt be. Ettől a mozdulattól, ettől az első, 
szégyenlős lendítéstől, amelyre hosszú és egyhangú évtizedekig kellett 
várnia, egészen új, megváltozott életérzés hatalmasodott el a teljes tes
ti valóján. Rejtett életerői és testnedvei -  amelyek elgyengült ízületeiben 
tespedtek -  újra felosztódtak. Az új mozdulat behatolt fáradt szövetei
nek minden zugába, miután a kapillárisok -  az ujjhegyétől egészen agy
velejéig -  a pillanat töredéke alatt közvetítették a friss hírt lelkének, 
amely már a várakozástól terhesen fészkelődött boldogabb órákra vára
kozva. Ekkor Szárnyát csattanásszerű hangok kíséretében lendítette 
meg. Mintha ostorcsapások visszhangzottak volna a jéggé dermedt le
vegő csöndjében. Lenyűgöző látvány volt. Dandi helyben forgott, miköz
ben hatalmas Szárnya hol gyorsabban, hol pedig lassabban, fel-alá len-



gett -  úgy keringett, mint egy óriási, csillogóan fehér pörgettyű. Csak 
éppen nem röppent fel a magasba, egy arasznyit sem... Egész akroba
tikus mutatványa a saját tengelye körüli kerengősben merült ki, s hogy 
a látvány még szomorúbb legyen, egyre mélyebbre süllyedt a tölcsér
ben, amit ő maga vájt a hófuvatba, így végül az Angyali jelenésből nem 
látszott más, mint a továbbra is élénk és fáradhatatlan Szárny...

...Dandi Angyal összetörtén kuksolt a megfagyott örvény fenekén. 
Kalapja a lábai előtt hevert, ősz fejét pedig Szárnyával fedte be úgy, 
hogy egészében egy kicsiny, törött fenyőre emlékeztetett, ami a hóban 
a meredek lejtőn lehengeredett. Egy vékony réteg hó lepte el, ami a té
li éjszakákon hirtelen előbukkanó és ugyanilyen gyorsan elillanó felhőcs- 
kék egyikéből hullott alá. Az egész lény egy mély Gondolattá alakult az 
erőről, a messzeségről és a tehetetlenségről. Ez a gondolat nélkülözött 
minden tettvágyat, mert valahol, az Értelem láthatatlan síkján már elér
te célját, megelőzte a sötét éjszakán áttörő jeges fénysugarakat, ame
lyek nyílvesszőként süvítenek a hajnal felé.

Délelőtt kilenc óra körül volt, amikor Aubermann Dandi megmozdult 
a hótölcsér alján lévő fészkében. Úgy rémlett, mintha a szellő, ami a töl
csérbe csusszant, gyermekek kuncogását hozta volna magával, és ez, 
különböző erősségű hullámokban, még néhányszor megütötte fülét. Ez
után ismét minden elcsendesedett. Valahonnan távolról kószáló kutyák 
ugatásai hallatszottak és egy kandúr, amint nedves orrlyukain át cifráz
ta nyarvogását. Dandi egyetlen vággyal kezdett fészkelődni, hogy még 
jobban elhelyezkedjen a szokatlan szállásán, sőt, azon gondolkodott, 
hogy következő éjjeleit, amelyek még elválasztották az eljövendő ta
vasztól, itt töltse, erre a Helyre térjen vissza a szürkület beálltával nap 
mint nap, mert ez egészen megfelelőnek tűnt ahhoz, hogy itt egy An
gyal megpihenjen, aki -  a helyzetekből adódóan vagy véletlenül -  el
szokott azoktól az unalmas mintáktól, amelyből sok figyelemmel és ci- 
comával összetevődik az emberi viselkedés egyhangúsága... Ebben a 
megismételhetetlen pillanatban Valaki villámként lezuhant a tölcsér sí
kos lejtőjén. Tóbiás siklott le szánkón a hófuvat magaslatáról, ahová 
nemrég mászott fel a lesiklás szédítő bűvöletéről ábrándozva. Az ilyen 
izgalmakat Tóbiás mindig előre megélte, jóval a megtörténtük előtt, 
merthogy időtlen idők óta igyekezték megóvni a testi sérülésektől. Dehát 
mindennek ellenére, az ilyen baleseteknek rendszeresen áldozatául 
esett. Úgy múlt el a gyermekkora, mintha a legvédtelenebb gyermek lett 
volna az egész környéken. Nem volt mód arra, hogy megóvják a külön
böző sebektől, zúzódásoktól de még a törésektől sem... Ahogy felbuk
kant a szánkóval a hótölcsér peremén, úgy le is zuhant onnan, elválva 
a szánkójától, és a következő percben már hozzátapadt valami ismeret
lenhez és szokatlanhoz, sem kemény sem puha nem volt ez, sem ki
csiny sem nagy. Dandi, aki összekuporodva feküdt, rémülten eszmélt fel 
álmából és ábrándjaiból. Ahogy felriadt, pattanások hallatszottak. Nagy,



összecsukott Szárnyában csak néhány toll járt pórul, de Tóbiás, aki zu- 
hantában bukfencezett egyet, úgy esett le, hogy lapockájával pontosan 
a férfias Angyali Szárny kiálló könyökére esett (Dandi egész silány meg
jelenésében ez a Szárny volt egyedül férfias). És mivelhogy Tóbiás ma- 
dárcsontú volt, az ütés erősségétől azonnal eltört a vékonyka kulccson- 
tja. Dandi meg volt döbbenve. Tóbiás meg volt rémülve. És mindketten 
ugyanazt a félelmet érezték. A szerencsétlenségnek titokban kellett ma
radnia... Az öreg Aubermann lábujjhegyre állt és kikandikált a tölcsér
szerű veremből: senki sem volt a közelben. Előbb Tóbi szánkóját emel
te fel és a hómezőre tette. Ezután Tóbit a Szárnyára vette és egy ügyes 
fordulattal mindketten kiléptek, fgy álltak itt, mozdulatlanul és rendkívül 
némán az elnéptelenedett jégen. A hó alatt elfedett szőlőskertek feküd
tek, hosszú tőkesorok és itt-ott néhány gyümölcsfa, amelyeknek törzse 
göcsörtös volt a vénségtől. Mindkettőjüknek egyidőben jutott az eszébe. 
Egy kőhajításnyira tőlük egy egészen kicsi kunyhó állt, félig behavazva. 
Nyáron, hőség elől, ebben kerestek menedéket a budárok. Az ablak 
résnyire nyitva állt. Dandi beemelte Tóbiást, majd ügyesen utánahúzó
dott.

- Anyádnak egy szót se!... -  adta ki a parancsot Dandi Tóbiásnak.
- Anyámnak egy szót se!... -  ismételte halkan Tóbiás, mint az átfa

gyott falak visszhangja. Mindketten homályos és egyaránt nagy félelmet 
éreztek Tóbiás anyjától. Amikor Tóbiás elveszítette az apját, anyja az 
uralkodói fegyelem mintaképévé vált a kicsiny Családban.

- És ne aggódj, -  fűzte hozzá a vén Egyszárnyú -  elviszlek én Ha
za, minél előbb... -  (Egyébként ez a kunyhócska egészen közel állt a 
gyermek Családi Fészkéhez, talán húsz sor szőlő volt közöttük, meg a 
keskeny utacskák a tőkék között, no de ebből most semmi sem látszott 
a hótól.)

Miután beléptek, úgy tűnt, hogy itt sokkal kevésbé van hideg, mint 
odakint. És amikor Dandi becsukta a keskeny ablakot, percről percre 
nőtt a levegő hőmérséklete, pontosan úgy, mintha valahol működésbe 
lépett volna egy eldugott kis kályha. Ott töltött Tóbiás, abban a kalyibá
ban több hetet, távol a világtól. Reggelente Dandi elhagyva a kunyhót, 
maga mögött hagyta melegét, hogy visszatértéig kitartson, és tépett ka
bátjában elment a város közelében lévő piacra, ahol bőven találhatott 
tejet, tejfölt, mézet és különféle gyümölcsöt. Hagyta, hogy Szárnya jó
részt kilógjon a kabátja hasadásán, mintha egy jól felhizlalt, lopott libát 
cipelt volna magával, és -  minthogy így magára vonta az emberek kí
váncsi tekintetét -  minden alkalommal egy finom falattal megrövidítette 
a valódi művész módjára megigézett kereskedők árukínálatát, például 
egy tégelyecske mézet, néhány aranyszínű almát, egy jókora marék 
mogyorót, fügét vagy aszalt szilvát tüntetve el asztalukról. Mindezt igen
csak szerette Tóbiás... Amíg rejtekhelyén gyógyult, Dandi minden vá
gyát és szeszélyét kielégítette, mert önmagát okolta a baleset miatt.



Tóbi eleinte alig mozdult. Maga elé meredt, hanyatt fekve valamiféle bá
ránybőrön, amit ottfelejtettek a szűk kalyiba egyszerű fekhelyén. Minden 
alkalommal, amikor fordulni vagy felemelkedni próbált, érezte, hogy a 
sérült válla ebben nem követi, mintha mozdulatlanul, görcsben, valami
féle önálló, titokzatos életet élt volna. Ettől az érzéstől kiverte a hideg, 
miközben magasfokú testi fájdalmai is voltak. Az első napokban, amíg 
lázban égett, különös álmai voltak. Ezekben Angyal szólt hozzá:

„Én vezetlek téged, és életed ezek után már az én befolyásom alatt 
lesz. Mindaz, amit most látsz -  akár tetszik neked, akár nem -  egyszer 
majd megesik veled. Jól jegyezz meg minden képet, a megfelelő sor
rend rejti egyensúlyod Játékát, amely, ha megfejted, megóv minden Bu
kás végzetétől...”

Éjjelente az Angyal óriási Szárnyával takarta be Tóbit, hogy megvéd
je a hidegtől, a sötéttől és a magánytól. Ez a Szárny alatt mindig rejtő
zött egy kis világosság, valamint a csöndben, amit takart, hallhatta ön
magát, amint halkan neszezve lélegzett orrlyukain át. A külvilágból nem 
hatolt át a kunyhó fölé hajló nagy körtefa csupasz ágai között süvöltő 
szél hangja sem, és egy fikarcnyit sem bánkódott, amikor időnként 
eszébe jutott a gyász, ami Otthonában tanyát ütött, és akkor sem, ami
kor anyjának szigorú alakja rémlett fel, akinek büszke tartását aláásta a 
bizonytalanság, és egyre gyakrabban kelt fel a kopott hokedliról, hogy 
az ablakhoz lépvén a mezőre pillantson -  de Tóbi nem volt sehol... 
Tóbin néha enyhe borzongás futott át, és ez a didergés különösen 
azokban a pillanatokban fokozódott fel, amikor megfeledkezett elkülö
nültségéről és a különleges helyzetről, amibe keveredett. Világosan 
érezte, hogy kicsiny testében valami rendkívüli történik, ami egészen 
mássá teszi majd, ha ismét kilép a valóságba. Ilyenkor álmában ismét 
meghallotta az Egyszárnyú mézédes hangját:

„Fiacskám, hallgass meg most ismét... Bármennyire is hihetetlennek 
tűnik, egyszer majd még rendkívül boldog leszel, hogy utánam csúsztál 
ebbe a Kiúttalanságba. És mindezekért a szép napokéit, amelyek mel
lettünk suhannak el a felszínen (merthogy mi most a Történések alatt 
vagyunk), a gyengédebb hajlam kárpótol majd, a gyanakvással és a 
képmutatás mélyebb megkülönböztetésével szemben, amelynek sikam
lós élén megmérettetnek az Igazság újrafelosztásának megnyilvánulási 
formái... Vagy pedig váratlanul előléptetnek a kutatásban, ami a szép
ség szerepének megismerésére irányul az Igazság megoszthatatlansá- 
gában. Úgyszintén betekintést nyersz a Súly élő és élettelen ter
mészetébe, elsajátítod értelmének felülvizsgálatát, és részleges vagy 
teljes hiánya következményeinek alkalmazását. De ismételten felhívom 
a figyelmed: mindebben a leglényegesebb, hogy kövesd a képeket, 
valamint azt, ami úgy tűnik, hogy közöttük bukkant fel, ha majd képes 
leszel nézni, és nem pislogni, hunyorogni vagy szemet hunyni lustán, 
ólomnehéz és lomha szemhéjadat nem lecsukni...”



És a képek megindultak. Nyaktörőn, mint 
ahogyan a gyakori villámlás követi a nyári 
felhőszakadást, s ezután csak lassan, lassab
ban és még lassabban. A sebesség látszóla
gos mozdulatlansággá alakult át, ezt pedig 
távoli jelenetek rajzása váltotta fel, amelyek 
közeledtek hozzá s aztán valahová eltűntek, 
hogy megüresedett helyüket átadják azoknak, 
amelyek újonnan érkeztek látszólag tapintha
tó formák és festői jelenségek igen meggyő
ző kisugárzásával. Tóbi vonatban majd autó
buszban látta önmagát, amint egyre távolodik, 
egyre mélyebbre, egy ismeretlen vidékre, vala
milyen, sok lombtól zöldellő hegyek, sűrű fák és nedvdús, mély fű 
közé. Eleinte az anyja mellett ült, könnyei leperegtek az arcán és 
benedvesítették csíkos trikóját a mellkasán mindvégig, amíg zokogott. 
Szemben vele egy barna copfos, csinos kislány ült, kipirosodott arccal 
-  Jagoda -  és érthetetlen szomorúsággal, némán bámult az ő elhomá
lyosuló szembogarába, vagy pedig ez elfojthatatlan és álcázott öröm 
volt, mert neki nem kell sírnia... Ezután Tóbi továbbra is magányosan 
utazott, hasonló hegyek között, csak ezek mintha sokkal tömörebbek és 
valahogy sötétebbek lettek volna... Úgy tetszett, mintha erőtlen teste 
lebegett volna az alkony csípős és hűvös levegőjében, amíg sírása 
elnyúló és fájdalmas sikolyba torkollt:

„Vezessetek haza!... Haza!... Haza!...”
Ennek elmúltával Tóbi megint csak önmagát szemlélte az autóbusz

ban, búsan, sok mosolygós gyermek között. És ahogy a szertelen mu
latság fokozódott, úgy süllyedt ő egyre mélyebbre a keserű bánatba, 
nehezen gyűrte le feltörni kívánkozó könnyeit. Ez idő alatt az autóbusz 
egyre távolabbra került, érésük teljében lévő kukorica-, búza- és napra
forgómezők mellett haladt el, és a fák pedig, gazdag lombkoronájukkal, 
mintha csak elröppentek volna a végtelen, szürke út mellett. Minden lé
péssel távolodott az ismerős vidék és új tájak bukkantak elő, új, más
milyen házakkal, kerítésekkel, ismeretlen templomokkal és piacokkal, 
szorongást ültetve a nyugtalan szívbe. Az órák magukkal vitték a távol
ság feletti győzelmet, ami mindinkább nőtt az egyre távolodó otthon 
végleges elkülönültségében, az est a hamuszürke hegycsúcsok oltalmá
ban érkezett, amelyeknek körvonalait már elnyelte a leszálló éj. Vala
honnan hangos vízcsobogás hallatszott, mintha ezer angyal zokogott 
volna, és a szürkület, amely úrrá lett az autóbuszon, jól takarta Tóbi 
pillantását, amely könnyes volt a megvalósulhatatlan vágytól, hogy 
visszatérjen a Helyre, ahonnan megindult. Ebből kifolyólag az idő előre
haladtát és elmúlását úgy fogadta el, mint a szeretett falak Benső 
Fehérjére való visszatekintés egyedüli feltételét Ismeretlen irányból



tódulni kezdett a tenger, amiből kifolyólag a reszkető mellkas bánata el
vesztette fogalmát a térről, miközben a testi fájdalom jellegét öltötte ma
gára, és a lábak, rogyadozva és remegve érintve az ismeretlen talajt, 
zavarukban elfeledték a lépteket. A szégyen elhatalmasodott a gyermek 
egész esetlen testén, amely még éberen álomba zuhant, de lelke szé
dítő magasságokban szárnyalt, látóhatárának peremén kutatva azt a 
láthatatlan pontocskát, ami magába foglalhatja az alacsony, piros tető 
lejtőjét. Ez a Tető nem létezett sehol -  a tér mélységének összességén 
csak a végtelen ég és az áthatolhatatlan tenger kékje uralkodott, a kes
keny part sávján pedig Tóbiás önmagába mélyedt, amint egyre gyor
sabban és gyorsabban siet, rohan elérni egy rövidhajú, izmos kislányt, 
aki mindig megelőzi egy lépéssel, miközben a hullámok habjaikba fúlva 
morajlanak... vékony, nyári ruhájuk egészen átnedvesedik a sekély víz
ben való futástól és szűk lesz a mellükbe szoruló félénkségtől, amitől 
láthatóvá válik minden szívdobbanásuk. Ekkor ő, a lány, hirtelen 
megáll és átható, lefegyverző kék tekintetét Tóbiásra szegezi. -  Ildikó -  
dactól és gőgtől mereven megkérdi:

„Na, mi van? Mit akarsz... végül is mit akarsz még?...”
„Semmit!...” -  válaszolja Tóbiás, miközben nem emeli tekintetét fel 

a lány mezítelen lábfejéről. -  „Én csak teljes szívemből arra vágyok, 
hogy mindenekelőtt és a lehető legrövidebb úton hazamenjek és, hogy 
soha többé ne hagyjam el otthonomat!...”

Ezt követően, amíg szomorúan számlálta a napokat, perceket és 
másodperceket, amelyek még elválasztják attól a pillanattól, amikor az 
Idő meghozza döntését, hogy véghezvigye a végleges fordulatát, 
Tóbiás ismételten megpillantotta önmagát, ugyanabban az elragadó 
öbölben, de ez a két állomás között a nap már sok elipszist rajzolt az 
űr ragyogó boltozatára. Tóbiás alakja megnyúlt, mint a fa, amely szikes 
talajon nő, de valahogy szokatlanul elhajolva, mintha inkább hatna rá a 
messzi csillagok vonzereje. Ezért rejtélyes tekintete, enyhe ívben, állan
dóan a mérhetetlen égboltot pásztázta, teste pedig mintha egy pókháló 
fonalán csüngött volna, amely a pillanatok bármelyikében elszakadha
tott, engedve, hogy tulajdonosa belezuhanjon a feneketlen mélységbe, 
ami a talpnak és a föld porának érintkezéséből hasad szét... Hajnalban, 
amikor a tenger szíve még békés, mint egy ragyogó tükör a végtelen 
szótlan beszédében, Tóbiás úgy érezte, hogy maga is érinthetetlen és 
idegen a világ számára, mint a nyíló liliom, amely átható, édes illatával 
hívja a messzeség teremtményeit, de nem engedi meg nekik, hogy a 
közvetlen közelség áldásában részesüljenek... A többi jelenség között 
Tóbiás alakja olyannak tűnt, mint azoknak az önsanyargatóknak a 
teste, akikből végül nem marad más, mint ér- és ideghálóval ékesített 
bőrbe öltöztetett élő csontváz. Hajfürtjei, amelyek átnőttek fülén, egye
netlenül elválasztva csüngtek mindkét oldalán. Akkor már, maradéktala
nul és önmagával egyidejűleg hitte, hogy ő -  Ludwig. Teljes erővel



fordította el fejét, ha tekintete véletlenül is a hiányosan elfedett női ido
mok felé irányult volna; amikor viszont mégis sikerült rábeszélniük, hogy 
napozzon, és ha nagysokára mégis levetkőzött, igencsak kevés öltöze
tet hagyván magán, távolinak tűnt, élettelennek és ’megalázottnak... 
...Mindenütt ott lépkedett a strandon, lábujjhegyen ringva -  Éva -, töré
keny testén két jókora őszibarackot hordott, kicsiny kosaracskákkal 
takarva, amelyeknek fonalai élénk tűzre pattantak a legártalmatlanabb 
szikrától is... Amíg tüdejét égette a visszatartott lélegzet, és amíg kiszá
radt torkán sehogyan sem fért ki az elfojtott állati üvöltés, Ludwig -  
Tóbiásban hangtalanul ordított: „Ha-za... Ha-za... Ha-zal...” Nem volt 
visszhangja...

Időközben éveknek kellett elmúlniuk... Amikor Tóbiás újra megpillan
totta önmagát, szembeötlő lassúsággal lépkedett egy csíkos pizsamá
ban és nem emelte fel tekintetét a százéves fák lombjai alatt kacskarin
gózó ösvényről, önmagának beszélt:

„Megyek, megyek... de csak egyhelyben ülnék... Akár itt, akár ott, ha 
csak maradhatnék!...” Ekkor megállt egy pillanatra, miután kedvetlenül 
folytatta útját mindig ugyanazon az ösvényen, amelyet hangtalan léptei 
tapostak a fák törzsei közé. Úgy járt, mint valami erdei szellem. Itt nem 
léteztek különböző távolságok, mert ha mégis -  nagy messzeségből 
(amely innen nem volt megszemlélhető) egy törékeny és könnyed 
Jelenség közelített volna felé, olyan, amilyet életében nem láthatott sem 
azelőtt sem pedig azután, gyengéd mozdulatokkal, amelyek békét 
hoznak a testre, amely vereséget szenvedett a megpróbáltatásban nem 
részesült Lélek örökkévalósága előtt...

Ez sem volt Otthon, és annak, aki utána vágyott, már nem volt hang
ja, amivel szólongatta volna. Itt minden árnyék volt, és az elfojtott, tom
pa fény lecsurgott mindazokról a kisszámú halovány alakzatokról, ame
lyek serkentették volna a Gyermekkor kezdeteire való emlékezést... Az 
egyedüli kijárat a pusztaságba vezetett és az önnön Fonákjával való ba
rátságba, a szavak ehhez feleslegesek voltak. Ha ez örökké tartott vol
na, akkor sem lett volna senki képes arra, hogy megítélje a változás 
szükségességét, valamint arra, hogy továbbkutasson az elme eredeti ál
lapota és a boldog cselekvés után. Ez a megismerés felfedte, hogy a 
céltalan, de elkerülhetetlen utazás folyamata tart, és egyben múlik is, ki
mentvén a Zarándokokat az egyik csapdából, hogy újabb kelepcébe 
csalja őket. Azt, akit egy Helyben értek, miközben benső Világának egy 
saját vízióját próbálta megalapozni, elvitték távolra, szülőföldjének hatá
rain messze túlra, el az ismerős, meghitt tájaktól, ki-tudja-hová...

...Tóbiás már nem akart látni. Minden erejével szerette volna felnyit
ni szemét. Hogy ne lásson és, hogy ne is emlékezzen. Hogy elfelejtse 
a vasrácsok csörgését, a betonkalitka árnyékát a legfelső emelet beton
padlóján, a Bunkert. Végül sikerült tehermentesítenie magát mindattól a 
fájó hámtól, amelyek jeges borogatásként szorítják a Beteg lázas tes



tét, annak érdekében, hogy átvergődvén a kínokon az élet új szakaszá
ba lépjen. Sikerült keskeny hátáról lehántani a betoninget és az ólom
palástot, hogy csupán a holdfény áttetsző fátylával befedve megálljon a 
keresztútnál. Ettől a válaszúitól már minden kalandjára egyedül indult 
tovább. Egyedül alkotta meg a Porcelánkastélyt, amelybe beleépítette 
minden saját és minden közvetlen elődje emlékét, hogy ebben az Em
lékezetben bármikor megtekinthesse önmagát, ha előérzete megsúgja, 
hogy Lelke váratlanul el kívánja hagyni. De mielőtt ez az óra elérkezett 
volna, el kellett hagynia ezt a Mennyei Fészket is, és sikoltozva a szé
les utcán, amelyen csak itt-ott volt járókelő, be kellett lépnie az első sö
tétbe, mialatt a faltól visszaverődtek a suttogva kimondott és fájdalom
mal elhallgatott szavak: „Haza, haza, haza...”

A kis Tóbi a sáros udvar kapuja előtt állt. A hó a tél utolsó napjai
ban már egészen elapadt, részben a váratlan esőtől, amely átmosta az 
egész szunnyadó bácskai Síkságot, részben a széltől, amely egyre 
gyakrabban hozta a nyughatatlan Dél fuvallatát. Még mindig hunyorgott 
a félhomálytól, amelybe napokig bámult a kunyhó alacsony mennyeze
te alatt. Az öreg Aubermann ezen a reggelen eltűnt még hajnalhasadta 
előtt. Tóbi még egy ideig álldogált a kapuban, érezvén, hogy valami 
nem hagyja nyugodni a hátán, a kék matrózkabát alatt. Ez a kicsiny és 
hegyes és inkább csak szárnyacska mint Szárny -  vergődött és fészke
lődéit rejtekhelyén. A kutyák láncuk végén ugatni kezdtek és örömük
ben csóválták a farkukat.

„Mégiscsak hazataláltál? Angyalkám..." -  gondolta magában az 
Anyja...

Fordította: Brestyánszki Boros Rozália



Danyi Zoltán

Távol
(A határokon tűnődő Athénéhez)

Hullt a  h ó  m egállíthatatlanul?
Távol? A lim esek n é l?
A hol m inden v ég e t  ér?  C sa k  n em  a  tél?  
Isten  h ozott a  lim esekn él?  N etán a z  örd ög ?

B erozsd ásod tu n k?
S em m ire  s e  töri m e g  a  h e g e d ű  n ém a sá g á t?  
E m léke i vagyunk e g y  rég i korn ak?  
M élyhűtött fű szá lak?  S z é le k ?
Mi n em  sietünk?
N yom aink m eg fag y tak?
H alkan zörög  a  m ásod p ercm u ta tó?
Mint a  n yárfalevél?



Lépjünk arrébb? Mintegy kitérőn?
Ha szembe jön velünk a migrén?

Fáradt vitéz fölé kedvese hajol? 
Homlokáról letörli a vért?
Hiába minden páncél? Minden vért? 
Most beborul az égbolt? Most kiderül? 
Sötét szoknyák lengenek?
Mozdulatlan lobogók?
Vihar ez vagy szélcsend? 
írjunk valamit?
Görcsös ágon rügy fakad?
Szánalmas hófoszlányok?

Megállíthatatlan?
Tompa zajjal forog az ég felettünk?
A részvéttelen Orion?
Valami óriási tévedésből születtünk?



—  Bríckner Balázs—

Őrködés
Talán a játék miatt. A szépség kedvéért írok.
A szépség megtörténte kedvéért, s nem a magam örömére. Néha 

mintha csupán őrködnék ennek a szépségnek a kedvéért, őrködnék a 
kékség közepén az írás által, a nyilvánvaló, s épp ezért láthatatlan 
kékség pokoli gyomrában, amely megcsillan olykor az üveggolyókon 
vagy a szembogarakban, s amely mégsem, ezerszer nem az égbolt 
kékje. Máskor pedig várakozom rá.

Igen, néha csak őrködök a szépség fölött, bármi legyen is az. 
Mégsem vigyázó őrködés az én időzésem a nyilvánvaló kékség vilá
gában. Merthogy nem fegyverrel állok fölötte. Nem védelmezem. Ha 
elvész, ha pusztul, ha felkapják és viszik, ha csúffá teszik, én hagyom. 
Még csak nem is bánom, ha így esik. Mégis őrködés ez. Olyan őrkö
dés, ahogyan a sírkő áll a halott felett, ahogyan a kakasok virrasztják 
a hajnalt, ahogyan a zászlók őrzik az ünnepet, vagy a kő a forrást. 
Felmutató őrködés. Tud arról, hogy az őrzőnek semmije sincsen. 
Nincs arany a kincstár őrének markában. Nincs zseb a halotti ruhán. 
Nincs békesség a szép őrzőjének sejtjeiben.

Mozdulatlan, szótlan, lelketlen és kedvetlen, mégis ólomnehéz 
őrködés ez. Mint a terepasztalra tűzött zászlóé.

És ahogyan a játékasztal fölött elindul a játékszél, belekap a 
játékzászlókba, vagy megcsillantja a forrásvizet a kő előtt, ez az őrkö
désre szánt időzés éppen olyan játékos, már-már táncoló, billegő és 
reszkető mozgás, igen, mint a zászlóké, a forrásvízé vagy a szélé. 
Vagy mint amilyen az írás. Ezek a játékosan, megkerülhetetlenül 
imbolygó, kapaszkodó, ívelő és fonódó betűk, jelek és sorok, bekez
dések és életutak mind-mind ott őriznek valamit annál a szépségnél, 
amelynek a kedvéért valaha összegyűltek. Aligha tudják, hogyan is 
kerültek ők a nyilvánvaló kékség közepébe. Már-már nem tudják, ők 
maguk-e a szépség, vagy időznek csak ott, az ő oltárközeiében. Nem 
tudják már, mi az elébe menés, a várakozás, a mutatás és az őrzés. 
Mi a hívás, és mi a meghallás. Mi a szépség.

Azután egy percre, az elébe menő, várakozó, őrző és gondoskodó 
ottlét egy percére felvillan a szépség, jön, teremt és elenyészik, mú
lik, amint a macskaárnyék olvad szét az éjszakában, ahogyan elúszik 
a bajuszkarc hangja a házfalon, ahogy tovatűnnek a puha léggömblé
pések.

Az időző pedig ott marad a zászlórúd alatt, tehetetlen, tétova, 
reszkető és nyomorult fájdalmában, hisz kinyújthatta volna a kezét az 
éjszakába, megragadni a lopakodó macskát, hogy örökké az övé



legyen, tenyerén az élet lemoshatatlan illatával. Az övé, az övé, az 
övé...

De ő csak őrködött a szépség felett. Engedte.
Azután megint csak a játék. Mert ez a tehetetlen, tétova és 

reszkető, nyomorult és tudatlan imbolygás az őrhely körül táncolni hív 
mindent a maga vonzáskörében, táncolni, ahogy a fények futnak a 
falakon vagy a szél a homokdűnék hátán, élednek és hunynak az 
árnyékok, kavarognak és futnak a sorok, a bekezdések, a sorsok.

Egyszóval nem is én írok voltaképpen. Csak engedem. Hagyom. 
És mivel nem én írok, nincsen benne sem miért, sem pedig hogyan. 
Csak ama mozgás van benne, a játék, az árnyékok játéka az őrhely 
falán és a macskáké. Semmi több.

No persze, látni való, hogy az író úr nem tud semmit a társadalmi 
megrendelésről, a posztmodern állapotról, ahol ugyebár a szépség 
eredendően gyanús, mert egységet feltételez abban a létben, amely
ben már a mozaikok, szebben mondva az intenzív lokalitások ziláló- 
dása sem fájdalmas, semmit nem tud a narratívák társadalmi méretű 
legitimizációjáról, és ami ezekkel jár, az író mérhetetlen és megfogha
tatlan felelősségéről...



Semmit nem tud arról a felelősségről, ami voltaképp nem is fele
lősség, mert maga a demokratikus berendezkedés, mint egyfajta kol 
nidré, megelőlegezetten felment minden felelősség alól, és azon túl
menően sem valódi felelősség, mert jaj annak a felelősségnek, amit 
csak a felelősség tudata motivál, jaj annak az írásnak, amit csak az 
írás vágya hajt.

Fecseg azután holmi játékokról, de nem ismeri a játék lényegét és 
az írással való eredendő kapcsolatának ,,hogyan’‘-ját. Nem tudja, 
hogy a játék a természet legeredendőbb sajátja, hisz a kockadobás 
játékát játssza, s az íráshoz csupán a teremtő írott törvénye által, 
mintegy elliptikusán vonódik hozzá.

Továbbá semmit nem tud arról, hogy az irodalmi szövegek hogyan 
lépnek működésbe, akár kultúrantropológiai akár hermeneutikai vonat
kozásban, hogyan konstruálják az írott szövegek a múltat és az 
emlékezetet, a törvényt, a szenvedést és a szenvedélyt, miképp 
olvasódnak és értelmeződnek újra és újra, milyen apóriák és ellent
mondások nyugosznak gödreik fenekén, hogyan viszonyulnak az 
autentikus valósághoz és annak egy példájához, hogyan a lenyoma
tához, hol van bennük a leképzés és a hely, az üzenet, a befogadás 
és a nyújtás.

öírósága nem tud arról, miképp válik történetté a történés, tanul
sággá a kaland, nem tudja, hogyan vizsgálják a narratívák a számba 
vehető titkok valamennyijét, felkutatva minden lehetséges és lehetet
len titokkonstellációt, véglegesen összekuszálva a szálakat titok és 
információ között, létrehozván egy posztmodern, apokalipszis előtti 
mitikus rendet, a demokráciáét.

Egyszóval az író nem tud semmit. Csak őrködik. Mint a zászló, 
meg a buta hant. Még a macskát is rest fogdosni... Ámde ez végül is 
demokratikus joga.



—  Koliger Károly  —

A jel
A kertvárosi Fűzér utca 8. számú, földszintes magánlak nagyszo

bájában Óni úr a megszokott helyen, támlás karosszékében ül egész 
napon át. A bozótos telek hatalmas fáinak alsó lombozata s az elva
dult díszcserjék ágas-bogas kuszasága eléggé eltakarja a kilátást a 
kifirhangolt, négyszárnyas ikerablakon keresztül. Néz maga elé.

Óni úrtól alig kartávolságnyira állólámpa emelkedik. Ernyője, ha 
bekapcsolják a fényt, színek méltóságát árasztja szét maga körül. 
Fejmagasságban, az ismeretlen mester ecsetvonásai s a hevenyész
ve odaékesített kalligráf írás nyomán, önzetlenül hirdeti a váltakozó 
évszakok tanulságos képeit. Errébb az ébenfa dohányzóasztalka, 
rajta bojtos-rojtos terítő, ólomkristály hamutál, mely ép és ki van taka
rítva. Kéznél cigaretta, gyufa. Tartalék, majdnem egész dobozzal. A 
szerény készlethez tartozó kuriózum Óni úr első háborút idéző öngyúj
tója. A vaskos töltényhüvelyből fabrikált, benzines emléktárgy körvése- 
te monogramot, címert, helységnevet, évszámot tartalmaz. A masszív 
és máig üzemképes gyártmány hol tömör, hol finoman elmosódó ár
nyat vet az asztalka kisebbik, szabad felületén nyugvó levélírótömbre, 
melyen kupakos golyóstoll hever érintetlenül.

Hosszú percekig a szeme sem rebben Óni úrnak. Megejtő tekinte
téből olvasni lehet. Itthoni kényelmét a maga módján élvezi. Nem gon
dol semmire. Ellenben, ha pont a semmire gondol, akkor gondolkozik 
a legmélyebben. Ha viszont, közbevetőleg, valami eszébe jutna, ment
hetetlenül félbeszakad az adódó, egyébként számára sem mindig 
kivehető gondolatsorának fonala. Hogy tényleg nem tudja, mit forgat 
a fejében.

Fertályórák telnek így el, csigalassúsággal, mire Óni úr, akkurátus 
mozdulattal, éppen kiszabadítaná és kezét az ébenfa asztalka felé 
kinyújtaná... De -  csengetnek.

A csengő hangjára összerezzen. Valami elfogja. Elszorul. Ha nem 
is gyötri sokáig. Tulajdonképpen, igen, tisztában van vele: egyszerre 
csak félni kezd. Igen. amit érez -  nem más. A vénség urasága, vall
ja csak be derekasan, nemhogy fél, retteg! Boldogságában, boldogta
lanságában. Esztendőkre visszamenően. Alaposan előkészített várása 
ez a nagy eseménynek. Ilyenkor melege van. Nagy pillanat. Oldódva 
azonnal könnyebb, s már-már fészkelődne. Tisztesség, becsület: jó
zan megfontolást kíván erőltetni magára. Ha ugyan nem mímelkedés. 
Hogy ugye mégiscsak, ő azt az órát, tiszta elmével megérheti, ó, 
lelkem, nem más, mint a folyton-furt, hitegető-csalogató képzelet 
végsőkig önző, mégoly kaján csúfolkodása, vélné. Mert mi van? Nem



történik semmi. A halál jobb. Ha azonban az mégsem is hozna meg
oldást. Értsünk szót, nem meghalni akar. Az más. Nem az elmúlás 
foglalkoztatja. Hagyjuk csak -  heveskedésnek semmi helye.

Csengetnek. Természetesen csengetnek. Hallja jól. A hallása kitű
nő. Élete során, mint mostanság, akár a jelen pillanatban. A bejárati 
ajtó fölötti elektromos készülék -  a szarka cserregéséhez vagy hason
lóhoz hasonlatos. Van, hogy egész ijesztő robajjal, egyszer gyorsuló 
ütemű, másszor lassulva elhaló művi zajt hall. Hallja. Szabályos és 
szabálytalan időközökben, kiszámíthatatlan váltakozású megszakítá
sokkal. Az erőteljesebb, mintha géppuska tüzelne. Vagy a húsvéti 
kerepelő hívogatása lenne. Avagy csupán matrónájának a kézihajtá- 
nyú kávédarálója? -  amely behallatszik a konyhából. Komisz játék! A 
fele sem tréfa.

Egykor Óni úr a karosszékből azonnal fölpattant, és hangulatosan 
ajtót nyitott. így van. Később, ha ugyan kisvártatva, de rendre, kerül
jön akármilyen erőfeszítésbe, a csengetésre szélesre tárja az ajtót. A 
csengetésekre, a csöngetésekre... S... Nem. Egyszer se... Sem az 
ajtó előtt sem arrább, a sövénnyel szegélyezett, kerti járdakövezet 
hosszában -  nem lát senkit.

Nem képzeli be a dolgokat magának.
A kaput nem zárja. A matróna sem. A szimmetrikus mintázatú, 

kovácsoltvas rácsozat zárjának M- illetve W-tollú kulcsa a behorpadt 
levélszekrény mélyén lapul. A múltkorinál rozsdásabb. A matróna 
szeme láttára szemrevételezi. Óni úr nem emlékszik hirtelen a napra, 
mikor sétált ki, oda, a kopottas-repedezett grádicson le és vissza, utol
jára, hogy lássa, de hogy mégse lássa be, nincs miért. Csalfa érzeté
nél fogva hasztalan, kisezerszer, mindhiába. Aztán már nem. Nem is 
tudni.

Óni úrra homály nehezül.
Háború van vagy béke? Az eurázsiai birodalom összeomlik. Pulisz

ka forradalom. Prója, gezemice, hajdinakása. Szarajevó. Puskaporos 
hordó Balkán. Mert opet. S eszkaláció. Abból megint csak világhábo
rú keveredhet, ha nem egyeznek meg az urak. Szlovénia, Horvátor
szág, Baranya, Bosnyákföld után a szkipetárok. Az óra a falon 
együgyű hangján ketyeg. Kety-tyeg, hallja. Pistáék már nem jönnek. 
Floridából. Tehetséges és bátor siglanc. Évekre alatta, lassan, de kor
colja. Május tizenharmadikán, a nyolcvanötöt, ő is betölti. Nem jönnek 
a New York-iak sem, egyikek se. Terézék sem Chicagóból. Se 
Tiborék, Etelkák Torontóból. Vicusékat sohasem látják. A falióra lánca
inak végén egy-egy súly lóg. Böskéék az olaszországi lágeron keresz
tül kerülnek ki. ö t gyereket vállal, közüle a barna árva, fogadott. Lász
ló, az ura, krokodilokat tenyészt Darwinban. András, az öregfiú az 
Eötvösről, másként diplomás dekoratív kertész, Rómából Adelaide-be 
érkezésének hírét jópofa, kengurus képeslapon tudatja. Kattanások.



Kint, az ivadékok közül, a famíliában Lacus az első halott. Péter, a ku
korica-tornyok alatt ugyan kitart, agglegény nyugdíjasként végleg ide
települ, Hajdúszoboszlón rendezkedik be, s mindenkitől távol vérmér
gezést kap a sarkán. A dalmáciai Zárában (Zadár) Lenkét újévkor, a 
látogatóinak távozását követően, tengerre néző, magányos kórházi 
ágyán éri az utolsó roham. A fatomyos hazában Juliska is követi a 
Bécsbe ingázó, megboldogult férjét. Az óra üti a felet, az egészet. 
Jóska, a rövidlátó Mr. Dzsé Majlam, box ennyi és ennyi, a leventéről 
uzsgye Itália, Germánja, Spanyolország, Anglia s onnan Nagy-Baha- 
ma, ha egyszer azért csak hazalopózna Sv. Stefan-sziget extra kár
tyabarlangjáig, lent az Adrián. Ccct! Svédben a cservenkai magyar 
hentes öregebbik lánya portugálnak lesz a hitvese, és a húgocskáját, 
szintén ott, júgós szerb koma veszi el. Éva, a pecellói retyerutya 
frank-mamája, Zürichben ötven-egynéhány évéig kisasszony, rájön a 
kilója, s a pakisztáni Imran úrral, aki gazdag kereskedő fia, nálánál jó
val fiatalabb, örök hűséget esküsznek egymásnak... Csörög a lánc. 
Milyen napot írunk?... A mélyen tisztelt Tomoyoshi szán, napkeletről, 
ahogy kilencszáznyolcvannégyben közli majdani szabadúszó unoka- 
öccsével, adott szavához tartja magát. Mintha csak most lenne: Buda
pesten és Szegeden, az akadémia Történettudományi Intézetének ke
retében, behatóan tanulmányozza a jognak a szomszédos népekre, a 
horvátokra, a szerbekre és a többire gyakorolt hatását a Habsburg-



korban, s e tekintetben például a délvidéki Növi Sad (Újvidék, 
Neusatz, Neoplanta) is fontos város... Az anyaországot nem tapossa 
idegen csizma. Lehetséges? A Magyar Köztársaságban demokráciáról 
és piacgazdálkodásról beszélnek az emberek. Na, Győző, a család 
szökevénye, megemberesedve úgymond californiai egészséges táplá
lékhoz juttat bennünket. Kelendő. Elhozza amerikai üzletember sze
mélyében. Hálózatot is létesít a Kárpát-medencében. A vértelen átvál
tás után, azon melegében. Hitbuzgó édesanyja, Varjú Böbe Margit, ezt 
előre meg is jósolja. Ka-kukk, ka-kukk... Amúgy, a Pannon-diverticu- 
lum kezelését illetően, változatlan benyomása, a Nyugat alamuszi. 
Álomszuszék. Vagy csak úgy tesz. Nem? -  fapofa. A kilencvenes éve
ket megelőző ENSZ-adat óvatos becslése, a század utolsó tizede leg
alább százmilliós emberáradat mozgását jelenti majd Európának. Ki 
így, ki úgy, nem teketóriázik, mint annak idején és annyiszor, szedi a 
sátorfáját. Ha teheti, csak el. Egész családok. Mások meg ide. Min
den további nélkül. Honnan nem! A nyílt erőszak viszi a prímet. Arat 
az alvilág. Ki nincs benne! Nem tartozik rá. Kutyaidők. Ergo az otthon
maradottak. Határon túl. A második, a harmadik, a negyedik, az 
ötödik... kis anya... ősi szülőföldek: maguk. Senyvednek, piramisok 
dőlnek össze, most sincs egyetértés, Titelen ismét kényszerigazgatás. 
Mindenütt újabb áldozatok, földönfutók, megalázás. Nem akar vége 
lenni a pokoljárásnak. Ásnak-e aknautakat? Van minden, kussolhat- 
nak. Zokszó? Iszonyatos: marakodások, felosztások. De egyesítés 
vagy rendezés?...Hacsak nem... Majdcsak, majdcsak... Lehiggadnak, 
lecsillapodnak a kedélyek... Khm... A bonyolult és szerteágazó szitu
ációt ha fel is mérhetné, objektíve, a következő azonosításkor, egy 
órán belül, másnap, később, a tárgyi megfelelések és az egyezteté
sek sarkalatos pontjaival végképpen belegabalyodik a szövevényes 
időszerűségek és az előre kiismerhetetlen változatok bujaságába.

A halottkém se akar sehogyan sem megérkezni!... Tíz óra... nem 
lázong -  legalább látná, ki fia borja.

Motyog, persze. Társalog önmagával. A matróna? Mit is mondjon? 
Nincs. Nincs az a csalhatatlan, aki avatottan, oly szenvtelen arca 
bájosságával... akár az ő matrónája. Ha reá néz, ő meg rá. Szótlanul 
kicseréli az ivóvizes poharat és tiszta szalvétakendőt terít a nagyob
bik hokedlijükön tövében levő tálcára. Ajnározza, percnyi pontosság
gal megkosztozza, többször kap kávét, menetrendje szerint... Aki fö
léje hajol, és sokatmondóan bólint. Erőt vesz, olykor erőt is vehet raj
ta a tehetetlenség. Nagyon, nagyon-nagyon kínos.

Az ébenfa asztalkán papír, ceruza. Ami kell. Bármikor. Hozzá sem 
nyúl. Ott van, van. Kérem, dohányos, egy mozdulatába kerül, azonnal 
rágyújthat. Van, aki nem szereti -  képtelen elviselni. Aranyvégű ciga
retta! -  hhhhh... Khm... Az asztalka peremes lapja alatt két lap. Az 
elsőn középütt terpeszkedik a veretes páncélkazetta. Benne sok min



den. Megkímélt, tűrhető állapotban ügyiratok bokrétára kötözött cso
magocskái, levélkötegek, miegyéb. Életük-sorsuk legkülönfélébb doku
mentumai. Ami még megvan. A másik lapon is családi és személyes 
jellegű becsességek. Más nincs, összemaroknyi biléta, jelvény, kitűző, 
régi bankjegy, érme, apró, vevény. Kedves tárgyacskák. Fakuló 
fényképfölvételek és a ki tudja, honnan idemaradó, politúros feszület. 
Krisztus kicsiny, fehér porcelán figura. A kezén, a lábán igazi szegecs
kék fogják fel a talapzatos keresztre. Fémbe ütve? „I.N.R.I." A 
patinás relikviát ennek a paksamétának a legtetejére ő helyezi el, 
nehezékül. Nemrég. Néhány éve sincs a nézegetésnek. Kis híján 
lemarad a visszapakolásnál. Kint áll, szépen, mind, mind, előtte -  a 
dohányzóasztalkán. Azonban azóta sem marad el a fohászkodás. A 
matrónának a csücsöri szája széle remeg imamondáskor. Asztaláldás
kor és amikor lepihennek, s lehunyt szemmel úrangyalázva a nevében 
is elrózsafűzérezik egy-két miatyánkot, az ajka, mintha ínyencséget 
ízlelgetne, édesen meg-megrángatolódzik. Jámbor női természet.

Csengetnek...?
A matróna nem hallja, már megint nem hallja a csengetést! És ő 

csak azért is csilingelés-t mond a csengetés, a csöngetés helyett... 
Csi-lin-ge-lés... Nem jön be. Nem. Nem is hallani, mint matat a kony
hában. Óni úr most annál inkább szeretne túl lenni az ő nagy pillana
tát bevezető officiális procedúrán. Túl, hogy egyszersmindenkorra 
bekapcsolódhassák a csengetések és a csöngetések illetve a csilinge- 
lők népes társaságának zsongásába -  ahogyan képzeli, oldalán 
karonfogvást, párban lépdelve matrónájával, békével, megbékélten, a 
Tejúton vonuló, végeláthatatlan sokaságok üdvözítő áhítatába. Hogy 
megpihenjék, és érdemesülve már mindig érezve érezzék a felszaba
duló lélek öröknapjának óhajtott statusát. Óni urat ennek kiérlelt sugal
latai tartják izgalomban. Habár...

Esténként Óni úr ledőlve sem mond le a várakozásról. Dehogy. 
Nem alszik el. A matróna se. Nem, nehogy azáltal fossza meg önma
gát a nagy pillanat érkeztének ünnepélyességétől. Micsoda baklövés 
lenne! -  magyarán geller. A szobában lehet látni a sötétben. Elegen
dő fény szüremlik be az éjszakából. Óni úr fölpárnázott ágya mellett, 
hozzá szorosan egymáshoz vetve, a matróna fekhelye is föl van 
párnázva, ő  oltja le Óni úr végszavára az állólámpát, amely másnap 
kora reggeltől néma dicsőséggel ontja a sorjázó évszakok színeit és 
képeit.

Egyik nap olyan, mint a másik. Óni úr éjjel is el-eltűnődik. Virrada
tig az átváltozó ablakszemekben viliódzó rejtelmek borzolják kíváncsi
ságát. Pompás. Reggel fölkel, felöltözik, s ugyancsak a matróna 
segedelmével, túlesik a kiadós toalettezésen, majd odatipeg a kényel
mes karosszék elé. Megfordul, háttal áll neki. A matróna gondosan 
megigazítja rajta a ruháját, sálat ad rá, és alaposan bebugyolálja az



engedelmes kis múmiát. Főhadnagy úr! Nem tudja, hova lenne az ő 
élő szentje nélkül. Alul vékonyabb, meleg gyapjútakaró. Arra jön az 
elnyűhetetlen teveszőr pokróc. Imre unokatestvére, egyebek mellett, 
alkalmilag, a Szentföldre tett látogatásáról visszatérőben, a második 
világháború után felvirágzó, akkori közel-keleti Schweiz csillogó met
ropolisából, Bejrútból hozza olcsó pénzért... Slussz... Óni úr ügyesen 
lehuppan a trónjára. Estefeléig nem lesz vele különösebb gondja a 
matrónának. Tekintetét a felemás ablakvilágról bölcsen maga elé 
irányítja.

Résen van. Szigorú. Türelmesen vár.
Elmélyedésében Óni úr meg van győződve afelől, hogy nem felej

tés típus. Képes emlékezni mindenre, főleg arra, ami megvan, ami 
megmaradhat a memóriájában. Néha könnyek nélkül zokog. A matró- 
na ez alatt az idő alatt, észre se veszi, leáll a konyhával. Bejön. Óni 
úr körül tesz-vesz. Látni rajta, mennyi a dolga. Fáradhatatlan. Rendez
geti a fészküket. Leporol, rakosgat. Úgy illeg, billeg, mint fiatal, ifjú 
asszony korában. Kitartóan aranysárgára suvikszolja a réz emlék
tárgy oldalát, alját, födelét. Amikor azzal még közelebb lép hozzá, 
fölemeli és meg is gyújtva egészen eléje tartja, nemcsak kivehetően,- 
hanem teljesen látva: mindenestül érzékelve -  „Montelló... kegyed!”
-  hümmög, hangulata visszabillen a régi kerékvágásba. A matróna 
még csöppet elidőzik vele, és kimehet a konyhába. Ki, s ott piszmog
va álmodozhat a búcsúkról, a vásárokról, a mihasznaságokról, mind
arról, amit női titkosságai között dédelget, féltve őriz, talán az áldott 
napsugártól is védene. Óni úr ezidő tájban kissé elevenebb, nem 
szundikál. Hétfő. Felolvasás, minden másnap. Hetente egyszer a 
vatikáni mise közös hallgatása. El van látva. Nem zavarná. A helyéről 
éberen figyel. Több mint tíz perce lesi: az arrafelé közlekedők közül 
vajon ki, vajon mikor és vajon mi célból csönget majd be hozzájuk. A 
kertes családi ház előtt óránként, az oda és vissza is túrázva haladó 
buszjárat első kocsija mindössze néhány házzal arrébb, a Fűzér utca 
elején levő, piaci végállomásról, esik vagy fúj, pontosan 4.15-kor indul
-  mint ma.

(1998)



— Samu János Vilm os —

Kaland
Mostanra már messzire jutottunk! Talán túlságosan is messzire, és 

ettől nem óvott meg bennünket a büszke kötelességtudat meg a szigo
rú felelősségérzet sem, amelyet feladatunk mellé útirakományul 
magunkkal hoztunk és amelytől pedig kurta menetünk fáradt öszvérei 
már jó darab óta roskadoznak.

Ahová jutottunk, kaptatok nincsenek -  körül-körül csendesen, rész
vétlenül elfekvő földtáblák - , de morzsalékos a talaj és a súlytól beléfú- 
ródó paták csak lassan, botladozva vonulhatnak előre. Rakományunkba 
egész bizakodásunkat belevetettük, de alkalmasint csalárdul elárul ben
nünket, mert a cél, amely éppen málhánkból eredő jóreményeink révén 
oly könnyű behódolást ígért indulásunkkor, most beláthatatlan messze
ségbe költözött, irányát sem ismerjük, pedig hogy felé tartunk megingat
hatatlanul hittük, még akkor is, amikor talán hetekkel (?), talán hónapok
kal (?) ezelőtt végignéztük, ahogyan az egyetlen biztos tájékozódás, 
odahagyott otthonaink makacsul nyújtózó kéményraja, a pagonyok kipá- 
rálló ködétől föllazult, mindegyre csak előre törő horizontvonalnak vég
leg megadta magát és mögébe veszett.

Ilyenformán talán bocsánatos, hogy bár külső körülményeink -  éteri 
némasága a fölénk boruló égkupola véghetetlen magasának -  igen 
alkalmasak a közöttük kószáló, ismeretszomjas gondolatok egybehan
golására, bizonyos felsőbb valóságokkal, a kétségbeeséstől döngetett 
melleinkből bizony sóhajok szakadnak föl, és hiába a jótékony környe
zet, az akarat bennünk lassan elkókad. Amikor a kalandos feladat inté
sére útrakeltünk, hogy az emberi jellem, a legbensőbb ÉN mélyáramá
nak kódolt, illékony moraját kihallgassuk, hogy kemény munkával 
begyűjtött tapasztalatainkat papírra vessük és hovatovább a végső ér
telmezés széles körben ajánlható formulájává tömörítsük, nem sejtettük, 
nem sejthettük, hogy vállalkozásunk vakmerősége a jelenlegi kilátásta- 
lanságba torkollhat. Úgy reméltük, az út, amely előttünk áll, lépésnyire 
csupán, amikor majd végéhez érve bejárjuk, még a magunk vidékén tar
tózkodunk, mintegy ugyanazon felleg alatt, melynek munkánkat 
termékenyítő cseppjei a visszamaradt kerteket is táplálják. Reméltük, be
lélegezhetjük a konyháinkból áradó kenyérillatot és ablakon kihajoló 
asszonyainkkal társaloghatunk, amíg törölgetjük homlokunkról a verítéket.

Nem így esett, és mintha evégett érzett szomorúságunk -  mert mi 
nehéz szívvel hagyjuk el vidékeinket -  nem lenne elég, a be nem vég
zett feladat emésztő lelkifurdalása tovább szítja az amúgy is erősödő 
kétségbeesést, és úgy látszik az, most már megidézve a lemondást, 
végérvényesen elharapózik fölöttünk. Lassanként megnyugszik a ráklé



pésben előretartó menet -  állataink kantárja a göröngyök közt -  egy
szerre dobbanó szívük meg mintha a lehorgadó fejek suttogó gondola
tait figyelné, hirtelen csak lehalkul. Alighanem kudarcot vallottunk; nincs 
mentség és majdnem úgy jártunk el a legbölcsebben, ha töredelemmel, 
amely -  tekintve végletes elcsigázottságunkat -  nem egészen őszinte, 
vállaljuk a szégyent és a célul kitűzött ÉN-fogalom pontos meghatáro
zása helyett csupán csak úti jegyzeteinket ajánljuk a magas és legma
gasabb hatóságok kezébe -  vállalkozásunk ügyében hadd ítélkezzék 
az. A jegyzetek, amelyeket reszkető kezünk kitörölhetetlen beidegződé
sek folytán haszontalanságuk ellenére is erősen szorít, a következőket 
tartalmazzák;

ELSŐ LELET
Egy Ember lépdel puhán domborodó, ködnyalta, nyálkásan homá

lyos macskakövek színén, palával fedett, tömbszerűen felmagasló 
füstös házak között. Tüdeje szipogva birkózik a nedves léggel.

A tejfehér, ólomsúlyú nap alacsonyan függ egyberingó bodros 
esőfelhők közt, halvány világa mint viliódzó kristályforgács hullik az 
elnéptelenedett utcák lassan emelkedő csendjébe. Az utakat szegélye
ző gyakori fasorok levéltelen lombkoronája csettegve-peccenve össze
kapaszkodik és alulról föltekintve, akárha a kihasadt égbolt holttá és 
keménnyé merevedett érrendszere volna, sötét árnyékhálót vet a 
kedélyre.



Lépdelő emberünk -  akit hiányos értesüléseink okán Á-nak neve
zünk -  előregörnyedve a hóna alá illeszti tenyerét és busa szemöldöke 
alól, amely fölött barázdált homlokának erei lüktetve dagadnak ki, nyug
talan pillantásokat repít mindenüvé maga körül. Gumitalpú lábbelijének 
ütemes, hangos cuppogása, mint valami ízetlen tréfa, minduntalan meg
bontja a kínnal megidézett gondolatok oszlékony láncolatát, ennélfogva 
Á nemegyszer megcsóválja a fejét és hangosan felnyög. Hogy hová tart 
és mivégre, az a körötte lengő, elzsongító hangulatok lehagyhatatlan kí
séretében e jegyzetek, de talán egész utunk feladatbéli lényege is, és 
a tény, hogy amint B felé tartó mozgáspályájának megrajzolása köze
pette, az ide vonatkozó valamennyi rejtett összefüggés érzékeny kita
pintásán gyötrődünk, állataink horkantva, ideges rángatózásba fognak, 
hogy szemükben riadalom helyett együgyűségükhöz nem illő félelem 
lobban, csak tovább szilárdítja ebbéli meggyőződésünket.

Á mint derengő árnyalak jelenik meg előttünk, valószínűtlenül ködlő, 
fakó környezetével, amely látszólag most különösen tevékeny szürkeál
lományának lidérces kivetüléseként kíséri. A halántékait feszítő, mindig 
egy felé irányuló, újra és újra megtöbbszöröződő gondolatok olymód töl
tik ki érzékelhető valóját, hogy rajtuk kívül eső, de velük természetesen 
azért érintkezésben lévő léttel Á első pillantásra nem is rendelkezik. 
Mindazonáltal döntő jelenségű félreérthetetlenül leszögezni, hogy az őt 
övező külső tér az időjárási viszonyokkal, az épületek, a fák, a kövek 
és egyebek díszleteivel egyetemben nagyon is reális és ha Á-tól függet
lenül is megálló valósága valamiképpen kapcsolatban áll a szürkeállo
mány szellemi erőfeszítéseivel, akkor csakis úgy, hogy arra természe
tes környezetként maga van kihatással. A vizsgált ember önműködő 
gondolatfolyamai, akárcsak egész létének voltaképpeni értelme minde
nestül B irányába áramlanak -  úgy, hogy azt önmagaként gondolja el 
aki visszagondol rá - , de mindez egy objektív időben és térben törté
nik, úgyhogy Á-ra úgy kell tekintenünk, mint feltétlenül teljes értékű 
emberre, aki a szükséges tudattartalmak biztosítása mellett végtére is 
bármely konkrét személy lehet.

B e jegyzet következő határozványa, ezzel szemben csakis Á-hoz 
való viszonyában értelmezhető, amennyiben annak szellemi terméke, 
és alul következő ismertetése kizárólag Á pszichikai teréből szerzett 
információkra támaszkodik, tehát ha a már bemutatott leletkép, dacára, 
hogy konkrét valóságot tükrözött, bizonyos elemeiben a valóságtól még
is elrugaszkodottnak tűnt, úgy a soron következőnek méginkább így kell 
viselkednie.

MÁSODIK LELET
Alacsony, szűkös, majdnem üres .tetőlakás korhadozó, testetlen 

gerendái között, reszkető, pasztellhalvány apró pontocskák hosszan



lecsüngő szürke szálak rejtelmén egymás felé hintáznak. Enyheívű, 
áttetsző, lomha lengésük lassan tágítja a pupilla rugalmas körét, az 
ellazult szemhéjra meg álmatagon, súlyos nehezedik rá. Gyűlik, sűrűsö
dik a homály. Fölhólyagzott keretű, boltíves manzárdablakok maszatos, 
kimozgott üvegén át csupaszán, fémesen, meredező-koccanó ágak 
láthatók, alattuk macskaköves utcának tetsző, elmosódó alaktalanság. A 
mindenünnen sötétlő, végtelen néma árnyaktól közrezárt helység mint 
nehéz, a földtől lustán elemelkedő kövér buborék, óvatosan, fokról 
fokra menekül az időből, méhében egy görbült derekú emberalak hatá
rozatlan, foszladozó kontúrjai.

Az ember az ablak előtt állva, háta mögött összekulcsolja a kezét és 
oldalra szegett fejjel rézsút lefelé néz, mintha a buborék emelkedését 
fürkészné. Valójában azonban se buborékról, se emelkedésről nincs 
tudomása és bár figyelmét erősen megfeszíti -  redőkbe torlaszul hom
lokán a bőr - , legelőször is egy különös, épp csak olykor megcsillanó 
láthatatlan térben feléje mozgó, homályló alakot lát, akinek lába alatt 
nincsenek macskakövek, sőt, egyáltalán semmi sincs, és jóllehet úgy 
járnak, hogy pontosan B, tehát az ablak előtt álló irányába haladják, 
pályája valamelyest elhajlik.

E tér elvont határozatlansága csillámokban megnyilatkozó sajátos 
természete a legkevésbé sem elégítheti ki egy utca feltételeit, úgyhogy



bizonyos félreismerhetetlen hasonlóságok ellenére, fájdalommal, de 
szükségszerűen kijelentjük, hogy a homályban mozgó alak nem eshet 
egészen egybe Á-val. Á konkrét emberi jelenségként épp úgy függ a 
külső, objektív időtől és tértől, mint ama belső, szubjektív és rejtettől, 
amely a gondolatok és érzületek birodalmaként talán közelebb áll 
ahhoz, amit ÉN-nek neveztünk, és ha mégannyira is meghagyjuk 
egyébként változatlan formában, a mindenkivel szemben eljáró, tárgyi
lagos idő nélkül nem létezhet önmagaként. Hogy az új, mintegy részle
ges Á -  nevezzük Á1-nek -  B felé tartó pályája finoman deviál, ebből 
következően talán nem is olyan meglepő.

ÖSSZEGEZÉS
A földerített leletekből megállapítható, hogy Á és B közötti egyértel

műen zárt viszony nem lehetséges, mert Á léte egyaránt tartozik az ob
jektív külső, valamint a belső, szubjektív, pszichikai téridőhöz, amelyet 
Á szelleme szabályoz, az önmagaként elgondolt B pedig egyedül 
pszichikai téridőbeliségével nem gondolhatja el, nem tartalmazhatja Á-t 
maga teljességében, de csak egy olyan Á-nak alárendelt Á-szerű jelen
séget -  Á1 -, amely noha magán viseli Á bizonyos tulajdonságait, kizá
rólag pszichikai időbeliséggel rendelkezik. Egy elgondolt Á -  az ember 
valamiképpen reflektál önmagára, így fogalmazza meg azt, hogy ÉN, 
közvetlenül tudatos létező lévén nem élheti meg önmagát, hanem csak 
a tudatba való valaminő kivetítés révén -  tehát, amely visszagondol az 
elgondolóra (Á-ra) -  ha az ember az ÉN legbensőbb természete szerint 
a tudatba való bárminemű kivetítés révén gondolja el önmagát, akkor 
mivel a legbensőbb természetről van szó, amelynek feltétlenül át kell 
öröklődnie, az ÉN-vetület is, lényege szerint, egy újabb kivetítésben 
konstituálja magát, tekintve, hogy az ÉN-vetület, tudatos reflexióként, 
önmagát feltétlenül úgy kívánja konstituálni, mint az eredeti ÉN-nel azo
nosat, ez az újabb kivetülés visszamutat az eredeti ÉN irányába -  nem 
egy szilárd, megfogható, kétpólusú viszony, amely zárt képpé kovácsol
va, egységesen elemezhető, hanem egy messzire mutató, sokelemű 
viszonyrendszer, fokozott erőfeszítések mellett sem feltétlenül belátható 
távlatokkal. Tudjuk, hogy Á gondolja B-t, mint önmagát és B -  tudatos 
reflexióként -  gondolja Á-t, mint önmagát, de helyette, Á időbeli viszo
nyai miatt, Á1-et hozza létre. Á1 örökölt lényege révén ismét reflektál 
önmagára, de ha a nála magasabb valósággal rendelkező Á reflexió
ként B-t tételezte, akkor Á1 nyilvánvalóan szűkebb valósága szerint, egy 
alacsonyabb rendű B-t, egy B1-et hoz létre, önmaga visszatükrözésére. 
Az új visszatükrözés ismét csak nem lesz adekvát, hiszen nyilvánvaló, 
hogy Á1 közelebb esik Á objektív időbeliségéhez, mint B1 -  az Á és B 
közötti viszony mintegy finomabb formában megismétlődik - , úgyhogy 
egy új Á2 jelentkezik, majd egy B2 és így tovább.



Az objektív téridő különbségtétele nélkül lehetséges volna Á, B 
általi abszolút visszatükrözése, de ez azt jelenti, hogy Á önmagaként 
azonos B-vel, tehát Á és B két pólusa lényegében egy pont.

Az objektív téridőben egy ilyen -  alapvetően reflexió nélküli -  állapot 
fennállása egyenlő a tudat nélküli létezővel. A belső szubjektív, pszichi
kai téridőben egyelőre nem tudjuk mit jelent, de annyi bizonyos, hogy 
előidézése csak egy módon történhet: ha Á-t eloldozzuk az objektív 
téridőtől; tehát lényegében a halálba taszítjuk.



Magyar László levele Varga Istvánhoz

Palics, 1986. máj. 12-én

Kedves Pista,
telefon helyett a tollat választottam!

Hát mondhatom, sok szép (közös) emléket ébresztettél fel bennem 
most, amint olvasom soraid az Üzenet legújabb számában! Eddig már 
háromszor elolvastam az egész „méltatást’1, s itt-ott megilletődve meg- 
megállok, hogy elmerenghessem... Csak most látom, azaz most ébred
tem rá, milyen alaposan elemezed a dolgokat és hogy mennyire kuta
tod, tárod fel a kérdés velejét... Nem csak én állítom ezt, hanem utóbb 
értesültem Hegedűs Anti levéltáros kollégámtól (Karlócáról), hogy az 
újvidéki német tanszéken -  ahol a felesége (Kovácsevics Katalin) 
katedrafőnök -  nagy figyelemmel kísérik kritikáid, főleg ha német mű
vekről írsz. Előbb-utóbb arra kell gondolnod, hogy csokorba kötöd 
őket... Nem ártana megpendíteni a dolgot, talán Dévavárinál(?)...

„Ha valaki elválik talajától arca színét veszíti és viaszbábuvá válik
-  írja Sütő András valahol. Mióta a Levéltárba kerültem tapasztalom, 
mennyi igazság rejlik e sorokban. És mennyi viaszbábú ténfereg 
Szabadka utcáin!

Más. Iványival megszakadt a történetkutatás Szabadkán. Onnan 
kell folytatni tovább, ez az én komoly meggyőződésem. Azaz, először 
adatokat, a tényeket kell feltárni s csak azután iöhet a szintézis. Ren
geteg a feltáratlan komoly adat! Hát akkor minek alapján vonhatjuk le 
a történeti igazságot? Fején találod a szöget, amikor néhány ,,múltku
tató’1 példáját hozod fel, akik „...szegényes képzelőerejük bevetésével 
délibábszerű jeleneteket festenek le előttük...’1, akik tényleg csak né
hány adat birtokában igyekeznek történelmet írni... Most látom, látjuk
-  mennyi a tennivaló. Ezért jól átgondoltam és csak néhány témakör
re korlátozom a kutatásokat. Cédulázom immár több éve „Szabadka 
időrendi történetét’1, azután pl. „Szabadka történeti helynevei”-it. Csak 
mellékesen jegyzem itt meg, hogy Szekeres: „Szabadka helynevei” 
mindössze kb. 400 helynevet hoz, de ezt Iványi többnyire közli. Én 
szövegkörnyezetbe ágyazom, s kb. 12.000-15.000 címszóval szeret



ném nyélbe ütni a „főmunkám". Mert annak szánom, most legalább is 
annak érzem, olyan komolyan veszem az ügyet. Eddig kb. 2000 hely
név van tarsolyomban, de meggyorsul a munka, mert az idén elkez
dem tanulmányozni a térképgyűjteményt is. (itt kb. 800 „földabrosz" 
van). Nagy örömöt lelek az archaikus magyar szavak gyűjtésében, 
melyeket szintén cédulázok. Ezenkívül akad egy-két témakör, amelye
ket szeretnék még sok éven át gyarapítani. Mindezt csak azért írom, 
hogy elmondhassam: e kiskönyv és az újságcikkeim is csak mellék- 
termék! Most látom csak milyen rövid az élet, mennyi áll még előttem. 
Gondolom irattal tömött polc! Közben csinálom az újvidéki Egyetem
nek Szabadka tőkés fejlődését. Már négy éve este járok haza... Éven
te 30-35 ezer iratot olvasok el... Többször felteszem magamnak a kér
dést: Megéri-e? S a külső jelek -  mint most a Tiéd is -  azt sugallják, 
hogy megéri és lankadatlanul csinálni kell!!! -  Megyek az utcán, látom 
a restaurált házakat, gyönyörködök azokban is, melyek tervrajzára 
(szerényen jegyzem meg:) én bukkantam rá... Apró boldogság ez és 
senkinek sem beszélek erről. -  Ámbátor, túl sokat beszélek magam
ról, elnézésed kérem. Észrevettem, az utóbbi időben mind többet sze

retek terveimről beszélni. És még 
egy: egyre gyakrabban látogatom 
Ludast, illetve kerékpáron járom 
a határt és régészeti leletek után 
kutatok. Több mindent behord- 
tam már Szekeresnek. Felfedez
tem, hogy Ludas a világ közepe! 
Biztos öregszem...

Pista, e levelet nagyon gyor
san írom, nem érdemes nyelvta
nilag elemezni... Jön a nyár, 
gyertek ki hozzánk. Igaz, nekünk 
is illenék már meglátogatni ben
neteket. -  Attila leszerelt, most 
Tibor a baka. Lilla VI. osztályos, 
[gy jár el felettünk az idő...

Üdvözlünk benneteket
Magyar László és Varga István 

1962. júliusában L aci
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" ̂  J  () ' , ~ĵ Lj'J'-̂ '̂'t-i> '-’-<

r 1?.

'm a ^  ' ■ y f r r
• v \  ......... /i- n' \i ' - 'V- r J l"r V ‘fi  ̂ J i  ^1... X  n t^ S p i^  CA-d" L o -^ tr?  r . . ^

/

L : ^ .  k<t U  ^  ž e 'u^ J ^ i  / * ^ A 1̂*--k* ''& r ~

^  ^ c* /  /̂ 'L~ /u-'j.^^>’'^  , ĉ \ö̂ Jfc /AJ-ejfábí
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^dL\s?^£~J «&UJ(-%b#- &<LŠ±rJlc —  

^ x -r r~ o *^  fL , ' ^ ^ iz jtZ Ü S  J le M č lfle Jk

^ S '  J e ^ t J ^ , ' ' T z U  , ^ \  -  —  *

&1 sy<A&^> JLónxjHjz^ j  Z r y *  u p J l^ _  \

, f ^ '̂ \  , e' x’ ^  ^  ^  f * j **? « ~ - '  - v ^ -
sCrrcL&4A*L.&--p

,a- ' ^ j  O^- / ^LxStzJc, • ( x n z /w i#> /iveAiZ^
:aX - ^ l ič A ^ & ' Vvu_̂ vj- ^ ^ J L k£ ô jA^' ~ $4h'(L\
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-----------------------------------------------------------------------------Varga István ---------------------------------------------------------------------------

Az ifjú Magyar László*
(A tények)

Ülj le. Szomorú hírt kell közölnöm veled. Délelőtt telefonált egy volt 
osztálytársad: meghalt Magyar Laci.

Este Anton Bruckner negyediké. A Romantikus. A végtelen csend
ben egy kürt szólal meg leírhatatlanul szépségesen. Fáradtan, hívoga- 
tóan, lágyan, sóvárogva. Mögötte, mint az emlékek, a vonósok 
zizegése először halkan zsongva, majd mind erőteljesebben kibonta
kozva társulnak a kürt mindjobban elbűvölő dallamához. S az emlé
kek sokasága, zűrzavarosán és összevisszaságban, áradni kezdenek. 
Az érzések, a fájdalmasan boldogítók, eltöltik bensőmet. Egyszerre 
mindent el akarok mondani, de egyelőre lehetetlen. El kell múlnia 
vagy öt hónapnak ahhoz, hogy a belső kényszernek mégis engedve, 
szóljak róla. De immár nem érzelmektől indíttatva, mert azok örökre, 
azaz amíg élek, ott vannak legbensőmben, annak részévé váltak, 
hanem az értelem szigorú logikáját követve és betartva szeretnék 
megemlékezni barátomról, Magyar Lászlóról. A visszaemlékezés ne 
legyen érzelmes, hanem tényekre támaszkodjon. S hogy Anton 
Bruckner kürtje alkalomadtán talán mégis megszólal, azt Laci megbo
csátaná. Ebben biztos vagyok.

Életem úgy alakult, hogy mintegy nyolc éven át igazi barátja vol
tam az ifjú Magyar Lászlónak. Gondolom, talán a legjobb barátja, 
amely meghatározást ő is elfogadná. Hiszen a gimnáziumban padtár
sak voltunk, majd egyetemi tanulmányaink alatt Belgrádban három 
éven át szobatársak. Ugyanazokat a tantárgyakat hallgattuk, ugyan
azokra a vizsgákra készültünk, ugyanazon könyvekből tanultunk. A 
szoros kapcsolat 1960 őszén szakadt meg, amikor szétköltöztünk, ma 
már elfeledett okokból, de nem a barátság megszakadása miatt, 
hiszen 1961 nyárán heteken át naponta bekarikázott hozzám Szabad
kára, hogy együtt készüljünk a záróvizsgára. A későbbi évek folyamán 
kapcsolatunk lazult, de bármikor találkoztunk, a rövid bevezető szavak 
után a beszélgetést ott folytattuk, ahol az 1960 őszén megszakadt. 
Biztonsággal mondhatom, hogy az ifjú Magyar Lászlót az említett idő
szakban, tehát 1953 és 1960 között társai közül senki sem ismerte 
olyan alaposan, mint én. Vonzódásunk egyértelműen kölcsönös volt. 
Sok szempontból rokonlelkek voltunk.

Az ifjú Magyar László megjelenésében nem volt semmi eltérő az 
átlagostól. Amikor valamilyen alkalommal nagyság szerint felsorakoz-

* A tavaly elhunyt Szabadka-kutató, levéltáros emlékére



tünk az osztályban, valahol a sor közepén foglalt helyet. Barna haját, 
amelyet rendben tartott, oldalra fésülte. Arca akkortájt hosszúkás volt, 
szinte lányos lágysággal. Megjelenésében felfedezhetők voltak szülei
apjától, a volt kovácstól örökölte mokányságát, általában termetét, míg 
anyjától, aki szép palicsi asszony volt, többet örökölt: arcának lágysá
gát, szűkszavúságát, csendességét. Pillantása visszafogott volt, 
érdeklődő, de sohasem tolakodó. Szája, orra normális. Alapjában vé
ve arca rokonszenvesen egyszerű volt, mint általában a ritkán nevető 
embereknél, mosolya megnyerő volt és hihetetlenül őszinte. Bár test
súlya normális volt, termetében, mozgásában volt valami medveszerű 
súlyosság. Mozdulatai lassúak voltak. Járása-kelése kissé nehézkes, 
egy-egy hirtelen testmozdulata, mondjuk, amikor váratlanul felállt vagy 
elfordult, enyhén komikus volt. Némi zömökségen kívül testalkatára 
rendkívül erős karjai és lábai voltak a jellemzők. Rendkívül szilárdan 
és biztosan volt képes súlyos tárgyakat kézben tartani. így például 
egy fényképen látható, amint fogadásból egy igencsak nehéz követ 
tart vállán. Nehéz bőröndjeit utazáskor mondhatni könnyedén vitte. Lá
bai vaskosak, enyhén oszlopszerűek voltak. Ha valahol két lábbal 
megvetette magát, szinte lehetetlen volt feldönteni. Szobonya Ernőd, 
a huszonegy éves korában elhunyt osztálytárs, akkor már ifjúsági 
országos válogatott birkózó, képtelen volt ledönteni lábáról. Erre a 
próbára fogadásból állt ki, mert szerette a kihívásokat. Földhöz való 
kötöttsége a biztonságérzetét adta, és egész alkata, mozgása és moz
dulatai már akkortájt arra utaltak, hogy az ifjú Magyar László nagy 
realitásérzékkel a tények tiszteletére támaszkodó ember. Léptei 
biztonságot fejeztek ki. Sohasem járt könnyedén, sőt kedvelte az ülést 
és a heverészést. Érdemes megemlíteni a tényt, hogy balkezes volt, 
de a ceruzát néha jobb kezébe átvéve folytatta az írást.

Ami öltözködését illeti, abban is az átlaghoz tartozott. Szeretett 
sportosan és lezseren öltözködni, de ez korántsem volt egyenlő a ha
nyagsággal. Ruházatából hiányoztak a feltűnő színek vagy szabások. 
Szeretett kényelmesen öltözni, a divat sohasem hatott rá, észre sem 
vette. Egy-egy ruhadarab vásárlása nem volt esemény számára. A lé
nyeg az volt, hogy az ne üssön el az átlagtól, mert nem szeretett ily 
módon feltűnni. Igen hamar zakóban kezdett járni, talán mint falusi 
gyerek úgy találta, így kell a városhoz alkalmazkodnia, így olvad be 
annak közegébe. Aztán talán valamikor a gimnazista élet befejező 
szakaszában elkezdett nyakkendőt viselni, de ez akkor elterjedt volt 
körünkben. Nyakkendői szintén átlagosak voltak, egyáltalában nem 
rikítóak. Egyetemista korában is rendszeresen viselte, megkötése 
gondot jelentett számára, úgyhogy ez a művelet esetében némileg 
mulatságos volt. Ugyanakkor nem szerette, ha szorította, ezért nyak
kendője szinte mindig enyhén lógott az álla alatt és valamennyire



ferdén állt. Szerette a stabil és kényelmes lábbelit, viszont a gyűrött 
nadrágot észre sem vette.

Állandóan volt nála sötét tónusú, legtöbbször kockás zsebkendő, 
amelyet étkezés közben többször is elővette, megtörölte vele száját, 
de sohasem hajtogatta össze pontosa, hanem gombócként gyűrte 
zsebébe. Fésű mindig volt nála és a nyilvánosság előtt gyakran 
félrefordult, hogy gyorsan elrendezze vele hajzatát. Reggelente kínos 
precizitással készítette el vízzel átitatott frizuráján a baloldali válasz
tékot.

Tehát átlagos megjelenésű fiatalember volt az ifjú Magyar László. 
Ami viselkedését, társasági magatartását illeti, arra talán a visszafo
gottság volt a legjellemzőbb. Ennek mély gyökerei voltak, és az, hogy 
több ember előtt kitárulkozzék, azaz véleményét, érzéseit közszemlé
re tegye, nem kis erőfeszítésébe került. Falusi gyerek volt és legben
sőjében félt a városi környezettől. A városi gyerekek előtte ismeretlen 
beugratós szójátékainak rendszeresen áldozatul esett, úgyhogy elein
te nem is mert velük szóba elegyedni. Érthetően nem szerette, ha 
kinevetik. Nyolcadikos koráig naponta járt be az iskolába Hajdújárás
ról Palicsra, legtöbbször kerékpárra. Busszal csak a végső esetben 
ment, mondjuk rendkívül kedvezőtlen időjárási feltételek között. Már 
akkor kialakult benne a kerékpározás iránti elképesztő szeretet. Ké
sőbb Európában karikázott, velem két alkalommal Magyarországra 
(Kiskunhalas, Bácsalmás). Szerette a kerékpározást, mivel az vagy a 
megtevésre kerülő távhossz vagy a körülmények miatt kihívást jelen
tett számára. Mert szerette a kihívásokat. Egy alkalommal a végtele
nül hosszú téli esték egyikén a Radoje Domanovió utcai belgrádi szo
bánkban a duruzsoló vaskályha társaságában bevallotta, hogy a gim
náziumban az esetek többségében alig mert megszólalni, mert félt, 
hogy a többiek kinevetik tájszólásos beszédét, hogy olyan szavakat 
használ, amelyeket csak szűkebb falusi környezete. Valóságos komp
lexus alakult ki benne, amely alól hosszú éveken át nem tudott felsza
badulni. Épp ezért irtózott a nyilvános szerepléstől, az egyetemi vizs
gák alkalmával egyenesen megtiltotta nekem, hogy jelen legyek a te
remben, míg vizsgázik, hiszen az egyetemen újabb akadályt jelentett 
a szerb nyelven való vizsgázás, szerbül aránylag gyengén beszélt if
jú korában. S ha még hozzátesszük, hogy harmadik tantárgyként a 
számunkra teljesen idegen olaszt választottuk (méghozzá, amennyire 
emlékszem, az ő sugallatára), akkor válik csak igazán nyilvánvalóvá, 
hogy milyen igazi bábeli zűrzavar uralkodott elméjében. Albérleti szo
bánkban örökösen szótárak tömegével bástyázta magát körül (asztal
nál ritkán tanult, legtöbbször oldalán heverészve az ágyon, a ceruza 
vége szájában, hogy bármit azonnal aláhúzhasson: a végén minden 
alá volt húzva). Mert egyszerűen nem bízott meg önmaga emlékeze
tében. Mondhatni hihetetlenül sokat tanult, az ébrenléti állapot három



negyed részét tanulásra használta fel. Mély
séges türelemmel sulykolta magába a ténye
ket, elsősorban a nyelvtani szabályokat és 
szavakat. Ez utóbbiakat apró cetlikre írta, az 
egyik oldalon az idegen (német, angol, 
olasz), a másokon magyar jelentés. Villa
mosban, buszban az egyik zsebből szedte 
elő a cetliket, és ha tudta a fordítást, a cetli 
a másik zsebbe vándorolt, ha nem, akkor 
vissza az eredetibe. Ilyen hihetetlen szorgal
mú emberrel életemben nem volt alkalmam 
találkozni. Vagy negyven év távlatából szem
lélve a dolgokat, ezt a buzgóságot a tanulás 
területén szinte kórosnak látom. Mindig attól félt, hogy nem tud, hogy 
szégyent vall. Állítom, hogy egy-egy vizsga alkalmával a tankönyvet 
magával vitte a terembe és mielőtt szólították volna, még mindig lapoz
gatta. Ezt maga ismerte be egy alkalommal.

A visszafogottság jelei tapasztalhatóak voltak egyéb érzelmi meg
nyilvánulásaikor is. Sőt: érzelmeiről egyáltalában nem is nagyon be
szélt. Csak ha én beszéltem alkalomadtán érzéseimről, akkor oldódott 
fel és mondta el, mit érez. Valahogy úgy találta, érzésekről nem illik 
beszélni. így aztán öröm, bánat, düh, rokonszenv és más érzések 
nagyon ritkán és, újra ezt a szót kell használnom, visszafogottan 
jutottak kifejezésre arcán vagy mozdulataiban. Általában csendes és 
nyugodt kedélyesség jellemezte viselkedését, gyakran mosolygott, 
hangosan ritkán kacagott. Ha ösztönszerűleg kacagásba kezdett, 
olyankor önkéntelenül (vagy tudatosan, mert az nem illik) visszafogta 
magát és inkább bevörösödő arccal fojtotta magába a nevetést. Nem 
voltak heves gesztusai, nem volt igazán beszédes. Szerette a humort, 
a derűt. Intim pillanataiban szeretett falubelijeiről mulatságos történe
teket mesélni, s tette ezt nagy megértéssel és rokonszenvvel. Nagyon 
szerette faluját, igazából sohasem szakadt el tőle. A test igényeit 
természetesnek találta. Jól és mélyen aludt, későn feküdt, nem kelt 
korán. Természetes jó étvágya volt, de a táplálkozás nem jelentett 
élvezetet számára. Sohasem fejezte ki elragadtatását vagy undorát 
egy-egy étellel kapcsolatban. Adagját az egyetemista menzán arány
lag gyorsan elfogyasztotta, megtörölte száját, felkelt és elindult. Képes 
volt napokon át bablevest enni, mint egyedüli főtt ételt. Mint a többi
ek, ő is sok élelmet cipelt magával Belgrádba, de sohasem főzött. 
Szeszes italt sohasem ivott, cigarettára nem gyújtott. Nagyon sok al
mát fogyasztott, télen mindig volt vele egy láda alma az ágya alatt, és 
tanulás közben sokat megevett belőle. Egyébként az újszerű ételeket, 
amelyeket Belgrádban ismertünk meg, azonnal, mindenfajta megjegy
zés nélkül fogadta el. Beteg szinte sohasem volt. Néhányszor fájt a



foga, de egykedvűen tűrte. Ugyanez volt a helyzet a meghűléssel kap
csolatban. Szipogott, köhögött, fújta az orrát, de orvoshoz nem ment, 
nem panaszkodott egy szóval sem, hanem türelmesen kivárta, hogy 
erős szervezete mindenfajta orvosság nélkül végezzen a kórokozók
kal. Egyedül ha torka fájt, több teát ivott és éjszakára sálat kötött a 
nyakába. A testiség hozzátartozója a nemiség, általában a másik 
nemhez való viszonyulás. Számára ez nem volt sohasem beszédté
ma. Ha erről folyt a beszélgetés, egyszerűen hallgatott. Nem tapasz
taltam, hogy bármelyik lány érdekelte volna, úgy viselkedett velük 
szemben, mintha azok nem egy másik nem képviselői lettek volna. 
Nem udvarolt, nem beszélt lányok testi külleméről. Ha malackodó, 
pikáns viccet meséltek társaságában, rendszerint elvörösödött és eről- 
tetetten kuncogott. Néha az volt a benyomásom, hogy a viccet nem is 
értette, de ezt a fenti módon igyekezett tudatosan leplezni.

Jószemű gimnáziumi tanáraink az ifjú Magyar Lászlóban nem fe
deztek fel semmilyen rendkívüli képességet. Ha azzal rendelkezett is, 
nem vették észre. Végeredményben közepes tanuló volt, elég sokat 
bukdácsolt, gyakran kapott elégtelen osztályzatot egy-egy tantárgyból. 
Még az sem mondható, hogy valamelyik tárgyból kitűnt volna. Ügye
sen rajzolt. Nem volt tagja a Topiák tanár úr által sikeresen vezetett 
iskolai kórusnak. Egyetlen dologban jeleskedett igazán gimnazista ko
rában: a labdarúgásban. Hála ledönthetetlenségének, rendkívül nehéz 
volt tőle elvenni a labdát, aránylag ügyesen cselezett, volt érzéke az 
összjátékhoz, labdakezelése kiváló volt. Hiányossága talán kissé 
lassú mozgásában rejlett, elég sokat álldogált a pályán, feleslegesen 
sohasem futott, de mindezt remekül pótolta legnagyobb labdarúgó 
erénye: lövéseinek ereje és pontossága. Egy-egy iskolai mérkőzésen 
ritkán volt játékban, de labdaérintése nagyon sokszor góllá változott. 
Elsősorban bal lábbal, minden helyzetből -  csatárként, mert az volt - , 
amint arra alkalom mutatkozott, nagy erővel „tüzelt". Csapattársai 
szerették, mert sohasem vitatkozott velük játék közben vagy a félidő
ben. Egy osztályközi mérkőzés félidejében azzal szórakoztatott ben
nünket, hogy vagy húsz méterről (fogadásból) pontrúgásból eltalálja a 
felső lécet. Legtöbbször sikerrel. Tehetségére gimnazista korában fel
figyeltek már az iskolán kívül is. Nemcsak a gimnázium válogatottjá
ban játszott, és faluja csapatában, hanem a város ifjúsági válogatott
jában is. 1953-ban Grazban járt ilyen minősítésében egy nemzetközi 
tornán. Ott vette első karóráját is. Állítólag patinás belgrádi egyesüle
tek is érdeklődtek utána, ezt másoktól hallottam. Az egyetemi tanul
mányok folyamán az akkori OFK Beograd csapatában edzett rövid 
ideig. Néhány mérkőzésen játszott is a második csapatban, kapott is 
valamennyi zsebpénzt, de mindez nem sokáig tartott. Aránylag gyor
san abbahagyta a labdarúgással való foglalkozást és csak a tanulás
ra áldozta idejét. Talán azért is, mert a labdarúgás iránti érdeklődését



felváltotta a művészetek iránt feltámadt csillapíthatatlan érdeklődésé 
vagy talán szenvedélye.

Az ifjú Magyar László német nyelvet és irodalmat tanult. Esetében 
az első helyen minden kétséget kizáróan a nyelv állt. Vonzotta a nyelv 
törvényeit egybefoglaló nyelvtan, valamint minél több szó értelmének 
a megismerése. A nyelvtan tanulmányozásában fáradhatatlan volt, 
türelme e területen egyenesen elképesztő volt. A nyelvtankönyveket 
minden nap kezében forgatta, mindig jegyzetelt a lapszélen. Hihetet
len, hogy hányszor volt képes átvenni egy-egy egységet. Tény, hogy 
nyelvi ismeretei a rengeteg ismétlésen és gyakorláson alapultak. Az 
élő nyelv, a beszéd nagy erőfeszítésébe került. Igazság szerint nem 
is hallottam németül beszélni, csak egy-egy beszédgyakorlati órán, ha 
felszólították. Érezhető volt, hogy a szóbeli megnyilatkozás görcsös és 
gyakran sikertelen kísérletet jelentett számára. Annál inkább élvezte 
az összehasonlító nyelvészetet. Az irodalomnál jobban érdekelte a 
színház és a film. Többször jártunk együtt színházba, főleg Brecht egy 
darabja lelkesítette fel. Moziba alig jártunk. Úgy adódott, hogy a 
Szállnak a darvakat külön néztük meg. Amikor hazajött, láthatóan 
egzaltált állapotban volt, és kérdésemre, hogy milyen film, azt vála
szolta, hogy majd meglátom. Amikor én hazajöttem, rám nézett, és 
nem kérdezett semmit. Az egész dolgot magánügynek tekintette. A 
filmnél és a színháznál jobban érdekelte a festészet. Többször jártunk 
kiállításon, rendszerint az ő javaslatára. A képeket csak nézte, hosz- 
szan és elgondolkodva, fejét csóválta, de kísérő szöveg nélkül. Leg
több esetben egy-két rövid, általánosító jellegű mondatot mondott. Az 
volt a benyomásom, hogy a kép által nála kiváltott hatás jóval több 
volt, mint amennyit vele kapcsolatban közölt. Mert a művészet nála 
elsősorban emocionális élmény volt, ingoványos terület, ahol óvatosan 
illett járni, és ahol a hétköznapi józanság, amely oly jellemző volt rá, 
nem volt biztos útvezető. Szeretett szép és sikerült reprodukciókat vá
sárolni, igaz, anyagi okokból nem nagy számban. Elsősorban francia 
impresszionistákat és Paul Klee képeit veszegette alkalomadtán. 
Miután megvett egy-egyet belőlük, ágya lábához helyezte őket, jelleg
zetes mozdulattal ledőlt az ágyra és mozdulatlanul, szótlanul nézte a 
festményt egy ideig. Aztán fogta és eltette.

A művészetek közül az ifjú Magyar Lászlót a zene, méghozzá a 
komolyzene ragadta leginkább magával. Hangszeren nem játszott, 
énekelni sohasem hallottam. Azokban az időkben egy módon lehetett 
falun ilyen muzsikához jutni: a rádió által. Szavai szerint sokat és 
szenvedélyesen hallgatta a magyar rádió komolyzenei műsorait. 
Számomra merőben ismeretlen zeneszerzőket, zeneműveket és 
karmestereket, valamint hangszeres előadóművészeket emlegetett. Az 
emberi hang, mint hangszer, nem annyira érdekelte. Aztán egy napon 
Belgrádban elkezdte gyűjteni a hanglemezeket. Erre a célra néhány



alkalommal pénzt tőlem kért kölcsön (máskor soha), amit szívesen 
adtam és amit az első adandó alkalommal azonnal visszaadott. A 
gyűjtést az orosz Melodija lemezekkel kezdte, de volt neki néhány 
nyugati és hazai negyvenötös fordulatszámú lemeze is. Nagy szenve
déllyel gyűjtötte a lemezeket, szerette a bravúrszámokat, mondjuk 
Leonid Kogan valóban ördöngős hegedűjátékát. Az akkori viszonyok 
között aránylag gyorsan szép gyűjteményre tett szert. A legnagyobb 
kínt mindig az jelentette számára, hogy ki kellett várnia a hazamene
telt, hogy az új szerzeményt otthon meghallgathassa. Gyakran jártunk 
hangversenyekre is, szinte mindig ő volt a kezdeményező. így aztán 
együtt ismertük meg az akkor kezdő Zubin Mehta művészetét (többek 
között Debussy Egy faun délutánját vezényelte), de magával ragadta 
Starker János csellójátéka is. Olyannyira, hogy a hangverseny után 
bementünk az öltözőbe és magyarul gratuláltunk az akkor már Ameri
kában élő művésznek. Amikor Szabó Miklós Verdi Requiemjében éne
kelt, másnap a városban sétáltunk vele, a dalmát pincében sült halat 
ettünk társaságában. A zenét hallgatva elmerevedett, arca bevörösö- 
dött. Érzéseit a hallott muzsikával kapcsolatban nem tudta szavakba 
önteni, de kétségtelen, hogy a komolyzene nagyon befolyásolta. 
Kedvenc zeneszerzője Beethoven volt, az ő zenéjének nyíltsága, erő- 
teljessége mindig elkápráztatta.

A művészeteken kívül az ifjú Magyar Lászlót a múlt vonzotta. 
Többször emlegette, hogy falujában van egy ember, aki régi, földből 
előkerült tárgyakat gyűjtött, hogy a falu határában ásatásokat végez
tek. Büszkén emlegette, hogy egy ismert magyar utazó nevét viseli, 
akihez talán valami köze is van. Szerette a régi nyelvtankönyveket, 
szótárokat. Volt néhány a tulajdonában, amelyeket még a múlt szá
zadban adtak ki. Nagy becsben tartotta őket. Már nem emlékszem, 
hogyan jutott hozzájuk. A középiskolában és az egyetemen tanárain
kat rendkívül tisztelte, sohasem bírálta őket attól függetlenül, hogy 
milyen osztályzattal illették tanulásának gyümölcsét. Egy ember azon
ban mégis felkeltette érdeklődését belgrádi éveink folyamán. Ez az 
ember házigazdánk fia volt, aki akkor harmincas éveinek közepén járt. 
Röviddel megismerkedésünk előtt Franciaországban doktorált Stefan 
Zweig és Romain Rolland levelezéséből. Akkortájt válóban volt első 
feleségétől. Nem lakott velünk egy fedél alatt, de gyakran jött szülei
hez látogatóba, néha barátaival, és a szomszédos szobában gitárszó 
mellett csendesen szomorú francia és orosz dalokat énekeltek. Ilyen
kor abbahagytuk a tanulást és áhítattal hegyeztük fülünket. Tetszett 
neki ez az ember, dr. Drágán Nedeljkovió, és viszont. Ezt onnan 
tudom, hogy az utána következő években bármikor is volt alkalmam 
találkozni a korpulens, szerémségi származású, akkor már egyetemi 
tanárral, az orosz nagyepika kiváló ismerőjével, mindig látható és 
őszinte érdeklődéssel tudakozódott volt szobatársam életének alaku



lása után. S ezt tapasztaltam Magyar László 
részéről is.

1962 nyarán több mint tíz napig újra a 
társaságában voltam, öten bejártuk a szlové
niai Alpok egyes részeit. Természetesen fe
ledhetetlen élményt jelentett a hegyekben 
való bolyongás mindannyiunk számára. Ő 
valósággal felszabadult, szótlanul tűrte a 
viszontagságokat, egyenesen élvezte a ter
mészetet és társaságunkat. Sokat nevetett.
Itt van előttem az utolsó fénykép a túráról.
Ketten állunk a Robanov kot vadvirágos 
rétjén, jobb oldalt a faház, ahol az előző éjsza
kát töltöttük. Barátom tipikus testtartásban áll: enyhén roggyant térd
del, keze csípőjén. A hátérben a 2062 méter magas Raduha (az elő
ző nap hódítottuk meg), a csúcs enyhén felhőben. Egy tíz éve tartó 
barátság utolsó dokumentuma. Számunkra egy boldog kor lezárása. 
Bruckner kürtje.

Emlékeimet az ifjú Magyar László jelleméről igyekeztem nem a 
mostani énem meglátása alapján megírni, hanem úgy láttatni őt, 
amilyennek akkor láttam. Mert az idő távlatából szemlélve a dolgokat, 
hajlamosak vagyunk arra, hogy azokat másképpen ítéljük meg, mint 
amilyenek valójában voltak. Általában az idő múlása feledteti a 
rosszat és a kellemetlent, azaz mondhatni szépítő hatással van. Ezt a 
csapdát egyértelműen úgy kerülhetjük el, hogy igyekszünk a tényekre 
támaszkodni, (gy mondjuk emlékeinkben valakinek alakja, testi megje
lenése ilyennek vagy olyannak tűnik, de ha elővesszünk egy korabeli 
fényképet, meglepetéssel állapíthatjuk meg, hogy bizony alaposan té
vedtünk. Az ifjú Magyar László küllemét nem volt nehéz felidézni, há
la épp a rendelkezésemre álló fényképeknek. Lelkiségének, szellemi 
alkatának felidézése természetesen jóval nehezebb feladat. Esetem
ben talán könnyítő körülmény volt az, hogy életünk további szakasza
iban ritkábban találkoztunk, alig néhány alkalommal tárulkoztunk ki 
egymásnak olyan mélységben, mint a fentiekben felelevenített korban. 
Más szóval: bennem még nagyon is él az a Magyar László, akivel 
együtt ültünk a gimnáziumi padban, majd egy szobában laktunk 
három esztendőn át. Tehát a későbbi „Magyar Lászlókat” , mert az ő 
jelleme is változásokon esett át, nem ismertem annyira. Kevesebb a 
későbbi vele kapcsolatos élményeim száma és mélysége, de bátran 
mondhatom, hogy a megidézett nyolc év folyamán jelleme végleges 
formája volt alakulóban. A nagy tapasztalatok kora volt ez, az az élet
kor, amikor szinte mindenki a legfogékonyabb a külső, jellemformáló 
élményanyag befogadására. Az ifjú Magyar László jelleme igen 
bonyolult és ellentmondásokban gazdag volt. Gátlásokat magában



hordozó kamasz volt, nem volt kommunikatív, de környezetébe be 
tudott illeszkedni. Talán épp gátlásai miatt, rendkívül toleráns volt 
másokkal szemben. Jellemző, hogy -  ezt merem állítani -  nem volt 
ellensége, sőt haragosa sem. Nagy figyelmességgel közeledett min
denkihez, figyelt mások véleményére. Ehhez a mélyen demokratikus 
jellemvonásához társult szűkszavúsága, óriási naivitása, és mivel 
tisztában volt ezzel, nagyon óvatos volt a makrovilággal szemben. 
Naivitását felülmúlta kíváncsisága a szellemi értékek iránt. Szorgalma 
sohasem volt arányos az elért teljesítményhez viszonyítva. Tudniillik 
mások e szorgalom töredékével úgymond sokkal többre vitték. Kíván
csiságát már csak jószívűsége múlta felül. Az ifjú Magyar László 
jónéhány erény birtokában volt. Egész lénye rendkívül vonzó humani
tást sugárzott, osztálytársai szinte kivétel nélkül szerették. Ez volt az 
ifjú Magyar László legjellegzetesebb emberi vonása. Alapjában véve, 
bár megjelenése és viselkedése mentes volt minden rendkívülitől, 
mégis kissé különc volt. Nem élt teljes életet, mert az élet másik szfé
rája, amely magába foglalta a „bűnös" dolgokat, mint a felhőtlen 
olcsó szórakozás, a női kalandok, a bohémkodás bármely formája, az 
érzelmek fecsérlése haszontalan dolgokra és emberekre, a szesz má
mora, a tánc szédítő öröme, a káromkodás oly könnyítő ereje teljesen 
ismeretlen maradt számára.

Ki szeretném hangsúlyozni, hogy ezen írás a tényekre igyekszik tá
maszkodni. Azért, mert Magyar László is a tények megszállottja volt, 
aki a földön mindig stabilan, két lábbal állt. Nem szól ez az írás a köz
te és az e sorok írója közötti kapcsolatról. Félő, hogy a tényeket egy 
ilyen emlékezés írásakor Bruckner kürtje, az érzelmek elsodornák. 
Megírására soha nem kerül sor. Ezt az írást viszont a barátság emlé
ke szülte és a tiszteletadás Magyar Lászlónak, az embernek.

1998. november 27-én.
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r f ^ > } Ĉ J5~'
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Horváth Ida

Narkísszosz második 
élete*

A kék csónak írójának

Már évek óta sulyok akart lenni. Fekete, kellemetlen tapintású, pu
ha, ehető húsú kis termés, amely tenyérben is elfér, s amiért tüskés, 
óvatosan nyúlnak hozzá, de mindez ellenére azért késsel eszik.

Ha létezik reinkarnáció, mert kétségkívül még ez tűnik a legelfo
gadhatóbb, legközelebbi megoldásnak, nem ártana sulyokká reinkar
nálódni.

Elmerülni. Sodródni. Vegetálni.
Ott ült a kék csónakban és nézte magát a víztükörben. Hirtelen 

arra gondolt, lehetséges, hogy ez nem is ő, csak egyik arcvonása hul
lott a vízbe és öltött idegen formát. Hallgatott. Vigyorgott. Grimaszolt. 
Beleköpött a vízbe. Fantasztikus érzés volt, megmagyarázhatatlanul 
jó, olyasforma, mint amikor a gipszet levágják az ember kezéről, és 
döbbenten tapasztalja, milyen könnyű meg gyógyult. Szinte új.

Felnézett az égre. Csupa madár: fekete, hullámzó tükre a víznek. 
Igen, mindenütt tükrök. Bosszantó tükrök. Átkozott tükrök. Le kéne ta
karni valamennyit, vagy legalább összetörni. Kérdés, mi maradna meg 
akkor, és hol igazolódna a valóság...

Mindegy. Neki már mindegy, mert hisz rég megkettőződött. Ketten 
voltak most is: ő meg ő. Az egyik eleven, élő, hús-vér, a másik halott. 
Dunavíz folyik ereiben, és nehéz, őrjítően nehéz. Alig cipeli az első, 
ő, aki persze a prímás, akár a zenekarban, ő  határozza meg az épp 
aktuális leitmotívumokat vagy nagyzolva: a repertoárt. Valahogy min
denhol, mindenben, mindenütt ott lapul, rejtőzködik az a másik ő, akit 
nevezzünk árnynak, habár ez a meghatározás csak részben felel meg 
a valóságnak (bár néha minden csak részben felel meg a valóság
nak).

Ő felvette az árnyat, belebújt, mintha zubbonyt öltene, majd kimá
szott a kék csónakból és párosával vette a lépcsőfokokat, mert csak 
a páros számokban hitt, a bűvkörükben élt.

Ki akarta nyitni a nyaraló ajtaját, de nem sikerült, a kulcs nem for
dult a zárban, ő egyre idegesebb lett, és rángatni kezdte a kilincset, 
verte, rugdosta az ajtófélfát, de a kulcs csak nem akart fordulni, és 
akkor már mindkét öklével verte a barnára festett ajtót, de nem is az

* I. díjas novella



ajtót verte, hanem a bezáruló életeit, a mindennapokba ütközött 
csupasz szilárdságot, az üvegfalakat, a sárga samott-téglákat, a 
betonburkolatokat, amelyek rétegszerűen fogták közre. Hiába, tűrhe
tetlenek. Törhetetlenek. Törhetetlenebb, mint akármi.

Felhorzsolódott a csuklója. A hisztérikus állapotban teljesen megfe
ledkezett sebezhetőségéről. A vér sűrűn, lustán folyt, ő meg csak 
nézte és le akarta törölni. Még mindig magánkívül volt, és hirtelen 
mozdulattal a legközelebbi gazcsomó tövéhez guggolt, és úgy rángat
ta a karját, mintha mosna, mintha most szabadulna meg a salaktól, 
most csiszolódna formára a samott, de a vér egyre jobban csörgött, 
mivel a kardélű növények apró, meghunyászkodó, alattomos 
giz-gazok egyre csak hadakoztak vele, nyársalták, égették, tömör 
húsú futótűzzel büntették.

Leült. Most igazándiból megfojtott volna valakit, akinek olyan 
tenyérbemászó nyaka van. Csak úgy. A megkönnyebbülés kedvéért. 
De nem lehet, mert ő egyébként kedves, aranyos, és mindenki elhiszi 
neki ezt az ocsmány szerepet, mert ezt tudja ő igazán adni, olyan hi
hetetlenül autentikusan és olyan hihetetlenül extrán, hogy néha talán 
saját maga is elhiszi, hogy még a mesebeli jótündéreket is tőle ere
deztetik. Mindenesetre pikáns egy helyzet -  gondolta ő és még szo
rosabbra erősítette a zubbony fémes csatjait. A csatok megcsillantak 
a fényben, beragyogva egész testét. Szegényke, azt hitte ez a meleg, 
a perzselő, júliusi napfény jótékony hatása, persze tévedett. Puha, 
napfényszötte átok kúszott rajta, láthatatlan, kígyószerű lények teke- 
rőztek testén és zsigeriben. Érzékelhetetlenül, végérvényesen. A do
lognak persze nem volt semmi patetikája, amolyan disztingvált, célirá
nyú mozgássorozatnak volt nevezhető, mégcsak nem is fájt.

Hirtelen fölkapta a fejét, mint akit elektrosokk ér. -  A szendvicsek. 
Súgta az árny és ez a szó úgy visszhangzott a fülében, mintha a kör
nyék összes harangja egyszerre kondult volna meg, és az erdő nim
fája, Ekhó, ajkait az ő fülkagylójára tapasztva eljátszotta volna azt a 
vészjósló, susogó végzetet. Tompa fájdalom és éles felismerés hasí
tott gyomrába, és onnan ollózó, apró, metélés-szerű csattogásként 
haladt fel a torkáig. Pár másodpercig tartott, de ő hosszú érák kínjait 
hallotta testében moccanni. -  Ma viszik a szemetet, ma kell bedobni, 
becsempészni a zsákba a megrothadt szendvicseket.

Gyorsan felült a biciklire, és úgy tekerte a pedált, akár egy esze
lős fegyenc, megzavarodott rab, aki a hirtelen jött szabadságérzettel 
nem tud mit kezdeni, egyszerre akarja beszippantani a létező összes 
levegőt és évszakot. Reszketve tartotta a kormányt, megfeszítve min
den izmát, csak a sebességre koncentrálva, egyre gyorsabban és 
gyorsabban száguldott, hasította a szellőket, az izzadság csörgött a 
hátán, a combjain, az ülés kidörzsölte a nadrágját, érezte elszakadt a 
farmer, de nem baj, nem is számít, nem is kellemetlen, csak érjen



haza, haza kell érnie, nem is érzi a déli meleget, a júliust, nem is ala
csony a vérnyomása, nem is fog most elájulni, nem, most nem 
szabad, nem lehet, 40 évesen a doktor szerint már vidáman sütkérez
het, akár napszámosnak is beállhat a Kombinátba, csak most ne szé
düljön le erről a nyomorult minibicikliről, persze, ha megkapta volna a 
versenybringát, akkor most minden más lenne, Isten, mennyit könyör- 
gött érte, de nem baj, a fenébe a gyönyörű, divatos, gyors verseny
bringával, csak ne szédüljön, ne zúgjanak a fejében a dongók és...

Ledobta a ház előtt a biciklit, eszeveszetten rohant be. Tudta, 
csupa mocsok, véres, gazszagú, földes, ragad mindene, de nincs idő, 
gyorsan lenyúzta lábáról az agyon porosodott cipőket és beosont a 
nappaliba. Kinyitotta a táskáját, belenézett. Csak úgy belenézett. 
Annyira nyomasztó és kellemetlen ez a história, és annyira hozzánőtt, 
és annyira nem ura a helyzetnek. Mindegy. Ez már évek óta így megy. 
Az apja előkészíti az uzsonnát, amit ő nem tud megenni. Nem tudja 
legyűrni a falatokat a torkán, így kézenfekvő megoldásnak tűnt, hogy 
ahelyett, hogy csak ennyit mondana: -  Nézd apu, nem kell, ne csinálj 
többet, inkább meghagyta neki ezt a különös élvezetet, ezt a csak 
az apákra jellemző gondoskodást, és hetek múltán eldobta. Eldobja. 
De nem csak a szendvicseket. Olyan undorító dolog ez, mint az 
árulás. -  Árulás -  kondult meg egyszerre a fülében a környék összes 
harangja.

Gyorsan kivette a rothadt, iszonyú büdös, deformálódott, gondosan 
szalvétába csomagolt penészes szendvicseket és lassan, lopakodva 
kisurrant. A kezében tartotta őket, azóta neki minden bűn penészsza- 
gú és deformálódott.

Bedobta. -  Ez gyorsan ment, súgta az árny, és megfordult. Ott állt 
az apja. Ő nem merte felemelni a tekintetét, ott gömbölyödött a szem
bogarába pecsételt billog -  a penészgombák alcsaládjainak összes 
spórája égett, lobogott, mint a tűz. Csak állt. Mint akit tetten értek. És 
őt tetten érték. Az apja tekintetében volt valami távoli, amibe nem le
hetett belekapaszkodni, úgy úszott a zöldes szivárványhártyában, mint 
egy elérhetetlen kék mentőöv, kék mentőcsónak, ő meg csak fuldokolt 
a kamra poros levegőjétől, tudta, ki fog újulni a bronchitise is, de nem 
baj, semmi se baj, csak ezt a percet lehetne átúszni, megtalálni azt a 
kék csónakot, csak ezt a percet lehetne megsemmisíteni, ő esküszik, 
megenné itt, azonnal az összes rothadt uzsonnát, meg a kamrát is, 
meg még sok ocsmány dolgot, csak ezt ne, csak ezt a percet ne 
kelljen túlélnie.

A pofon nagy volt. Mindene belezsibbadt. A kéz hatalmas, akár a 
test és erős, akár a bivaly. Reszketett és a karját harapdálta. Nem 
szólt. Csak az a másik, az apja, aki most idegennek és ismeretlennek 
tetszett: -  Te átok! Te disznófülű! -  ennyit hallott, és ott, akkor, meg
semmisülve a szégyentől, gyalázattól, arra gondolt, hogy az apjának



a kocsonyába való füle helyén óriási, rózsa
szín disznófülek lobognak. Szép, nagy fülek.
Ez annyira mulatságosnak tűnt, hogy meleg, 
jóízű, kerek nevetés szakadt fel belőle.
Pedig ez éppen nem volt röhelyesnek 
nevezhető szituáció, és az apja sem tar
totta annak. Azt hitte: kiröhögi. Ő nem tudta 
megmagyarázni, nem is akarta, csak egész 
lényében a félelmet érezte, mintha nem is 
lenne formája, csak apró, kis félelmek hal
mazából épülne fel.

Ordított, mert ez fájt. Az ütések. Nehezek 
voltak és céltalanok, bősz, féktelen harag ízét 
harapta ki karjaiból. Arra gondolt nyüszítve, mint a kivert kutyák, hogy 
ismét csak félreértették és ezúttal tényleg világgá megy, öngyilkos lesz 
meg hasonlók...

Feltápászkodott. Két napig borogatta a lábát. Gyűlölt mindenkit és 
mindent, pedig annyira szép a dunai táj, a kék csónak is jó, meg a 
víztükör is a régi, csak valami azért mégis megváltozott, olyan mocs
kosán, tisztátalanul lett más minden, és ő úgy feszült ebbe a szokat
lan mindenbe, akár a bőr a dobokra, végérvényesen.

Szerdán a szomszéd csemegézni hívta. Bográcsban főzte a 
sulykokat. Nem igaz. Ez nem lehet igaz. A sulykok ott főttek, a feke
te lélek-sulykai rotyogtak. -  Meg fogják enni! -  súgta az árny. -  Meg 
fognak enni! Meg fognak...

Bőgött. Visított. Toporzékolt.

Igen, akkor arra gondoltam, hogy van az életemben egy disznó 
(akinek semmi köze az apámmal történtekhez), ami él, akárcsak ő és 
az árny, és ez az a disznó, ami zabálja és tapossa a malacait, és én 
is csak egy olyan csomó döglött hulla-malac vagyok, mint amilyene
ket apám tavaly télen még csak el sem akart ásni.



L á s z ló  P a u lin a

A kék
avagy

ahogy Krúdy látta volna*
(Csáth Gézának ajánlva)

Szeptemberben, midőn szól a pri-pri bogár szomorú hegedűdala. 
A fürdőbe fürdeni csak a fürdőorvos jár.

Szivarfüst látszott tovaszállni, mely oly kék, mint a vadgalamb fól
iának hamvassága. Titokban és csendesen ér el a cukrászdához, ahol 
lassan összehúzzák a vaníliaszínű függönyöket.

A vendéglőben, ahol az ének cseng, a zene zeng, a poharak zö
rögnek és a nők úgy nevetnek, mintha csiklandoznák őket, nem szólt 
már a messzi hegedű édesbús hangja. Úgy tűnik a félhomályban, va
laki a nyárfák mögött visszatartott lélegzettel bámulta mindezt.

Talán Szindbád, a hajós, akinek vitorláira szívek vannak hímezve, 
s aki midőn eljön az ősz, az asszonyokat érett gyömölcsszagúnak 
érzi.

Mit látott Szindbád illatos, rózsaszínű párák közt, álomterhes mély 
éjszakákon?

Látta a fiatalembert a kék csónakban ringani, melynek szirmai 
kékek, mint a szőlő csiklandó illata.

Látta a finom párák mögött a túlsó partokat, látta peregni a napo
kat, mint fagyöngyöt apáca olvasójában. S ó, mennyire vágyott olyan 
kontyfésű lenni egy nő hosszú, aranyszőke hajában, mely lágyan jár 
a hajban, mint a csónak úszik a tó vizén.

És látta a csónak érett szirmait elmerülni halk, ibolyaszín habok
ban.

A vadevezős érezte, a partok egyszer összetörik a sétányokat s 
magukba szívják a titkoktól terhes, ibolyaszín vizeket.

A száján is elhallgatott ilyenkor a szó, és láthatólag erőfeszítésébe 
került, hogy a távoleső pont varázsától megszabaduljon.

Látta a kék csónak felett Eroszt. Látta Cloét a sétányon szökellve, 
a parton gázolva, virágként világító arcát a csónak fenekén. 
Olyan volt, mint cukrászdák vaníliafagylaltja, egy hófehér álom...

Látta, hogy Erosz ráborul a kék csónak szirmaira, mely csendesen 
úszott velük a túlsó partok felé.



Míg a fiatalember reszkető karokkal evezett, az ibolyaszínű víztü
körben kutatta Cloe testének imbolygó fehér foltjait.

S látta, ahogy odalépett hozzá és csókolni kezdte fehér arcát, fi
nom rajzú ajakát, és hogy a nő csillogó, szürke szeme hálásan, szin
te megadással tapadt a férfira.

Ám hirtelen a partok átfúrták a kék csónak bordáit (mint a vadeve
zőst, kit a szelek játéka sodort messzi partokra), s öblös testét ibolya
szín vizek Toppantották össze.

Látott a habokból felbukkanni egy szürke kagylót, melynek széttá
rultak ólomként nehezedő ezüstszárnyai.

S a kagylóból megszületett Melankólia.



T o r n a  V ik tó r ia

Eltépett jegyzetek 
K-nak és CS-nek, avagy 
miért nincs Nomatítínek 

motorcsónakja?*
...Nomatiti egy különös éjszakán álmában egész picire zsugorodott. 

Amolyan ötéves nagyságrendű, átlagos kisgyerek lett belőle. Akkor, 
ott az álmában nem is sejtette, hogy ő már kész felnőtt, és életkorá
hoz illően kéne viselkednie. Mivel azonban Nomatiti nem volt felnőtt 
lényének tudatában, ezért hát gondtalanul, mondhatni terhes gondola
tok nélkül játszadozott egy elhagyott fészer melletti homokozóban...

...mikor fölébredt, jókat nevetgélt magában, hogy ilyen bolondot 
csinált a nagybetűs időből. Mert Nomatiti a valós életben -  amellett, 
hogy felettébb komoly felnőtt volt -, nagyon szerette a tréfát is. S 
most örült a felfedezésnek, miszerint eddigi legnagyobb félelméből, az 
Idő „elmúlásából” is gúnyt űzhet...

...Nomatiti emellett sok más, rejtett dolog ismerője is volt. Például 
hatalmas üveggömböket fújt törékeny üveghabból. Egyszer egy ilyen 
üveggömbben hajózott át a Léthe vizén, és bebarangolta az Alvilág 
hosszú, sötét folyosóit. Megnézett mindent, mi más. Aztán eltörte 
üveggömbjeit, és a milliónyi üvegszilánkból tükröket rakott össze. 
Ezekkel gyűjtötte magába a fényt. A fénnyel együtt pedig fészket rak
tak szívében a tudás és a vágy madarai...

...Nomatiti szállni akart, egyre magasabbra, és nem kívánt már 
senkire sem várni. Elhagyta földi köreit, és meglátogatta az istenek or
szágát, mit ember még nem látott. Soha nem tért vissza...

...Ha Nomatiti rövid életéből valaki netán arra következtet, hogy 
álmai tragikus véget értek, az nagyon téved. Az, ami őt ebből a 
pokollá vált földi Paradicsomból elűzte, az a sok hazugság volt, amely 
minden emberi életet behálóz: az ellenségek megaláztatásai, a szerel
mesek hazugságai, a gyermekkori lódítások, a felnőttes átverések. 
Nomatiti megértette, de nem szerette ezt a világot. Mert nem csak por 
és hamu volt. Születés volt, fény és halál. Az istenektől több világos
ságot kapott, mint a többi ember...

...Azt hiszem, épp ezért nem volt soha motorcsónakja. Különben 
is, nem vágott volna ki soha egyetlen fát sem a boldogságáért. Nem



vett volna el életet azért, hogy saját magának örömet szerezzen 
Szerették is őt ezért a fák...

UTÓSZÓ
Ha az emberi élet Nomatiti madáristen-létéhez hasonlóvá válhatna 

az emberek nem gyűjtenének életük nagy álmaira, és nem venne sen
ki motorcsónakot sem. A társadalom pedig -  motorcsónakra vágyók 
hiányában -  darabokra hullana. Az üvegcserepekből hatalmas tükrök 
készülnének, és egyre több fény jutna a csöndes, izoláltan pumpáló 
szívkamrákba. Csakhogy Nomatiti az anyagi világ számára már csak 
kósza emlék: elfeledték, mint halottaikat a gyászolók hétköznapi 
rohanásaikban... Ha jobban meggondolom, már én sem emlékszem 
tisztán Nomatiti vékony alakjára. Egyre inkább elmosódik, az arcát 
már nem is látom... Mert dolgom van elég nekem is. Nem tudok min
dig csak látomásokat kergetni. így is állandóan késésben vagyok. Ro
hanok az iskolába, aztán haza, szaladok a boltba, satöbbi, satöbbi, 
satöbbi... Egyszer csak meglátok a kirakatban egy gyönyörű, vadona
túj BMW-t. Ha nekem egyszer ilyen lenne, én lennék a legbold... 
...Ezért létezik Nomatiti csak az én mesémben. Kitalált, valótlan figu
ra, aki szabadabb az emberi faj többi példányánál. Vágyai nem a föl
di élethez kötik, ezáltal nagyobb mozgásteret nyer mind anyagi, mind 
szellemi értelemben. Ez az időtlen, céltalan vágy a boldogság maga... 
...K. és CS. csónakjai elsüllyedtek a Léthe vizében. Nomatiti fúj nekik 
üveggömböket: érzi, ők meglátnak mindent, mi más. Útban az alvilág 
és az isteni birodalmak felé elszórt szavaik apró tükrökként működnek. 
Fényt gyűjtenek és adnak. A két elsüllyedt csónakra már nem gondol 
senki.



--------------------------------------------------------Zombori G ábor ---------------------------------------------------------

Gépesített rögeszme*
(Kosztolányi Dezső: Motorcsónak)

Mottó: Az emberek áruikban ismernek magukra; 
a lelkűket az autójukban, a hi-fi tornyukban, 

a konyhai felszerelésükben találják meg.
Herbert Marcuse

Kosztolányi személyiségét, világát, írói alkatát illik ismerni, ezért e 
kérdésre nem is érdemes különösebben kitérni az általánosság világá
ban. Mégis: e novellájában is megmutatkoznak, világra jönnek a Kosz- 
tolányi-jegyek, fordulatok, a sajátos (a prózában már nem is annyira 
csengő-bongó) stílusjegyek, amelyek már külső ránézésre is behatárol
ják, Kosztolányi világához terelik gondolatainkat.

Impresszionizmus
Saramago egyik önelemzése a legtalálóbb, a legkifejezőbb értékű a 

már közhelyként, toposzként visszatérő Kosztolányi elemzések 
impresszionalista vonulatát kiemelő szakirodaimának rövid összegzésé
re: „a festészet pedig nem más, mint ecsettel írt irodalom". Kosztolányi 
valójában ilyen festő-író: ő nem ecsettel dolgozik, marad a hagyomá
nyos „tollfestésnér. Mindvégig érezhető a vibráló érzékenység, színek 
keverése, villanások, csillogás, színkontraszt. A novellában konkrétan 
megfogható ez, akár a stílusban, akár a fény, a színek különleges ér
zékelésén, a vibráló Duna láttatásában, tudatosításában.

Mondatai azonban klasszikusan tiszták és ökonomikusak. A célnak, 
a kifejezésnek, a pontos tükrözésnek és tükröztetésnek az eszközei. 
Művészi fokon követi a beszélt nyelv mondatfűzését, sziporkázó, köny- 
nyed, ugyanakkor hajlékony, közvetlen és éppen ezért beszélhető.

Kabala
Mégis: ez a novella, bizonyos értelemben, különcként viselkedik 

Kosztolányi impresszionizmusához képest: az éltető szín, fény, kavar
gás jegyei megtalálhatóak ugyan, de ott van -  látszólag a háttérben -  
az e novellára feltűnően jellemző számmisztika.

Kosztolányitól egyébként távoleső fogalom a szám szeretete, itt 
azonban mégis annyira kifejezett a számok jellege, irányító szerepe, 
hogy szinte azt tételezhetjük fel, ez kabalisztikus novella-kísérlet.

* I. díjas elemzés



Az ókori, sőt a középkori skolasztika kedvelt fogalmai közé tartozik 
a kabala. Kabala, mint a szám szeretete, a számközpontú gondolkodás, 
sőt, a szám isteni mivoltának feltételezése valamilyen módon megra
gadta Kosztolányi fantáziáját. Ez ugyanúgy gazdag világ, mint például a 
sejtetés, a titokzatosság misztikus eszköze (amely persze a novella él
tető elemei közé tartozik): a szimbólum. A számokkal való manipulálás 
még nagyobb szimbolista eszköztárat feltételez, ugyanis az ilyen jellegű 
szimbólumnak nincs allegóriája sem.

Igaz, hogy a redundáns novellára jellemző leírás kiküszöbölése miatt 
Kosztolányi kedveli a tényszerűnek ható évszámok alkalmazását, itt 
azonban ez kifejezetten nagy szerepet tölt be. A főhős életének forduló
pontjait mindig feltűnően megjelöli egy évvei is. Annyiszor alkalmazza ezt 
a szerző, hogy lehetetlen nem észrevenni a számokat. Szinte unalmas
sá váló ismétlésekkel teszi ezt a számmisztikát kiemelt szemantikai álla
potba: nem grafikailag, hanem szövegszerűleg emeli ki a jelentőségüket.

A cím
A novella megnevező címet kapott. A Motorcsónak fizikai formájában 

is megjelenik, a bonyodalom is körülötte történik. Akár azt lehetne mon
dani, hogy a központi motívum maga a cím is. Igaz ugyan, hogy köz
ponti motívumnak számít (utalásrendszereken keresztül) a boldogság is, 
mint mozgatóerő, mint a motorcsónak metaforája, de a címben nem ez 
szerepel (annál erősebben az expozícióban).

A motor, a szóösszetétel első tagja, csak kényszerűségből került a 
sokkal erősebb jelentéssel bíró csónak mellé. A motor az, ami aktuali
zálja a vágy tárgyát, ami maivá teszi, ami egyáltalán elképzelhetővé te
szi, hogy a boldogság felé nyíló út legyen a Motorcsónak. Úgy is lehet
ne fogalmazni, hogy a motor a modernizáló szókép, mivel ez teszi a 
mai embernek elfogadhatóvá, rögeszméjének táptalajává a csónakot.

A csónak az archetipikus szimbólum a címben, a szövegben. A csó
nak, a hajó, egyáltalán vízi jármű képe toposznak számít. Valamikor a 
halottakat szállította a túlvilágra több, igen elterjedt (tehát hozzáférhető) 
mitológiában is. A kereszténység képi világában pedig az utazás, az 
életút szimbóluma. De visszatérés is az ősi jelentésvilághoz, mivel pél
dául Noé bárkája a mennyei célhoz vezetett, tehát még a kereszténység 
„szűrőjét’1 is átélte az eredeti, túlvilági kapuként értelmezett csónak-kép.

Klasszikus novella
Az expozíció akár iskolai példának is megfelelne: szerepel benne 

minden, ami egy nyitáshoz szükséges. Itt vezeti be a szerző az alapve
tő argumentumokat: a tér-, idő- és a szubjektum-argumentumokat.



A novella első két kezdő mondata szilárd kijelentést tartalmaz: 
„Nincs a földön egészen boldog ember. Nincs és nem is lehet." Mintha 
egy idézet lenne valahonnan. Vagy egy írótól, vagy egy embertől, vagy 
-  ami még valószínűbb -  a közhelynek az írásbeli megfogalmazása ez. 
Olyan, mintha a globális közhelygondolkodásból valaki -  mintha csak 
népmese lejegyzésről lenne szó -  leírta volna. De hogyha ez a valaki 
Kosztolányi, akkor nem tudja megállni, hogy ne háborodjon fel, ne szó
laljon meg, most már első szám, első személyben. S ezután, engedve 
első benyomásának, már ő lesz a narrátor is, sőt az egyik szereplő is.

Itt látszik az is megmutatkozni, hogy mennyire teleologikus struktúrá
jú a novella: iskolai formaprecízióval bevezetődött, s már rögtön kezdő
dik is a történet. Nem igazán található digresszió sem itt az elején, sem 
a későbbiek során: a célelvűséghez szigorúan ragaszkodik Kosztolányi.

A fabula és a szüzsé egybeesik, lineáris időrend uralkodik, tehát 
mondjuk ki: klasszikus novellával állunk szembe.

Weigl Berci
egy tömegember. Egy átlagos, szürke hivatalnok (ez is toposz -  va

jon miért pont a hivatalnokok a szürkék?), aki minden téren elkerüli a 
feltűnést. Semmiben sem különleges, semmiben sem más: egy birka, 
akin az akárki uralkodik. A tökéletes átlagember, még a megengedett 
átlagfogalomba tartozó kilengésekkel sem rendelkezik. Az egydimenzi
ós társadalom uniformizált, jellegtelen embertípusa, akinek a léte 
feloldódott a mások létmódjában. A szuverenitás, az emancipáció leg
csekélyebb jelét sem mutatja, helyette inkább exkluzív tömeg -  remete 
ember szerepét tölti be.

S ha a cseperedő és mit sem változó Bercit nem érné akaratlanul is 
a tudatalatti ragályos, rögeszmeszerű lökése, akkor maradna továbbra 
is tárgy a közösségben. De, már posztmodern fordulatként, szembefor
dul a tömeggel (ebből alakul ki a konfliktus is), az uniformizáltság tuda
tával, egyáltalán azzal a predesztinációval is, hogy ő hivatalnok.

Azokat az egyéneket azonban, akik szembefordulnak az uniformizá
lódott társadalmi vagy kulturális szinttel, nevetségesnek, élősdinek, be
tegesnek minősítik. Persze a társadalom a megszokott módszerekhez 
nyúlva csap le a legkisebb rezdülésre is: ha az egyén nem működik 
megbízhatóan, akkor abnormális, immorális, orvosi kezelésre, javításra 
szorul -  rögeszmebetegség.

A konfliktus
Ezt az álláspontot képviselik az oppozíciós szereplők: ők a társada

lom őrei, szemei, tudattalanul .beépített ügynökei (a titkosügynök-képzés 
folyamatát például nevezhetik illemkódexnek, iskolának, általános



emberi normának...), akiknek le kell hurrogniuk Weigl Bercit, a „sza
marat". Az ő feladatuk, hogy kordában tartsák az elszabadult, dühöngő 
őrültet. Személyiségük nincs kifejtve, nem tartotta rá méltónak őket 
Kosztolányi, meg egyébként is csupa ismétlés lett volna: ugyanazok, 
mint Berci volt, vagy ha úgy jobban tetszik, ugyanazok, mint az olvasók 
nagy része. Az író-narrátor konkrétan megjelenik, belép a cselekmény
be, próbálja kipuhatolni a titok nyitját. De rögtön kipattan a tűz, égzen
géssel indul a vihar: a feleség már a zsebkendőért nyúl, mindenki üvölt 
Bercire, bolondnak nevezik.

Kosztolányi a „vihar" szót használja, nagyon találóan: a vihart az 
erőszakos isteni megnyilvánulásnak, az isteni akarat kinyilatkozásának 
tartották. A család ilyen erővel támad a hivatalnokkirályra, de ő magá
nyos, reszketeg s imbolygó fűzként állja a vihart, s ha kell, akkor isten
nel is szembeszáll a tökéletességért vívott misztikus harcában.

Ebben a részben uralkodó, jelen idejű verbális stílus dominanciának 
tudható be, hogy az események a szemünk előtt játszódnak le, az ol
vasás és a történés ideje azonos.

A dialogikus konfliktusban mindenki mindent megpróbál: családtagjai 
nevetségessé teszik, bolondnak nevezik, a felesége pedig szamárnak. 
De csak, és csakis a felesége nevezi/nevezheti így: elterjedt nézet, 
mely szerint az állat természetében a butaság, a lustaság és a csökö
nyösség gátlástalan bujasággal párosul. A feleség még kis is emeli ezt 
a motívumot, mégpedig fokozott ismétléssel: „Nagy szamár vagy". Eb
ben benne van az előtte szólókkal való egyetértés is, a közhelybéli ér
telemmel, de egy erősen erotikus utalás is a férjre. Ez a momentum kí
vül reked a novella keretein, valami olyanra utal, ami a novella téride
jén kívül esik: a történet előtt történt szexuális misztika lengi így be a 
házaspárt (talán erotikus feszültség?). Ezt megerősíteni igyekszik az is, 
hogy Berci felesége „egyre-másra hozta világra a gyermekeket, minden 
évben egyet-egyet.".

A helyzet annyira „véressé" fajul, hogy maga a narrátor-író is meg
szólal, meg akarván győzni a különcöt (vagy csak letesztelni Berci élni 
akarását?), mégpedig maieutikus módszerekre támaszkodva. De csődöt 
mond (vagy átmenő jegyet ad?), Szókratész cserben hagyja: Berci 
pusztán a vágyat, az élvezetet hívja segítségül, s itt megáll a (mai) 
világ haszonelvűségét igazolni akaró szókratikus tudomány.

Csőd. Még egy utolsó, elkeseredett támadást indít az is, akitől nem 
várnánk el, mert Kosztolányi külsőleg is behatárolta, kordába tette sze
mélyiségét: a „ hallgatag erdélyi menekült". Felháborodásában feladja 
semlegességét, széttöri meghatározott szerepének, jellemének kalitkáját 
és nagyot dördülve rátámad Bercire. De már késő: ő se lát, se hall, 
most már mindegy... Az akadályokat nem leküzdötte, hanem negálta 
magában.



Persze, maga a társadalom sem engedheti a kitörést egy hivatalnok
nak: Bercinek mindenről -  ki tudja meddig -  le kell mondania a Motor
csónakért.

Beteljesedés
Nagy spórolásnak köszönhetően Berci eléri az áhított célt: saját Mo

torcsónakja van. A Motorcsónak az, ami segíti a további negálásban: 
vele elfelejti minden bánatát, minden szürkeséget az életéből, minden 
ismétlődést szemen kívül hagy: megszűnik benne fájdalmasnak -  vagy 
egyáltalán valamilyennek -  hatni a megszokott életvitel. Nem változtat
ta meg, nem tette mássá a világot, mégis, most már a saját szemszö
géből teljesen máshogy tekint a visszásságokra, az élet többi poklát 
sem tudja fájónak érezni, hisz már átélte a pokoljárást és vissza is tért: 
Akherón kiengedte.

Ő maga vált a Motorcsónakká: mindig és mindenhol rá gondolt, 
vele volt, szamárságából talán már csak a csökönyösség maradt meg, 
a féltékeny szeretet, a vigyázás, de ez most már a rézcsapoknak és 
lóerőknek szólt.

Kényszeredetten ugyan élte tovább a világát, de már másik síkon: a 
földi világban megtette a kötelezettségeit, de már oda is betüremkedett 
az ő igazi világa, a saját síkja, ahová századeleji módra bezárkózhatott 
(minthogy bástyára, toronyra nem lett volna pénze -  hát még elefánt
ra), és csendesen mosolyogva szemlélte a poshadt külvilágot.

A Motorcsónak
Végezetül dekódolni illene, hogy vajon miért használtam eddig (tuda

tosan) nagybetűsen a Motorcsónak szót. Erre a magyarázat nagyon 
egyszerű: az elemzés elején már utaltam a számmágiára, a kabal- 
isztikus tudomány jelenlétére a novellában. A kabala szerint pedig (és 
ezt Kosztolányi valószínűleg tudta, mivelhogy ekkora véletlen egybeesé
sek nem lehetnek) minden számnak megvan a maga jelentése.

így például a hetes számon keresztül egy rejtett betéttörténet, bibliai 
toposz is felszínre kerül. Huszonöt évesen indul a valódi Berci (nem 
Bertalan!) szerepe. A huszonöt a számmisztika alapján felosztható: 2+5. 
így kapjuk a hetest. Az Ószövetség egy híres, hetes jelenetében hét 
pap, hét szarukürttel, hét napon át járta körbe Jerikót. A hetedik napon 
hétszer járták körbe a város falait, amelyek a zsidók harci kiáltásai mel
lett leomlottak (Józs. 6,6-20). Berci sem csinált mást a huszonötödik 
életévében: semmitmondóan, megtépetten ténfergett a körutakon. A 
körutakon, amelyek az örökös ismétlődést jelentették az életben, az ön
ismétlést és az eltévelyedést a saját labirintusban. De ebben az évben



jön a harci kiáltás is: Motorcsónak! A falak ugyan nem dőlnek le, de be
leremegnek (vihar).

Fontos a kilences szerepe is, ugyanis -  mindent összevetve -  eny- 
nyien voltak a családban. A nyugati kultúra középkori világképében 
kilenc volt a kozmikus szféráknak a száma. De ami a legfontosabb, az 
az, hogy a kilenctagúsághoz még hiányzik valami, még egy hiányzik a 
tízhez, amely a beteljesedés, a tökéletesség szimbóluma. S vajon mi, 
vagy ki az a bizonyos egy, A Motorcsónak. Ő lesz a tizedik tagja az 
összességnek, a családnak, megteremtve így a harmóniát, a tökéletes
séget, vagy, ahogy Kosztolányi fogalmazta: a boldogságot. Ez a szám 
pedig hangsúlyosan van jelen: a Motorcsónak tizedik a családban, és 
Berci a huszonnyolcadik életévében veszi meg: 2+8.

Boldogok Szigete
Megteremtődött a nagy tagadás, a közhely, az átlag tagadása: Kosz

tolányi megvédte a boldogságot, mestereihez híven (Friedrich Nietz
sche), de egyben meg is tagadva őket (Sörén Aabye Kierkegaard), 
amikor zárásként ezt mondja: „ Ezt még a beteljesülés sem ölte meg.u

Szemlélve az impresszionista tájon tovasikló hivatalnokot, már csak 
egy toposz kívánkozik ide: a boldogok szigete. Görög, kelta, szláv -  és 
még sok más nép -  mitológia eleme ez. Ide kerülnek az istenek által 
kiválasztottak, a kiváltságosok, akik még a földi világban, a testük birto
kában eljutnak ide, ahol nem kell dolgozni, nem kell sírni, könnyű szél 
lengedez a kellemes lankákon, mindenki boldog és talán még a bécsi 
gőzhajót is le lehet hagyni... Mert ugyan mivel jutottak el ide a hősök? 
Csónakkal. Ma már Motorcsónakkal.
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K ir á ly  A n d r e a

Kísérlet a Bácska és a  
Gőzfürdő összehasonlító 

elemzésére*
Dolgozatomban két, feltehetően ugyanabban az évben (azért feltehe

tően, mert a Bácskára csak annyi adatot találtam, hogy 1908 és 1927 
között íródott, a Gőzfürdőre viszont pontos adatom van: 1914. A 
Bácskára vonatkozó 1914-es adatot magából a pályázatból tudtam 
meg), íródott novellával foglalkozom, amelyeknek tartalma tulajdonkép
pen megegyezik. Feltehető rögtön a kérdés, hogy akkor mire jó a 
fáradtság? Mert nem egyszerűen csak címcseréről van szó. Köztudott, 
hogy Kosztolányi Dezső igen sokszor átírta novelláit, módosított rajtuk. 
Nos, ezért érdekes ez a két mű.

Figyelmesen olvasva több mint kétszáz (!), olvasatomban egészen 
pontosan 211 kisebb-nagyobb módosítást fedeztem fel, és ebbe még 
nem is számoltam bele a helyesírási különbségeket, csak azokat, ame
lyek jelentésben illetve értelemben módosítják az elbeszélések tartal
mát.

Az alábbiakban megkísérlem eme különbségeket felfedni és értelme
zésükkel is megpróbálkozom.

Már első ránézésre is szemünkbe ötlik, hogy a Bácskával ellentét
ben a Gőzfürdő fejezetekre, azaz inkább kisebb jelenetekre (6) tagoló
dik:

1.: Sárszegen évekkel...-Progresszió.
2.: Júliusban...vágtatott Sárszeg felé
3.: Azon a napon...csörömpöltek a kések, a villák.
4.: Ebéd után...csak kellemes és kedves lehet.
5.: Egy kabint...-Kultúra - bólintott.
6.: Künn az égbolt...-nem prüsszentett többet.



BÁCSKA(1) GŐZFÜRDŐ(1)
végigment(2) végighaladt(2)
rövid(3) — (3)
növesztett(4) viselt(4)
viseli(5) hordozza(5)

- ( 6 )
Igaz, akkor Sárszeg még nem haladt a 
korral. (6)

folyt le a moslék(7) folydogált a szennylé(7)
a Kossuth utcán(8) — (8)
esős időben(9) ha esett(9)
pallón(10) padlón(10)

- (1 1 ) az utca egyik járdájáról a másikra(11)
fullasztó(12) — (12)

- (1 3 ) akár faluhelyeken(13)
ütögették sárga fejüket(14) ütögették ki sárga fejüket(14)
melyek ősz felé elvirultak, gömbölyű lámpát 
alkottak, csak rájuk kellet fújni, hogy a 
finom pihék szétrepüljenek a szélben.(15)

— (15)

nyúlt el ólomtükrével a tó(16) nyúlt el egy kis tó(16)
a korhadt csónakokról(17) a korhadt csónakokról(17)
Csak nyáron lehetett látni, tornacipőben és 
fehér nyakkendővel.(18)

Nyáron tornacipőben és fehér nyakkendővel 
tanulmányútra ment.(18)

ősszel és télen családja körében élt, lámpáj ja 
mellett a Le Figaró-t és a Journal Amusant-t 
olvasta... (19)

Télen lámpája mellett a Journal Amusant-t 
olvasta...(19)

Általában sokra becsülte a haladást(20) Rajongott a haladásért(20)
Először ő vett a városban írógépet és 
töltőtollat, melyeknek a városi értelmiség 
csodájára járt...(21)

Sárszegen először ő vett írógépet és 
töltőtollat, melyeknek az ottani értelmiség 
csodájára járt...(21)

a helyi gőzfürdőben, melyet csak pár éve 
építettek(22)

az újonnan épített gőzfürdőben(22)

villanyon főzött(23) villanyon főzetett(23)

gyorsírást tanult(24) gyorsírást is tanult(24)

pisze orrlyukai(25) orrlyukai(25)

oly szélesre(26) — (26)

a megváltó(27) megváltó(27)

mely az emberiséget boldog ítja(28) mely az emberiséget egyedül boldogíthatja(28)

az egyetlen fényes és igaz szót(29) — (29)

Júniusban(30) Júliusban(30)

Vidéki orvosok érkeztek, kik már csalódtak 
a tudományukban, izzadt és kövér alkoho
listák, fizikatanárok, akik egy kis magyaros 
murira „borjúpörkölt és túróscsusza pörccel” 
ruccantak le.(31)

Derék öreg doktorok érkeztek, vidéki tanárok, 
kik örömmel ruccantak ide le egy kis 
magyaros murira.(31)

Az ígérkező vendégek névsorában(32) A vendégek névsorában(32)



négy német és egy francia geológus(33) négy német tudós és egy francia geológus(33)
hogy széles körű kutatásait 
tökéletesítse(34)

hogy széles körű földtani kutatásait 
tökéletesítse(34)

Az ügyvéd(35) Schlossziarik(35)
érezve európai fontosságát(36) érezve saját, európai fontosságát(36)
Lóhalálában sietett haza a feleségéhez, 
hogy közölje vele az újságot.(37)

— (37)

A családi tanács megállapította, hogy 
késedelemre nincs idö.(38)

a családi tanács nyomban megállapította, hogy 
késedelemre nincs ok.(38)

Még aznap berendezték a tudós leendő 
lakását.(39)

— (39)

A legnagyobb szobájukban elhelyeztek egy 
ágyat, a vendégágyból kivették az asszony 
kék selyempaplanát, melyet sohasem 
használtak, egy bádogmosdót állítottak 
neki bádoglavórral és bádogcsöbörrel-, a 
mosdóra négyféle fogport, töméntelen 
fogkefét, sőt arcbőrnek való gyógyszap- 
pant tettek.(40)

Vendégszobává alakították a szalonjukat, az 
ügyvédné egy bádogmosdót állított oda- 
bádoglavórral és bádogcsöbörrel-, a mosdóra 
több fogport, fogkefét, gyógyszappant tett, s 
előkereste kék selyempaplanát, melyet ők 
sohasem használtak.(40)

Az ügyvéd kultúrérzékét bizonyította az, 
hogy az ablakra hőmérőt szegezett, a 
szobába újszerkezetű szobahőmérőt 
akasztott, ezenkívül egy barométert is, 
hogy a tudós bármikor pontosan 
tájékozódjék az alföldi...(41)

Az ügyvéd az ablakra hőmérőt szereltetett föl, 
a szobába két szobahömérőt, ezenkívül egy 
barométert is, hogy a tudós bármikor pontosan 
tájékozódhassék az alföldi...(41)

Gyengéd figyelemből a bádogmosdó fölé 
egy Napóleon-képet biggyesztett.(42)

Gyöngéd figyelmét tanúsította az is, hogy a 
bádogmosdó fölé rajzszögekkel egy 
Napóleon-képet tűzött.(42)

Dr. Schlossziarikot a kitüntetés oly boldog
gá tette, hogy...(43)

Oly boldog volt, hogy...(43)

hajhagymái kiserkedtek(44) hajhagymái vékony, csenevész...(44)
Határozottan megfiatalodott.(45) — (45)
Szakállát még gondosabban fésülte(46) — (46)
fekete fogairól letisztította a borkövet(47) Fogorvosával letisztítatta fogairól a 

borkövet.(47)
körmeit nyíratta(48) — (48)
Közben feleségével mindennap dolgoztak 
valamit az előkelő idegen szobáján.(49)

Közben állandóan szépítette a 
vendégszobát. (49)

Hol függönyöket szegeztek fel, hol a sár
garéz kilincseket tisztogatták szarvasbőr
rel. Hol egy horgolt térítőt tettek az asztal- 
ra.(50)

Hol egy függönyt akasztott föl, hol a 
kilincseket fényesítette ki szarvasbőrrel, hol 
egy horgolt térítőt tétetett valamelyik 
asztalra. (50)

Minden lépést közösen vitattak meg.(51) — (51)
A napok vágtatva rohantak.(52) — (52)
eszébe ötlött az ügyvédnek(53) eszébe ötlött(53)
alapjában elég gyatrán(54) bizony elég gyatrán(54)
- őszintén megvallva -(55) — (55)

életében alig beszélt még született 
franciával(56)

egész életében alig beszélt született 
franciával (56)



Erre a gondolatra kiduzzadtak homlokerei, 
szemét véres köd öntötte el, mint amikor a 
progresszióról beszélt.(57)

— (57)

A könyvkereskedőnél francia nyelvtanokat 
vásárolt(58)

Több nyelvtant és szótárt vásárolt(58)

Sietve tanultak mind a hárman, különösen 
a beszélgetési részeket(59)

— (59)

Zsebükben súlyos szótárakkal reggeltől 
estig jártak föl s alá a szobákban.(60)

Szobáikban le s föl járkálva, lázasan 
magoltak, különösen az udvariassági 
formulákat.(60)

Irtózatos éjszakákat élt át.(61) — (61)
Két nappal az ünnep előtt arra gondolt, 
hogy beteget jelent, vagy hirtelen elutazik, 
megszökik a vendége elől.(62)

Egy éjszaka kísértette az a gondolat is, hogy 
esetleg megszökik vendége elől(62)

Erről a durva védekezésről azonban le kel
lett mondania(63)

de erről a durva védekezésről lemondott(63)

vagy az akaratereje rendkívüliségében(64) — (64)
és végül mégiscsak tud majd beszélni 
kedvesen, könnyedén, folyamatosan.(65)

— (65)

nyolcvan kilométeres gyorsasággal(66) nyolcvan kilométeres sebességgel(66)
mindnyájan korán keltek(67) — (67)
kiment(68) ki hajtatott(68)
fehér rózsacsokrot(69) egy-egy fehér rózsacsokrot(69)
eléje(70) vendégük elé(70)
A gyorsvonat megérkezett.(71) nincs: megérkezettel)
a francia geológus(72) a geológus(72)
Kissé csalódottan, de végtelen izgalommal 
nézte az ügyvéd(73)

Schlossziarik csalódottan tekintett rá(73)

fogadta és feléje vezette(74) feléje vezette(74)
ő  úgy képzelte, hogy minden francia fekete, 
bodor fejű, apró mucibajuszt hord, színes 
mellényt és kürtőkalapot.(75)

ő  úgy képzelte, hogy a franciák állandóan 
frakkban és kürtőkalapban jámak.(75)

A geológus azonban hórihorgas(76) A geológus hórihorgas(76)
sápadt úr(77) sápadt öregúr(77)
egy díjnokhoz hasonlított(78) inkább egy díjnokhoz hasonlított(78)
a nadrág(79) a kitérdelt nadrág(79)
mely olyan rövid volt, hogy kilátszott a 
cúgoscipője(80)

— (80)

szalonkabátja állig gombolva alig engedte 
látni ezüstszürke nyakkendőjétől)

szalonkabátját állig begombolta, alig lehetett 
látni ezüstszürke nyakkendőjétől)

szorgalom(82) — (82)
határtalan jóindulat(83) jóindulat(83)
aki végre eléje lépett(84) Eléje állt(84)

A geológus ijesztő sebesen a francia 
udvariasságok zuhatagát zúdította rá, mire 
ő levette kalapját, mélyen meghajolt(85)

mélyen meghajolva hallgatta a geológust, ki a 
francia udvariasságok valóságos kataraktáját 
zúdította rá, ijesztő sebességgel.(85)

Qui(86) -Oui(86)



otthon(87) dicső hazájában(87)
új adataival(88) új adatokkal(88)
becsületes nevet szerzett magának(89) — (89)
jött tanulmányozni(90) jött ide tanulmányozni(90)
már előre érezte nyomában járó édes 
örömet, a tudományos kielégülést.(91)

— (91)

lefeküdni az alföldi porba(92) lefeküdni a porba(92)
megnézni a finom szemcséket(93) — (93)
vasárnapi ruhában járkáló kisasszony- kiöltözött kisasszonykák(94)
kák(94)
színes napernyőik(95) színes napernyőik(95)
Amíg a város fogatján, jobbján a néma és amint a kocsin szállása felé robogott, oldala
mosolygó kultúrügyvéddel lakása felé mellett házigazdájával, a boldog, önérzettől
hajtatott(96) dagadó ügyvéddel(96)
Az ügyvéd házában(97) Otthon(97)
Torták ragyogtak a fehér abroszon.(98) — (98)
Nyomban leültek(99) Azonnal leültek(99)
Mind a négyen zavarban voltak, leginkább 
a tudós. Süketnéma jelekkel érintkeztek

— (100)

egymással.(100)
Délután(101) Ebéd után(101)
vendége karjába kapaszkodva(102) vendégébe karolt(102)
sétára vitte őt a városba(103) sétálni vitte a városba(103)
Már előre elhatározta(104) Már eleve elhatározta(104)
a város egyéb banalitásaiul 05) Sárszeg egyéb nevezetességeit(105)
előkelő külföldi vendégeket 106) idegeneket(106)
halálra szokták untatni(107) untatni szokták(107)
„gőz és villany századán-ban(108) — (108)
egyedül méltó hozzá(109) valóban méltó hozzá(109)
Végigmentek(110) Végigvezette(110)
a hosszú utcán(111) egy hosszú utcán(111)
bekanyarodtak a kis közbe(112) bekanyarodott egy kis közön(112)
végül egy feketére festett(113) majd egy feketére festett(113)
Az ügyvéd előre sietett(114) Itt előre sietett(114)
a geológus lemondó arccal(115) a geológus megadóan(115)
de nagyon szeretetre méltóan — (116)
mosolyogva(116)
Itt a fabódéban egy sápadt, szőke lány — (117)
ült.(117)
magának és a geológusnak, abban a — (118)
tudatban, hogy a kultúráért áldozni is
kell(118)
valami előcsarnokba(119) az előtsarnokba(119)
vezette(120) tuszkolta(120)
Kék(121) — (121)



akik nagyon hasonlítottak a kórházi 
ápolókhoz, de mégse lehettek azok(122)

— (122)

Félig mezítelenül(123) — (123)
víz locsogott(124) — (124)
és áporodott(125) — (125)
a spongya, a szappan illatától, a párolgó 
víz(126)

— (126)

ruhák leheletétől(127) ruhák páráitól(127)
Tele gyomorral ebéd után, kánikulai 
napsütésben furcsa dolog belépni ide.(128)

tele gyomorral, ebéd után kánikulában furcsa 
dolog gőzfürdőbe jönni.(128)

A geológus ezen a véleményen volt(129) A geológus azt gondoltad 29)
s vele együtt a város egész lakossága(130) Bizonyára így gondolkozott Sárszeg egész 

lakossága is(130)
ez a meglepetés(131) ez a gőzfürdőd 31)

A szolga két kabint nyitott(132) Egy kabint nyitottak neki(132)

becsapta maga mögött az ajtót, ráfordította 
a kallantyút és nézni kezdte a kabint. Egy 
rozoga tükrön meg egy fogason kívül 
semmi se volt benne. A fogasra akasztotta 
kalapját(133)

— (133)

lassan, tétovázva vetkőzni kezdett(134) Lassan vetkőzni kezdett(134)
Úgy érezte, hogy kelepcébe került, s kissé 
elkomorult.(135)

Itt kissé elszomorult.(135)

öreg, bölcs szemével(136) — (136)
állott a kabinja ajtajánál(137) ugrándozott előtted 37)
maga előtt kis kacér köténykével(138) s épp egy kis kacér köténykét kötött dereka 

köré(138)
csak ilyen köténykét kapott(139) ilyen köténykét kapott(139)
kisdedszerűvé tette(140) majdnem kisdedszerüvé tette(140)
Az ügyvéd kinyitotta(141) Az ügyvéd belökte(141)
csiklanó hőség(142) csiklanó hőség támadt rájuk(142)
vastag gőz csapott ki(143) — (143)
A belépő tudós önkéntelenül 
visszatorpant(144)

— (144)

Középütt kerámiatéglákkal kirakva aludt a 
medence, a mozdulatlan zöld vízzel, mely 
fölött fehér gőzfoszlányok, puha ködrétegek 
lapultak. A medencét olcsó allegorikus 
szobrocskák állottak körül, kezükben zöld, 
lila, rózsaszín üveggolyókkal.(145)

Középütt kerámiatéglákkal kirakva, olcsó 
allegorikus szobrocskákkal körülvéve aludt a 
medence, mely fölött puha gőzfoszlányok 
lengettek.(145)

Fönn a mennyezeten egy kerek ablak nézett a 
vízre, egy vastag, sötét, narancsszín ablak, 
mely az izzó, nyári napsugarakat annyira 
átszűrte, összetörte, hogy azok haldokolva, 
mint kései alkonyfények, hullottak a 
gőzfürdő medencéjére.(146)

Fönn a mennyezeten egy kerek, narancsszínű 
üvegablak az izzó nyári napsugarakat anyyira 
átszűrte és összetörte, hogy azok, mint kései 
alkonyfények hullottak rájuk.(146)

Az ügyvéd büszkén nézett körül, s már 
ajkán lebegett ez a szó: progressziód47)

— (147)



- (1 4 8 ) Most a francia visszatorpant(148)
-(1 4 9 ) látszott rajta(149)
nagyon szívesen kiment volna, hogyha a 
vendéglátója nem tessékeli bele a 
vízbe(150)

szívesen lemondott volna a fürdésről, de 
vendéglátója betessékelte a vízbe(150)

arcán a szeretetre méltó udvarias 
mosollyal(151)

arcán a nyájas, udvarias mosollyal(151)

meregette a vizet(152) meregette a vizet(152)
fecskendezett 153) — (153)
csöndesen(154) — (154)
állhatatlan(155) türhetetlen(155)
sötétség is van(156) sötétség is volt(156)
a villanykörte is csak pislog(157) a villanykörte úgy pislogott(157)
mint decemberi nyirkos éjszaka ködében a 
gázláng(158)

mint decemberi éjszakán a gázláng(158)

Csak egyetlen jótékony hatása van a 
gőznek, az, hogy egészen eltakarja. Most 
kedve szerint eltorzíthatta száját, amivel 
élénken kifejezte nemtetszését, vicsorgatta 
fogát, s kidüllesztette a hőségtől könnyező 
szemét. Nem láthatja őt az előtte fickán- 
dozó ügyvéd.(159)

— (159)

Csodálkozva ült le a durva, iszamós 
fapadra(160)

Lerogyott egy fapadra(160)

körülölelték(161) körülburkolták(161)
Olykor futni akart ebből a pokolból, de a 
jómodora ezt megtiltotta(162)

— (162)

izgató problémáival(163) izgató kérdéseivel(163)
locsogó és süstörgő fürdő(164) süstörgö fürdő(164)
vadidegen ország vadidegen 
városkájában(165)

idegen ország idegen városkájában(165)

hihetetlennek tetszett(166) nyilván csak álom(166)
elfogta az oktalan félelem, a névtelen 
riadalom, mint azt a gyereket, aki eltéved és 
hiába keresi a hazavezető utat. Elpityerült. 
Bajuszára, amelyen a lehűlt gőz 
harmatcseppjei gyöngyöztek, néhány igazi 
könny is hullott.(167)

— (167)

Szemét mereven a sötét padlatra 
szögezte. (168)

Szemeit a sötét mennyezetre 
meresztette. (168)

és könyörgés(169) — (169)
Az ügyvéd, aki átfűlt a kultúrától, a langyos 
zuhany alá hurcolta, hogy kissé lehűtse 
testét. (170)

— (170)

-(1 7 1 ) többféle langyos medencébe, majd egy 
kőpadra fektetted 71)



Itt már látni lehetett, s ismét kötelező volt a 
nyájas, megbocsátó mosoly. A gőz még 
forróbb volt. Azt az érzést keltette a tudós 
bán, hogy minden kevéske húsát lepörköli, 
s mint csontvázzá aszott váz kerül ki 
belőle. Langyos medencékben pocsogott és 
mosdott.(172)

— (172)

Két szolga dörzsölő-kesztyükkel esett neki, 
végigropogtatta összes csontjait és 
izmát.(173)

egy markos legény dörzsölőkesztyükkel esett 
neki, végig ropogtatva összes csontjait és 
izmait.(173)

Aztán(174) lnnen(174)
frissen és kéken(175) kéken(175)
Mint pajkos gyerekek, egymás után 
ugráltak(176)

Pajkos gyermekek gyanánt ugráltak(176)

szitáló permetező( 177) szitáló permeteső(177)
verték a gerincét, oldalról váratlanul 
vízipuskák pofozták, s mikor ráült egy 
lyukas székre, tréfás, jéghideg vízáradat 
fogadta.(178)

paskolták gerincüket, pofozták arcukat, s 
mikor ráültek egy lyukas székre, alulról tréfás, 
jéghideg sugarak lövelltek ki.(178)

csak ép testben lakozik ép lélek(179) mens sana in corpore sano(179)
Késő este volt(180) Már alkonyodott(180)
Az ügyvéd(181) Schlossziarik(181)
nézett a vendégére(182) bíztatta vendégét(182)
- hagyta rá a tudós(183) - hagyta rá az(183)
- helyeselt a tudós(184) - bólintottá 84)
sötét vihar várakozott(185) fekete felhők tornyosultak(185)
Mikor kiléptek a gőzfürdőből, megeredt a 
zápor. A geológus, aki csak az imént jött ki a 
mesterséges zápor birodalmából, azt hitte, 
hogy valami titáni zuhany talpára 
hágott.(186)

Mihelyt kiléptek a gőzfürdőből, megeredt a 
zápor, mintha valamilyen titáni zuhanyt 
indítottak volna meg.(186)

mint az öntözött ürgék(187) mint az öntött ürgék(187)
nem vacsorázott 188) nem is vacsorázott(188)
az egyetlen szót(189) — (189)
Reggel a tudós szaggató fejfájásra ébredt. 
Tagjai, mintha ólomból lettek volna, 
mozdulni se bírt, szemhéjai súlyosan 
borultak szemgolyóira.(190)

Másnap nem kelt föl az ágyból. Jelekkel 
mutogatta, hogy nagyon fáj a feje.(190)

- Te, ez megbetegedett.
- Szentisten.
- A keze olyan, mint a parázs.
- Hogy nyög.(191)

- Te, ez megbetegedett. A homloka olyan, 
mint a parázs.
- Hogy nyög. Mit tegyünk? Hívassunk talán orvost?
- A világért se. Megtudják.(191)

Dél volt s még mindig egy szót se szólt. 
Délután a család körülülte az ágyát.(192)

— (192)

Vigasztalni próbálták, jobbra-balra forgatták, 
dunyhákat, paplanokat, pokrócokat raktak 
lábára. Estefelé a láza negyven fokra 
emelkedett. (193)

Maguk kezelték, dunyhákat, paplanokat 
raktak a lábára, de a láz folyton 
emelkedett. (193)



- Ha ez itt meghal, a nyakunkra.
- Irtózatos.
- Nekünk kell eltemetni.
- Koporsót venni.
- Sírkövet állítani.
- Hívassunk orvost.
- A világért se.
- Csak meg ne tudják.(194)

- Ha ez itt meghal a nyakunkra.
- Irtózatos. Nekünk kell eltemettetni.(194)

utazott el(195) rándult ki(195)

Leszereltette a csengőt(196) — (196)

a vendégszoba függönyeit lebocsátotta(197) az összes zsalukat becsukatta(197)

valaki is megsejtse(198) valaki is megsejthesse(198)

Egy este ismét megjelent arcán a méla, 
udvarias, lemondó mosoly, sápadtan felült az 
ágyban, kérte a ruháit, öltözködött. Jelekkel 
értésére adta, hogy el szeretne utazni.(199)

Egy este ismét megjelent arcán a nyájas, 
udvarias mosoly, felült az ágyban, s értésére 
adta, hogy el szeretne utazni.(199)

Éjfélkor indult a budapesti gyors.(200) amint az éjféli gyorshoz hajtattak(200)

Boldogan dörzsölte a kezét, ismét látta 
magát, amint másnap gomblyukában a 
vándorgyűlés jelvényével, önérzetesen sétál 
a Kossuth utcában, mint a progresszió 
harcosa.(201)

Schlossziarik azonban újra önérzetesen 
dörzsölgette kezét. Tudta, hogy holnap megint 
úgy sétál Sárszegen, gomblyukában a 
vándorgyűlés jelvényével, mint a progresszió 
harcosa. (201)

Vendégét betuszkolta a kocsiba.(202) — (202)

a két kis kávéház ablakait(203) — (203)

óceán(204) — (204)

örült azonban, hogy ép bőrrel menekül. 
Mellette az ügyvéd feszengve ült a kocsi 
bőrpárnáin, nehogy neszét vegyék az éjjeli 
szökésnek.(205)

— (205)

Óvatosan a kocsi födelét is 
leeresztette.(206)

födelét fölhúzatta(206)

A főutcán kis baj történt.(207) A Kossuth utcában egy kis baj történt.(207)

A tudós, aki az influenzától még mindig 
kehes volt...(208)

A tudós, aki még nem egészen lábadt föl 
tüdőgyulladásából...(208)

Valaki kinézett a kávéházból.(209) Néhányan, kik a kávéház előtti bádogkertben 
újságokat olvastak, föltekintettek.(209)

Szépszerével kilopta vendégét a városból - 
éjjel, titokban -, mint előkelő fürdőhelyről a 
halottakat.(210)

titokban lopja ki vendégét a városból(210)

-(2 1 1 ) De - szerencsére - nem prüsszentett 
többet. (211)



Az eltérések értékelése
Ha jobban megnézzük a szöveget, feltűnik, hogy a Gőzfürdő (ezen

túl G) terjedelmében rövidebb mint a Bácska (ezentúl B), amit a fenti 
táblázat is bizonyít, hiszen több mondat kimaradt G-ből, illetve egysze
rűbben szerkesztettek. A legszembetűnőbb különbségek stilisztikaiak 
(érzelmi hangváltozások, szóhangulat -  változások, jelentésváltozások: 
eufemizmus, rokonértelmű szavak, ellentétes értelmű szavak) továbbá a 
leíró nyelvtan kötelékébe tartoznak.

Kijelentéseimet példákkal igyekszem igazolni. A G-ben többször ta
lálkozhatunk pontosabb, határozottabb megfogalmazásokkal, pl.: 33, 34, 
35, 54, 58, 60, 63, 69, 70, 79, 207, 208. Ugyanakkor kevesebb a le
írás, mint a B-ban, ami a B összetett illetve többszörösen összetett 
mondatainak egyszerűsítéséből, szavak kihagyásából adódik. Viszont a 
szavak elhagyásában vagy éppen hozzátoldásában az eufemizmust 
gyaníthatjuk, ugyanis a G-ben Sárszeg és egész lakossága, valamint 
maga a cselekmény, a helyzet is barátságosabban tárul elénk, továbbá 
néhol igen nyersnek, majdnemhogy kísértetiesnek érezzük a narrátor, 
illetve a szereplők megnyilatkozásait, pl.: 7, 16, 18, 31, 42, 46, 47, 48, 
57, 61, 70, 78, 87, 102, 105, 115, 117, 120, 122, 125, 126, 130, 133, 
134, 135, 144, 146, 150, 155, 158, 159, 162, 167, 169, 172, 178, 186, 
194, 195, 199, 202, 205, 209, 210. A francia tudós alakjának, jellemé
nek ábrázolása is pozitívabb kicsengésű a G-ben. A B kitér a legapróbb 
részletekre is, szinte mi is részesei leszünk a várakozásnak, a gőzfür
dő közönségének, az utcának, de mindez valahogy negatívan befolyá
solja véleményalkotásunkat a városról, a gőzfürdőről, és nem utolsósor
ban magáról a „kultú rügy véd ről” is, aki, mint ki is derül, alig konyít 
valamicskét a francia nyelvhez (holott a városban mindenki felnéz rá, 
hiszen ő tud egyedül franciául). Itt jutunk el az ellentmondásokig is: a 
narrátor teljesen hülyének, a francia nyelv analfabétájának mutatja be 
Schlossziarikot, hiszen az ügyvéd az igen-t (Oui) is összekeveri, helyet
te Qui-t (itt) mond. A G ügyvédje, benyomásom szerint azért ennél több
re is képes: 86, 189. Itt megtörik az olvasó hipotézise is, mert ugye a 
legelső mondatban tudatták velünk, hogy „Sárszegen évekkel ezelőtt 
csak egyetlenegy ember tudott franciául.” Aztán kiderül, hogy mégsem 
tud ő annyira: 65, 100.

Több helyütt tetten érhetők a szavak hangulatbeli változásai pl.: 
negatív hangulatú szavak elhagyása, vagy pozitívakkal való cseréje pl.: 
7, 12, 16, 117, 120, 122, 125, -  kompromittálnák a várost és lakóit. 
Ellentétek is sorakoznak pl. 86, 137, 206. Ellentétek az igék képzésé
ből (cselekvő -  műveltető -  ható), illetve személy és szám meg nem 
egyezésekből is előkerülnek, pl.: 23, 28, 41, 49, 50, 68, 95, 96, 198. Az 
időt érintőleg is vannak múlt -  jelen eltérések, illetve tolódás: 30, 138, 
156, 157, 180. A névszók és az igék jelezésében és ragozásában is



találunk eltéréseket: 17, 63. A határozott névelő több helyen határozot- 
tabbá, erősebbé, pontosabbá teszi a kijelentést: 27, 53, 111, 112. Tud
juk, hogy Kosztolányi nagyon szeretett játszani a szavakkal. Néhányuk- 
ra itt is rábukkanhatunk. Játékoknak nevezem ezeket, nem sorolnám a 
fent már említett kategóriák egyikébe sem: 152, 177, 187. Ha már 
voltak ellentétek, említsünk meg a szinonimákból is néhányat (szavak 
és szinoním kifejezések): 2, 4, 5, 7, 20, 66, 84, 99, 127, 135, 155, 161, 
168, 185. Néhány módosítószó, amely szintén befolyásolja a szöveg 
jelentését: 18, 24, 56, 139, 140, 187. Van azért egy adag irónia is: 31, 
42, 70, 105. Sőt hiányba is ütközünk: 19.

És végül a címek: Bácska és Gőzfürdő. Véleményem szerint a Bács
ka túl általánosnak tetszhet, a Gőzfürdő már inkább determinál.

Két novella, két hozzáállás
összegzésképpen: részemre e két novella kettő és nem azonos hoz

záállást képvisel. A Bácska elolvasása után a cselekmény továbbgon
dolható. Két lehetőséget kínál: vagy elprüsszenti magát a geológus 
vagy nem. Vagy történik még valami, az ügyvéd számára nem kedve
ző dolog, vagy nem. Vagy felismerik őket a kocsiban vagy nem. Nyitott 
kérdés, maga az olvasó dönti el, saját fantáziája hozzárendelésével. A 
Gőzfürdő nem kínál lehetőségeket. Vége van, a tudósról biztosra vehet
jük, hogy elutazik, a narrátor megnyugtat bennünket, hogy nem lesz 
semmi baj. Nem lesz még egy prüsszentés.

A leírásokat tekintve is két novelláról beszélhetünk. A Bácska szem
mel láthatólag negatívan viszonyul Sárszeghez, negatívan mutatja be a 
várost. A történet valamikor még a Rogina bara lecsapolása illetve a fő
utcák kikövezése előtt játszódhat. A Gőzfürdőről sem kapunk valami bi
zalomgerjesztő leírást. A család sem harmonikus, az ügyvéd is ellent
mondásos figura, csak a haladásról beszél, de azt nem igazán közli ve
lünk, hogy a gőzfürdőben való megmártózáson kívül mi szolgálná a 
progressziót. Szinte nyomorgó lakosokkal találkozunk, csak az ügyvéd
nek látszólag nincs semmi baja a rögeszméjén kívül. A francia geoló
gus kedvezőbb színben lép elénk. Neki sem az a vágya, hogy eljővén 
az Alföldre rögtön gőzfürdőbe zárják, mely, ki tudja, mióta működik már 
a hazájában. Foglalkozásából ítélve inkább a „földdel” foglalkozna, mint 
a vízzel. A Gőzfürdő kedvezőbb képet mutat. Kedvezőbb ez ránk néz
ve és a franciákra nézve is. Rendben van, „akkor még Sárszeg nem 
haladt a korral.” Nem is hasonlítható egy, a már egy nagy forradalom
ban is jártas Franciaországhoz. Nincsenek nyomorultak, a város nem 
oly negatív festésű, sem az ügyvéd. Igaz, nem tudjuk meg, hogy mi a 
progresszó az ő fejében, de legalább annyit tud mondani franciául, hogy 
„Oui”. Nem olyan kilátástalan a helyzet itt, ahogy a Bácskában látjuk.



Rájátszás
Talán a Bácska az elrettentő példa, a Gőzfürdő pedig a világítóto

rony: ha negatívan festjük le a körülöttünk levő világot, még a végén 
elhisszük, hogy tényleg nincs kiút, nincs haladás. Ha viszont nem 
aprózzuk el, akkor még lehet belőle valami. És lett is: egy szép város, 
melyet szeretünk, ahol otthon érezzük magunkat, melynek képzeletbeli 
falai megvédenék bennünket. Csak egy szó: Szabadka. Vándor, így 
keresd a térképeden.

A szövegek lelőhelyei:
Bácska: Kosztolányi Dezső elbeszélései, Magyar Helikon, 1965. 
Gőzfürdő: Kosztolányi Dezső összes novellája, Helikon, 1994.



----------------------------------------------------Bogáts Mónika -----------------------------------------------

A bűvész cilindere*
Augusztus van. Forró és lüktető. A férfi napjai egyformán telnek. 

Reggel felkel, rágyújt, sétálni indul, beül kedvenc csónakjába, késő 
délután hazaér, ebédel, megint sétál, el a vasútállomásra, aztán visz- 
sza, le a tóhoz. Közben vár, vár és vár...

Szeptember van. ő  még mindig csak vár. Nem türelmetlen, nem 
indulatos. A magány se untatja. Holott nem olvas, nem tanul, nem kell 
dolgoznia, alig beszélget, ő  csak vár, vár és vár... Ráér. Ideje, mint a 
tenger. Ha néhány nap kimaradással is, de rendszeresen kap levele
ket, amelyekben megerősítik, hogy nem hiába vár, mert akire vár, az 
eljön, igen, el fog jönni, sőt bármelyik pillanatban megérkezhet. A 
napok meg csak múlnak. A fürdő területén már szinte alig lézeng 
egy-két vendég, de ő vár. Nem aggódik és nem ideges. Eszébe 
sem jut, hogy talán csak hitegetik, hogy üres ígéretekre vár. Egysze
rűen elfogadja a tényeket, a helyzetet, és továbbra is vár: egy nőre. 
A Nőre.

Milyen ez a férfi, aki első olvasatra ilyen benyomást tesz. Ő Csáth 
Géza A kék csónak elbeszélésének hőse, aki valamiféle furcsa tudat- 
állapotban végiglebeg az írás színterein. Végiglebeg az utcán, az 
erdőn, a tereken, ahol karcsú, hosszú combú lányok andalognak, s 
látszólag egyiküket sem szeretné megszólítani, megismerni. „Nem 
néztem az arcukba, csak a nevetésük lehelt bele a fülembe, mint 
valami távoli szellő, és a kíváncsi szemüknek selymes simogatását 
éreztem az arcomon, ha elhaladtam mellettük” (59. o.)

Egy gátlásos, magányos, visszahúzódó ember szavai ezek, akinek 
vágyai vannak, de amelyek egy tudatalatti szférába süllyesztve csak 
az álma(i) során elégülnek ki látszólagosan - , és csak egy rövidebb 
időre.

Ez az elbeszélés egy álomszövevény. Az egymás mellé csúsztatott 
jelenetdarabkák és töredékképek leírásai egy történéssé, cselekmény- 
nyé fonódnak össze. Benne a vizuális, azaz az optikai képek játsszák 
a főszerepet, éppen úgy, mint az álmokban.

A műben gyakori a színeknek jelzőkként való alkalmazása: a férfi 
rózsaszínűnek látja az eget, Chloe meztelen testét; az eget elefánt- 
csont- és rózsaszínű felhők borítják; sárgászöld és ibolyakékszínű 
vízen úszik a csónak; a szivar füstje kéken gomolyog stb.



A többi érzékszervhez kötődő képzetek 
és érzetek előfordulása nem számottevő.
Csak itt-ott jelenik meg egy-két szaglási, 
ízlelési, tapintási ill. akusztikai „benyomás” :
„A pri-pri bogarak százai megszólaltatták 
szomorú hegedűiket. Ez a dal kísérte 
utunkat." (61. o.)

Már az óindiai álomfejtés megkülönbözte
tett öt álombirodalmat; a tűz-, víz-, föld- és 
levegőtartományt -  a négy klasszikus ős
elem alapján, utolsó csoportként pedig a 
cselekvés és gondolkodás tartományát. Ezek 
egyikéből -  s csak elvétve többől -  származik a 
releváns álmok, amelyeket az illető egyén személye, személyiségfej
lődése is döntően befolyásol.

A novella hősének álma a vizek birodalmából ered, a tóhoz kap
csolódik. „Akinek sokszor van ilyen álma, rendszerint nyugodt ember, 
és nagyon zárkózottan él, hajlamos a melankóliára. Nem különösebb 
akaraterő, temperamentum és érvényesülési képesség jellemzi, ritkán 
jön indulatba, nyugalmas és alkalmazkodó életet él, híven a jelmon
dathoz: lassú víz partot mos, csak ideje legyen elég." (Baumgarten, 
.1992. 50-52. o.)

Megjegyzendő, hogy a kék szín főként visszahúzódó, szenzibilis 
egyének álmaiban fordul elő, és csak más szimbólumokkal, metafo
rákkal, allegóriákkal együtt értelmezhető igazán. A kék szín ebben az 
esetben a csónak jelzője, mely utóbbi bizonyos alkalmakkor egy nem 
tudatosult szexuális kalandvágy jelképeként is felfogható.

Csáth a következőket írja Az álom (1909) c. tanulmányában: „Az 
álomnak azon homályos helyei, ahol az elbeszélő az mondja, hogy 
'mintha’ ez és ez történt volna, gyanús helyek. Itt tudniillik a cenzúráló 
rendszer torzító munkája igen intenzív volt, tehát valami okának kellet 
lenni, hogy a kétséges elemeknek ('mintha'!) az öntudatba jutása 
ellen küzdjön." (16. paragrafus)

Az adott novellában csak egyetlen egy mondatban hangzik el a 
„mintha" szócska. „A kék csónak pedig -  mindig a kék csónakba ül
tem -  csendesen hintázott velem a túlsó partok felé. Mintha érezte 
volna szívem vágyait." (59. o.) A hősnek egy vágya van, hogy a nő 
övé legyen: „Az étteremben, messze hegedű szólott, és én meges
küdtem ilyenkor, hogy ha Chloe az enyém lesz, nem kívánok aztán to
vább élni." -  vagy: ,,[...] a tücsök, amely lábunk előtt ugrik el, ciripe
lésével a jövő nyárról mond mesét. Azon a nyáron pedig nem lesz 
semmi: hiszen ha Chloe már eljött, azután semmi sem történhetett." 
(60. o.)



A gátlásos (vágy)álmokban rendszerint azt próbáljuk megvalósíta
ni, amit nem tudunk az életben, mivelhogy túl gátlásosak vagyunk 
vagy voltunk bizonyos szituációkban. A gátlásosság -  legyen az 
„átmeneti ösztöngyengeség következménye’1 vagy akár olyan jellem
ző tulajdonságunk, amely habitussá vált, mindenképpen nyomasztó
lag hathat az emberre, sőt depresszív hangulatot is előidézhet.

A férfi az elbeszélésben nem tűnik magabiztosnak, olyan, mint aki 
nincs tisztában saját belső értékeivel. Meghúzódik az élet hátterében, 
egyedül, és nem nyugtalanít másokat. Kicsit szorong, idegileg kimerül. 
Gyakran vannak olyan érzései, hogy figyelik: „A kavicsok ropogtak a 
lépteim alatt, és én sokszor összerezzentem, nem követ-e valaki." 
(60. o.) Az állomáson pedig így morfondírozik: „A szivarom kék füst
je olyan lassan gomolygott a levegőben, hogy azt hihettem: a nyárfák 
mögött valaki visszatartott lélegzettel bámulja a füstöt." (60. o.) Álta
lánosan elfogadatott vélemény, hogy a gátlásos álmokban a test vagy 
a testrészek mozdulatlansága a lelki gátlásosságot is szimbolizálhatja. 
Miután Chloe megérkezik, a férfi nem rohan oda hozzá, de még csak 
fel se áll, rá sem néz, hanem minden logikát meghazudtolóan ülve 
marad a pádon. És nem öleli át a nőt, mikor az letérdel elé és meg
csókolja. Amikor már jó messze járnak az állomástól, és ember se 
láthatja őket, csak akkor mer a férfi magától hozzásimulni: „Ekkor 
odaléptem Chloéhoz és sírvafakadva csókolni kezdtem a fehér arcát." 
(61 o.) A kék csónakban ülnek. A főhős „reszkető karokkal" evez, és 
vár, most is csak vár, és hagyja, hogy a finom nyári ruhából kibújó 
meztelen női test elcsábítsa és az ölébe üljön. Csak miután magáévá 
tette Chloét (vagy a nő őt?), meri először és nyíltan felfedni maga 
előtt „titkolt" kívánságait: „De a nyári várakozás perzselő vágyai 
messze szállottak tőlem. A nádasban gyulladtak ki talán, mint apró 
lidérctüzek. Hunyt szemekkel is láttam őket. Igen, jól láttam a vágyai
mat: a nyári várakozás forró, fehértestű leányait, akik messze a nádas
ban gázoltak hosszú, karcsú bokáikkal, és fáztak a vízben." (62. o.)

A gátlásos és zavarodottságot tükröző álmokban a rejtjelezett ill. 
esetenként kódolatlan vágyak nem feltétlenül okoznak bűntudatot, 
szégyenérzetet. A bennük felfedezett szándékok teljesen természete
sek lehetnek. A történet szereplője se érez bűntudatot, nem tesz ma
gának szemrehányást. Az ösztön kielégülése helyreállítja egy időre -  
legalábbis valamilyen szinten -  lelki egyensúlyát. Másnap reggel elő
ször látjuk őt pozitív életenergiákkal telve: „Mehettem a vasútra, köny- 
nyed és víg voltam, fütyültem." (62. o.)

Hogy miért félénk és gátlásos az elbeszélő? Igen, talán az okok a 
messzi gyerekkorban keresendők, amikor a már túlságosan is életide
gen (nevelő)szülők a mindenféle rigorózus normáikkal felébresztik 
gyerekükben a szemérmet és szégyenérzetet, miközben olyan tulaj
donságokat és értékeket próbálnak rákényszeríteni, amelyeket az még



nem ért meg. De természetesen más okok is szóba kerülhetnek. 
Mindegy. A kérdés úgy is megválaszolhatatlan marad.

A novella végén a főhős elhagyja a fürdőt, a vonaton ül, s hogy a 
kattogó kerekek zaja mellett miről álmodik majd, azt csak találgatni le
het. Csáth írja az álomról, hogy az olyan, mint ,,a bűvész cilindere’* 
(Az álom): összesűrítve fellelhető benne minden, ami személyiségünk
kel és annak legfontosabb ügyeivel összefügg. Megtalálhatjuk benne 
önmagunkat, arcokat, testeket, eseményeket, mivel a lélek az álom fo
lyamán sem szűnik meg dolgainkkal foglalkozni.

Bibliográfia
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Verebes Róbert

Kosztolányi 
motorcsónak 

című novellájának 
főhőséhez

(Bercinek)*

Viseld el a tündérhiányt, 
próbáld meg mozdulatok nélkül, 
hátha a parton hűsölők közül 
beúszik valaki
egy utolsó legszebbet hazudni,
mielőtt csónakod elsüllyed
a fekete kastély melletti folyóban,
mikor a halak körüllengik a fuldoklókat,
akik a víz alatti sziklákon ülve
fogják a körmüket reszelni,
hogy ne akadjon bele az ásványi sókba.
Ott a halálmederben
egy kis sötét zene a magányról,
és a vezeklő vízipókok is szunnyadnak,
de ne feledd a csónakot,
mely szeleket akart szelídíteni.
Ne próbálj mélyebbre úszni.
Már csak a körömporba hanyatlott 
áldást keresem én is 
a porhadó meder növényei közt.



-----------------------------------------------------Bencsik Em ese -------------------------------------------------

kék -  hegyi beszéd*
csókoljuk tej -  bőrét 
tejméz csurranások 
tejméz suhanások 
kék napokon száguldunk 
azúr fényeket gurítunk 
kék nászokon szárnyalunk 
azúr teste körülölel 
azúr hajának fátyla

csigákat keresünk
lágy utak mentén titkokat
kagyló -  mentén titkokat
kagyló -  mélyből napokat
homokszemet körülnövő fájdalmak fényét

sebhelyek vagyunk 
fény -  árnyékok 
sötét titkok
ereinkben fekete dac csörgedez 
leláncolt tollaink 
csaholnak vonítanak 
szögesdrótok mellünk óceánjában

ó pusztai megváltó 
ki leszálltál az emberek közé 
hogy a vásári csőcselék árnyékából 
új napokat görgess fel

ó pusztai megváltó 
miért hagytad 
hogy szavaid
mocskos szájakból hulljanak 
azúrtestére



miért hagytad 
hogy szavaid 
nem emberre 
önmagukra hányják 
villámtej csókjaid után 
férgek ürülékét 
hagyják maguk után

miért hagytad
hogy szent szikráidat
vérhányásukkal lefolyják

talán sav kell 
köpetek
és szétmart szögesdrótok

halk illatú azúr pisla 
halk kékségű pisla láng 
tenyeremből sarjadt 
véremből kihajtott 
szememből éledt lelke

virágajkú lény 
szemedbe csókol engem 
virágtestű lény 
testedre ölel engem 
pestises földbe szórta 
magjaink a szél 
kilángolnak virággá

megfullasztott férgek tetemein 
úrrá lesz pusztulásunk 
bűzükkel elrothad halálunk



Szél Dóm

Progresszió
(Emléktérmű Nellinek)*

ahogy a templom repedt fala 
fölé nézünk, hogy szia Isten ne 
nyomd le a kilincset mert 
megszólal a riasztó (csönd) és nem 
tudunk a fapadra térdepelni 
a kelyheket keresve 
rúgni kétszínű szőnyegek 
porát a levegőbe írjuk hall
gatásunk minden neszét, hogy 
feszít szét a mozdulat 
mondod: „Itt álltam, 
és ötöst kaptam, mert 
énekeltem.” még mindig 
csak kívülről a rohadtbarackszín 
falhideg fogadja imánk és 
az, hogy ÁMEN, most...



 Kovács Karolina —

Cloéra várva
Csáth Géza: A kék csónak*

Az augusztusban 
tett ígéret 

mivégett szinte
részegen és félszegen 
várt,

meleg volt s gyönyörű 
mint a nevetés, 
mi az erdő

utacskáin-utcabáljain 
tarkán hömpölygött 

a farsangra 
távoli szellőket hozva 

és Cloéra várva.

Az ígérettől
a pezsgő cseppjeitől, 
ujjak képzelt érintésétől, 

a vörös telihold duzzadó 
látványától, 

a felhalmozódott vágytól 
a várakozástól...

Elindult a Léthe kék folyóján 
fehérbe burkolva 
Cloéra várva.



Mind beljebb jutva 
fakulva tűnik el 
tejüvegként a part, 
magával viszi a 

poros udvart, 
sárgába burkolja a 

szőlő illatát, 
ami talán jövő 

nyárt hoz,

vagy petyhüdt elmúlást. 
Cloéra várva.

Már, ha...

Sárgászöld hangulatban 
a nyárfák közt 
a sínek mellett 
az udvarban 

a szürkéskék gomolyagban 
oda-visszás iramban 
várva,
Bár, ha...

(tik-tak, tik-tak)

S a rózsaszínű felhők, 
lassan, szemébe fagytak.

Ám, egy relatívnak
tetsző délután: lám. 
Eljött.

S ujjaival a szőlőre 
bökött, 

hogy ezt, ni
Habzsfogyasztani a túlérett 

feketéslilát, 
az elmúlást.



Mert apostol nélkül 
nem lehetett 

szőlőszemről beszélni.
Csak megenni-megemészteni 
nem mást, mint egymást.

Amikor minden 
alulra került 

a kékes ringatásban, 
a tükörkép megszépült; 
s a vörös lüktetésben 
a túlsó partra ért 
eltaszítva a sárgáslilát 
és a megtelt feketét.

A nyári perzselő 
vágyakozás 

nem hagyott hátra mást, 
csak hervadó sóhajtást.
És lépdel a fehér farsang 

bosszúként, 
megbánásként, 
gyászmenetként...

Ekkor a fagyott felhők 
szürkén könnyezni kezdtek 
beterítették árnyékkal 

a szőlőskertet, 
de elkéstek.
Talán a farsangi mátrikula 

segített volna;
Már, ha...
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ról az  á lm o k r ó l  b e s z é le k ,  a m ik  id e k ö tn e k .  E h h e z  a v á r o s h o z .  
A törött  a b la k ú  h á z h o z :

N é z d  J á n o s ,  j o b b  lesz ,  h a  a b b a h a g y ju k  e z t  a vitát.  In k á b b  d ik tá lj .  
D e  h o ln a p  k ö r b e já r o d  a v áro st  gittért . ígérd m e g .  ígéred ?  Jó .  A z tá n  a z t  
c s in á l s z ,  a m i t  aka rsz .  Ú ja b b  rep ü lő t ,  b iciklit ,  fu tó v e rsen y t .

írom .
S záríts  J á n o s  / Iván S a r ić  1 8 7 6 .  jú n iu s  2 7 - é n  sz ü le te t t .  K e re sk e d e lm i  

fő is k o lá ra  já rt .  S p orto lt .  B irk ó z o tt ,  at let izá lt .  E gyike a s z a b a d k a i  Sp o rt  
E gyesüle t  a la p í tó  ta g ja in a k .

M o n d d ,  Já n o s ,  k inek  ír juk mi ezt?
E u ró p a -s z e r te  v e rs e n y e z e t t  k e r é k p á r o z á s b a n  é s  a u t ó z á s b a n .
1 9 0 9 - b e n  P á r iz sb a n  járt,  a h o l  m e g is m e r k e d e t t  a re p ü lő  s z e r k e z e té v e l ,  

m a jd  u g y a n e z e n  év ő s z é n  úgy d öntött ,  m e g é p ít i  a S a r i c l  n e v e t  
v is e lő  re p ü lő g é p é t .  Egy é v ve l  k é s ő b b ,  1 9 1 0 - b e n  v é g e z t e  e l s ő  p r ó b a r e p ü 
lését  a v á ro si  v e r se n y p á ly a  fö lö tt .  O k t ó b e r  1 6 - á n  került  sor  n y ilv á n o s  
re p ü lé s é re ,  a m i t  7 0 0 0  e m b e r  n é z e t t  végig .

C s a k  így? A z é rt  e z  n e m  e lé g .  ír juk azt:  k ö v e te t t  fe sz ü lt  f ig y e le m m e l .  
A z é rt  m é g s e m  v a gy  akárki,  Já n o s !  H át ki c s in á l t a  e z t  e lő t te d  a z  o r s z á g 
b a n ?  C s a k  eg y v a la k i .

7 0 0 0  e m b e r  k ö v ette  fe sz ü lt  f ig y e le m m e l  n y i lv á n o s  rep ü lé sé t .  R ep ü lé s i  
te rv e in e k  a  h á b o r ú  vetett  v é g e t .

M o s t  d ik tá lh a tn á l  a b e tö r t  a b la k ü v e g r ő l .  N e m  lé n y e g es?  H á t  e z t  
é r d e m i e m ,  m o n d d ?  V alam i o ly a n t  k e l le n e  írni, h o g y  é l e t é  v é g é ig  aktívan  
sp orto lt ,  n e m  fárad t  b e le  ú j a b b  terv ek  k o v á c s o l á s á b a .  A v á ro stó l  a z t  
kérte ,  s eg ítse n  neki egy  g y o rs n a k  s z á m ító  a u tó  m e g v á s á r lá s á b a n ,  m ert  ő  
és  a f e le s é g e  igen s z e r e tn e k  a u tó z n i .

Ez igaz .  M e g ír ta d  az t  a le v e le t  n e m ?  B iz to s a n  a z  is o tt  lesz  a  V árosi  
M ú z e u m b a n ,  v a la m i m e g sz á l lo t t  c u s to s  őrizgeti  m a jd .  És s z e r e tü n k  a u t ó z 
ni. T á v o ls á g o k a t  m e g te n n i .

Ezért s z e r e t le k ,  Já n o s .  N e  rontsd  el a  k e d v e m .  N e m .  Egyálta lán  n e m  
h iá n y z ik  a h a lá lo d  d á tu m a .  Te n e m  h a lh a tsz  m e g .  V agy c s a k  n a g y o n - n a -  
g y o n  ö r e g e n .

És a k k o r  is e m lé k e z n i  fo g n a k  rád. S z o b r o t  e m e l n e k  n e k e d ,  és  e g y  
fő v á ro si  m ú z e u m b a n  őrz ik  m a jd  a re p ü lő g é p e d e t .  A f é n y k é p e id e t  m e g ,  
e z t  is, a m it  a z  e l ő b b  le d o b ta m  -  d e  tu d h a to d ,  h o g y  n e m  b íro m  a h id e g e t  
és  a h u z a to t  - ,  a városi  m ú z e u m b a n .  Itt.

N e  b e s z é l jü n k  erről. H ogy akk o r  n e m  veszel  h o ln a p  gittet? M e g g y ő z té l .  
A kkor hát, Já n o s ,  mit írjak? M e d d ig  akarsz élni? K i len cv en  év es  korodig?

T eh á t  m e g h a l t  1 9 6 6 - b a n .  A u g u sz tu s  2 3 - á n ?  D e  Já n o s ,  m iért  c s in á lo d  
ezt?  M e r t  e g y  re p ü lő g é p  t e r v e z ő n e k  m in d e n  ré s z le tre  o d a  kell f ig y e ln ie ?  
N e m  h a g y h a t ja  k é tsé g e k  k ö z ö tt  a  he lye t ,  a m it  e l s ő k é n t  látott m e g  a m a 
g a s b ó l ,  és  a m e l y  fö lö tt  m in d ig  o tt  fog  le b e g n i  a  s z e l l e m e ?

N e  b e s z é l jü n k  a ha lá lró l .  H ol a z  a fo tó?  T etsze l  n e k e m ,  Já n o s .  M é g  
m in d ig .  O l y a n  m e r é s z  vagy. És ha  s z o b r o t  e m e l n e k  m a jd  az  e m lé k e d r e ,  
ott is így fo g s z  festen i ,  m int  e z e n  a  k é p e n :  k o n o k u l  b ü s z k é n .
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