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Kopeczky László

Kapunáil
Messze sodort az ár,
Hullottam, rügyeztem,
Rongyban, puccos mezben,
Én a Napnak Kialudt Fia,
(Jöhet a szentencia!)
Rajta varjú, mondd, hogy: „K á r !"

Néha úgy hittem, villám jár át,
Lángoló sorért -  mindenkinek hálát!
A jóistenen kívül (nem imába, tollba)
Mert tőle nem nagy kunszt lett volna,
Hogy átlendítsen égigérő gáton,
(Ahogy én a poézist magamból látom)
Ilyen egy gőgös senki ha hangra szert tesz, 
Szárnya nincs, két pihe vadul verdes, 
Tudatom hasad, fenn légben, s lenn löszben, 
Különbség már köztem és köztem.

Patak voltam, de nyeltek tengerek,
Emberek közt kerestem magam, emberek. 
Nem bántanak már, nem érdemes engem 

'  Tengelyem körüli köreimet tengem,
Kiütöttem, s számolok magamra őrült módon, 
Mindent értve rogyok térdre,
És íme... átkozódom.
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—  Beszédes István —

Felírat
Utazhattunk hiszékenyen, 
jelzőtáblák, térképek révén, 
helyben s mégis kívülre érvén 
a krétarajzos atlaszon: 
ebből a túlbecsült haszon.

Medervölgy-madárnyomok, 
s hol a porban kúszott el bogár, 
húzódik újravont határ; 
alig mászhatunk ki a bajból, 
amit egy gyerek összerajzolt 
unalma telte délután.

Az óceán kidőlt pohár, 
ha ember ezt megitta volna, 
arcán a festék nem porolna: 
ülne törpéje-óriása 
homokozóban mindahány.

Ha ég dörög és krétaábrát 
töröl az eső, old szivárvány, 
címzése vész az üzenetnek.

Utolértük a tabula rasa-t, 
s keressük feliratozását 
zongora kísért jelenetnek.
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Bozsik Péter

Talált tankák
1.

Rettegést izzad 
az angyalfű. Görcseid 
sehogy sem oldja 
Tárgyaid ravatalán 
rezgő káprázat zöldell

Fenyőtoboz hever 
körülötted Véletlen 
ölő gránátok 
Imát mormol a cinkos 
fűben hasaló harcos

2.

Seszínű folt a nap 
Tengerbe bukik az ég 
Felhő se rebben 
Porrá zúzott azurit 
tündöklő fehér vásznon

Weissbrunn, 1998-1999 szeptembere
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Gyulai Kiss Noémi

Várj ak
A varjak nem beszélnek.
Erre a megállapításra jutottam, miközben 
olyas valakiről olvastam 
az újságban, akinek 
mindene megvan.
(Valaki megint hibázott.)
Amolyan példakép féle ő a köznek.
Van kiről beszélni, ha róla beszélnek, 
neve ismerősen cseng, 
a teste régóta közszájon forog.
Ő meg mi tagadás, 
jól szorítja, el nem engedi 
a büszke mindenét. Hogy a fene, 
de felvitte -
Szülőföldje mégis, mindennek ellenére, legalább 
olyan dohos, mint az enyém, amivel 
én büszkélkedem.
Már régóta figyelem az ablakból a háztetőkre 
költözött varjakat. Sokat kárognak.
Ha hideg van még többet.
És fáznak, mert hideg van.
Én ismerem fel őket.
A két állat, az én belső varjúm és a külső 
idegenföldi, nem állnak szóba egymással.
Az ilyen szeretkezésekből születnek a 
legszebb gyermekek,
mert úgy szeretkeznek, hogy nem beszélnek egymással. 
Két idegen alak.
A varjak visszahúzódnak, kisebb csend.
És látom Natasát, amint lassan lehunyja szemeit ez 
a fruska, aki a szomszédomban él október óta.
Látom a falon át, ahogy felrakja teáját, 
minden csupa ragacs, mert Natasa soha nem, 
de október óta semmi esetre sem takarít.
A teáját most lassan megkavarja, 
sziruppal édesít és kavar,
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éppolyan ritkán, ahogy a három hónap alatt még 
egy szót sem szólunk egymáshoz, 
hogy ki vagy,
Natasa orosz, én magyar.
Szó nélkül olyan szépen elélünk egymás mellett,
hogy nincs is mit mondani,
ha lenne, akkor sem mondanánk ki,
ha hangosan nézi a tévéjét én áthallom,
és újságot veszek elő, így
az eseményeket kétszer követhetem.
Szép vasárnapok ezek,
ha így megy tovább, nem tudjuk milyen valakivel 
a nyelvileg megélt szerelem, 
amit én úgy képzelek, hogy 
amikor lebeszélve a felhők, hogy késsenek, 
felmondott találkozások (idézetekben), 
lemondott történetek, 
lábtól nyakig kihúzni valahogy, 
mint egy téli éjszakát, amikor 
végre kimondottan feljön a nap 
az égre.
Aztán beszélünk róla.
És csak ismételni tudom, hogy 
minden rendben lesz, 
helyén az ágy, 
rendrakás után, 
és a komp a közeli tavon, 
hin und zurück, 
indul és kiköt,
Nekünk, mi meg csak 
szótlanul állunk, mert lassan 
megtanuljuk egymás nyelvét, 
de még sincs mit mondanunk, 
mert mi száz szóból raktuk ki a rendet, 
kerek egész mondatokban, 
sok kötőszóval és mellérendeléssel, 
az összes lehetséges estet végig és újrabeszélve, 
saját szavak helyett
mindent a szerelemmel helyettesítettük be. 
Betömtük a lukat.
Minden más a hajó körül,
amivel reggelenként dolgunkra indultunk,
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a tó körén kívül, 
a rajtunk túl ülők, 
átutazók, 
visszatükröződve,
egymás hegyén-hátán elérnek a tengerig,
-  mi is oda készülünk -
óperenciális méretben elférnek köztünk és 
bennünk is, ha bekéredzkednek, 
mert ebben a pillanatban mi vagyunk a legnagyobbak, 
egyébként sosem volt kérdés, hogy ki viszi át.

A tort megülni
Utazásom alkalmával

Ezt a tort megülni annyit jelentett, 
mint valóban idegennek lenni a hazában.
A vacsora mindent egybevetve:
hús csirkével, savanyú káposzta,
levében toros,
majd szőlőlé, öblítésre,
csodától boros,
jófajtából hurka keresztezve,
csurgósra összesütve,
zsírjával az ég felé, úgy kellett
köszönteni a disznót, úgy dicsőíteni,
a beleiből bőrt kivenni,
-  nincs is ebben mit kivetni
levágott falatra kovászos uborkát nyelni, 
és csak csendesen hozzátéve:
,jó, hogy mindezt megadta nekünk az Isten".

De, ahol ért a tor, 
a dal nem így szól.
Annyit tanulni, mint a hazámon kívül, 
szóval többet már nem lehet.
Idegen tor ez, nem embernek való.
A vacsora tulajdonképp ízlett.

Bár házon kívül folyt a tárgyalás.
A hagyaték: szépen előkészített halál, 
gyertyával várt háziak és 
én a házonkivüli, berkek felszínes ismerője, 
szomorúan, de egyedül emberek közt a vígasságban,
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ki lehet mondani: talán senki nem hívott.
Egy vígasztal: a helyzet máig sem tisztázódott.

A gazda halt meg talán?, kérdezhető.
Vagy csak elment, hosszabb időre távozott, 
netán hosszabb távú kiküldetésről esett szó?

Csak voltam ott köztük és figyeltem, 
hogy milyen 
figyelmes világ a mienk, 
ha figyelnek megfigyelhetek: 
amolyan zárt ismeretlenek 
ebben a társaságban az emberek.

Valahogy mégsem jött be.
Barátkozni az ismeretlen tudással, 
a kísérlet nálam nem utalt a mintára.
Bár korábban hallottam az idegenekről ezt-azt.

Nem kérdeztem tovább a rokonok között, hogy 
ki halt meg?
A saját halál, úgyis az lényeges.
És a másé -
szótlansággal fűszerezett saját idegenség.
Hozzászólni nem igazán merek, 
amikor az asztalnál mégis szólni mertem, 
az nem az én nyelvemen szólt, s ha 
félre is értették nyájas hallgatóim, 
akkor mindenek előtt: sorry!
Mentségem, hogy idegenben tettem.
Itt viszont bűnös nem lehetek,
s ha forgalommal szemben utazom,
azt csak a felelőtlen elindulás teszi, a nekikezdés öröme,
hiszen ki lehet bűnös ott, ahol a tiltás más nyelven szól.

Még időben tagadom? a családfát soha nem volt 
szerencsém megismerni, de örökké szándékomban áll.

És ha elegünk lesz saját értetlenségünkből, 
s az sem érdekel, hogy mi érdekel, 
az idő meg csak múlik, űzni kell hát hasztalan, 
fogjuk magunkat itt talált nyelvrokonommal, 
beülünk a Münster közelében a Konsilhoz 
címzett kávézóba. Jót dumálunk, magunkban 
és egymás közt, de akkor már családiasan.
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Deák Botond

Alvásom regénye
1.

Aludni, aludni, aludni.
Nagyon nehezen ment, sokat olvastam.
Szinte mindent megfájditottak bennem.
Nem csinálok semmit.
Összepróbálni a szeretést. Megbátorodni abban. 
Dübörgésben, hegymászásban.
Az ajtó marad. Ijeszt.
Kik maradunk ennyien itt. Kik?

Az alvás irigylésreméltó.
Például nálunk alussza ki magát.
A zárt rendszerek entrópiája folyamatosan növekszik. 
Nem lehet hozzászólni.
Körbejárjuk, kihozom a zoknim.
Bogárka a megvilágított ablakon túl.
Ez a felmelegítés mindig a gyöngém volt.
Hogy már alig hat meg.

A tigris meg favágó a dzsungelben.
Bűntettet előélet, 
így eljárnak ellene.
Nem sok minden marad.
Úgy vagy, hogy gyenge. Mindennel elgyengült. 
Könnyen meg lehet fázni.
Megfázódni, megmászódni. Óvatosan.
A nehézség abban, hogy megmozdítasz valamit.

Az előszobában feküdt.
A nők körhintán ültek, ugyanazok az arcok.
Minden körnél más nő.
Előtted, mögötted, berángatva, bepörgetve 
végeláthatatlanul.
Semmi nem számít, 
érzed az álmot, 
minden a magbaszakad.
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2 .

Tegnap, régóta először
szélre, esőre aludtam. Néztem a vihart.
Minden tartós, meleg, szolid.
Az érdekel, hogy viszi át a zajló Dunán a 3 kiló kenyeret. 
A lélekvesztőn.
Valahogy Petőfi is elment Debrecenből.
Tudom, hogy a felszántott földből nyugalom árad és sóvárgás. 
Az eleven rend.

Az eleven rend, ahogy letették a fegyvert.
Az élet végül elhatározódik.
Az életük végül is.
A meztelen létezés is nagy kérdés.
Most akkor:
bárki legyen is, nem tudsz másképpen várni.
Nézni, ami a földön megtörténik.
Úgy, mint más emberek.

Mindennel elgyengült alvás.
Nem jönnek elő az árkádok az álomból.
Ott élnek, beépülnek, megkímélt állapotban.
Akkor nem megyek korábban, mert egy EMBER.
Aztán igazából pontosan alszik el.
Jön a nagyzenekar, két órát zenélnek.
Lopva játszanak.
Most már valahogy jó lenne kifejezni, hogy nyom.

Elegyeket nyom. Sok elegy.
A mással való nyitottság ellenére megfeszítik.
Egyébként össze-vissza beszélnek.
így én is össze-vissza beszélek mindenkivel.
Nagyon kevés ember marad.
Lábtól-lábig folyik az utolsónak mondott legénység.
Végül is a titok a LEHETŐSÉG 
egy (1.) újabb gyengeségre.

Még van 1/4 óra.
Ez a legnehezebb. Ez az időérzékelés.
Az ébredés.
Ha egyszer sikerült, sikerülhet másodszorra is. 
Visszaaludni, ijesztő pontossággal.
Megfázódni, megmászódni. Óvatosan.
S midőn ezt írom, hogy pontot tegyek a végére, 
már alszik is.
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Hózsa Éva

Az utániról, a könyvekről 
és a tűzápolásról

-  esszészerűen -

Billegett a busz, ültem az ablaknál, Budán jártunk, és az utca 
nevét böngésztem a távolból: „Attila”. Ottlikra gondoltam, arra a régi 
látogatásra, a szobájára, amelyben a különálló bútordarabok vele 
együtt öregedtek. A bútorsokadalomban fölényes magányában elhúzó
dott az egyik karosszék. A Krisztinánál ocsúdtam fel, rossz buszra 
szálltam, nem néztem meg a számát, ennélfogva eltévedtem. Tudtam, 
hol járok, mégis eltévedtem. Reggel kilenc óra volt, mindenki loholt, 
én viszont higgadt, stréber turistaként olvastam a tájat. Kubista olva
sat, gondoltam némi öniróniával, de semmi sem állt össze semmivé. 
Én nem akartam összetákolni, mindez a tárlatlátogatás idején vált 
bizonyossá, mikor gyökeret vertem az egyik Picasso-kép előtt. Aznap 
már másodszor tapasztaltam az időtlenség oldott állapotát; minden 
állóképpé változott, megbénított, noha a Hősök terén vártak rám. A 
nyári élményeket olvasom/rakosgatom újra, illetve inkább önmagamat, 
a márciusi eseményektől kezdve -  valamin túl -  ismét csak részlete
ket merek olvasni, mint az elmúlt évek néhány fordulópontján. „Nem 
beszélgetünk erről.” -  újságolták diákjaim a napokban, mert beszélni 
akartak velem arról, amiről ők egymás között nem beszélgetnek, és 
tudomásul kellett vennem, hogy a lényeges dolgokról önmagunkkal 
sem csevegünk, most pedig tőlem várják a nagy beszélgetést, a „tűnt 
hang” visszatérését. Olyan jó lenne segíteni, kibeszélni.

Dacból mentem el a végállomásig azon a nyári reggelen, megrög
zött urbánus emberként is, be kellett ismernem, hogy élvezem a távo
lodás értelmetlenségét, a budai hegyeket, sőt a továbbiakban a 
Városliget mozdulatlan tavát, a Duna áramlását, azt a másik valamit, 
a másik időt. Egyik pesti barátnőm fejtette meg a misztikus titkot, hogy 
a vízhez, az ősforráshoz vonzódom, de a jósjeleknél tovább nem 
juthatott, nem engedtem, hogy eljusson; én onnan érkeztem, ahol a 
jelen a legnagyobb érték, tehát eltereltem a beszélgetést. A nagy
anyámra gondoltam, valamint a regényre, számára a Háború és béke 
azonosult a műfajjal, és életébe az ötödik olvasat is belefért. Tanári 
parabolát formálva gyakran visszaéltem ezzel a történettel, hozzám 
Vas István példájánál közelebb áll. Milyen jó lenne, ha én magam meg 
tudnám nevezni azt az egyet, mindenből azt az egyet, gondoltam 
szombat este, amikor egy labirintusszerű, sötét, nedves, hideg erdő
ben baktattunk, mert ismerősöm, aki meghívott, ebbe a Defoe által
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megálmodott világba vonul ki minden alkonyatkor a város forgatagá
ból, így szeretne túlhaladni valamin, és egy másik időt követel, mint 
Babits, aki túlnyúlt úgynevezett saját korán. Az a házikó kicsire zárta 
a végtelent, körülfogta, alakot adott neki. Másnap a könyvtárban türel
metlenül újraolvastam Nemes Nagy Ágnes sorait: „És volt itt még 
valami. Babits tudott valamit, amit Ady például nem tudott. Nagy 
lángolóink, Petőfi, Ady, meghalva bizonyos történelmi pillanatokban, 
nem juthattak el a tapasztalás olyan köréig, ami életemnek -  életünk
nek -  meghatározója volt; nem láthatták át vesztett háborúk utáni 
korszakok konstellációit, nem tanulhattam tőlük azokat a viselkedési 
normákat, amelyekkel az ember a némaságra, a tehetetlenségre 
reagál. (...) Tőle pedig, Babitstól éppen az elveszett csaták étoszát, a 
fél-halál illemtanát tanulhattuk a háború alatt és még előbb is. És 
valami délibábos józanságot, amely évezredekben gondolkozik, bar
langi tűzápolást jégkorszakokban.”

Barlangi tűzápolást?!... Nemes Nagy Ágnes tudott valamit, amit mi, 
születve bizonyos történelmi pillanatok után, nem tudhattunk. Az utá
niak megtapasztalása új beszédmódra tanít. Az utániból született 
Arany és Pilinszky lírája, Jókai, Móricz, Márai vagy Kertész Imre pró
zája. Az utáni mércéjének fontosságáról gondolkodom mostanában. 
Attól, hogy Bodor Ádám novellájának idegen vendége egy kivágott 
fenyő csonkján ült, később pedig így szólt hozzá vendéglátója, az er
dész: „Maga majd mindenre úgy emlékezik vissza, ahogy akar. (...) 
ahogy éppenséggel jólesik.” Ha megbarátkoztak volna, az idegen 
másképp emlékezhetne vissza, ám az erdész máris az utáni perspek
tívájából villantja fel a mostanit, új szemmel a régit. Ugyanilyen szem-
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mel készültek Jorge Luis Borges utópista hősének „festményei”, a 
majdnem teljesen fehér vásznak, amelyekkel a majdani barát ajándé
kozta meg látogatóját. Az elmúlt hónapokban többször kerestem ki ezt 
a mondatot: „Olyan színekkel festettem őket, melyeket a te régi 
szemed nem láthat meg.”

Az én új szemem sem látja meg. Olyan közönségnek érzem ma
gam, mint amelyet Krúdy bírált az 1916-os Anna-bálról (az elmaradt 
eseményről) szóló szöveg bevezető fejtegetésében. Én azonban nem 
sietek el a színházból a végső csoda előtt, hanem mozdulatlanul ülök 
a helyemen, és így szembekerülök a csodabontással. Tudom, indul
nom, váltanom kellene, kizökkenni, próbálkozni...

Amikor megnyílt előttem a budai könyvtár polc-hálója, arra a kincs
re gondoltam, amelyet birtokba vehetünk, mert akinek az utánit átlépő 
könyvéletrajza van, azzal akkor is történik valami, amikor értelmetle
nül nem történik semmi, vagy éppen korlátok szabják meg elmozdulá
sait. Gyermekkoromban, ha beteg voltam, fölényes helyzetemben egy- 
egy új könyvet vetettem magamnak. Lefeküdtem, olvastam... elolvas
tam. Másnap iskolába akartam menni, hiszen értelmetlenné vált a 
betegágy. Azért jó, hogy könyvéletrajzunkról a hivataloknak sem kell 
számot adnunk; szemérmesek ezek a kapcsolatok, messzire vezet
nek. Olyanok, mint a hosszú beszélgetések, amelyeket fölösleges 
összegeznünk. Csak a kiválasztottakkal tudok sokáig, nagyon sokáig 
beszélgetni. Olvassuk egymást, a csendrésekre figyelünk. A kivételes 
eszmecserék megtisztítanak. Soha nem vezettem naplót, talán a rög
zítéstől, a befejezettségtől iszonyodom. Belül úgyis nyoma marad 
mindennek, az utáni szabadsága tág játékteret formál. Arról sem sze
retnék beszámolni, hogy miért hiányzik a Gulliver-regény tárgyként is 
a polcomról, a Képzelt riport...-tál való udvarias, távolságtartó, kizáró
lag munkajellegei kapcsolatom szintén rögzítetlenül marad. A könyvek 
egyének, mint a nagy beszélgetőtársak, akikkel egyéni viszonyt alakí
tok ki, belül sem kell mindent összefoglalnom. Egyébként a könyvhá
ló furcsa rabságba taszít, olyanba, amely a kitekintés szabadságával 
kecsegtet, a gondolatléptek lehetőségét adja meg; az emberihez, az 
utánihoz vezet el. Abba a stádiumba, amelyet az egyik Pilinszky-levél 
a túlélés elégedett közérzeteként nyugtáz. Apró túlélések fűzik össze 
túlélő nemzedékeinket. Meg arról sem szeretnék vallani, hogy ki az az 
itthoni szerző, akinek szövegeit évek óta félreteszem, az újságból 
mindig kivágom, pedig nem vagyok szenvedélyes gyűjtő, csak szen
vedélyes tisztelő és irodalomszerető.

Az utáni foglalkoztat jelenleg, miközben a fehér vásznat figyelem, 
és a régi szemem látni akarja azt, ami rajta van. A segítő ecsetet el 
kell fogadnunk, mondta egyik ismerősöm, de nehéz a döntés. Megle
pődünk, ha van még valaki, aki esélyt ad a színápolására. Az ön-túl- 
lépés bizonytalan példáit mutatjuk, az odafigyelések megnyilvánulása
it, a minden eddigitől különbözőt. Az eltérőtől, az újtól, az Örkényi 
„látható volt”-tól, az elmozdulásoktól (is) megriadunk.
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Đorđe Kuburić

Az irodalom világa -  
A szabadság birodalma?

Költői (ön)hitvallás -  Szédület vagy illúzió

A szabadság magány. Az írás rejtjel, médium, képzeletbeli utazás. 
A titkok és a sötétség tájaira. Az írás, vagy bármilyen barangolás az 
irodalomban, például akár az olvasmányról való elmélkedés, két össze 
nem hasonlítható dolog. Oh, áldott magány, amely időnként körülvesz 
engem, míg feldúltan és megszállottan ismerkedem titkaimmal.

írásom a ráérés, az unalom szüleménye és az árnyalatok iránti 
időnkénti megszállottságom gyermeke. A jövőbeni költő, aki mentes a 
prózaírók kitartásától, nem felel meg a híres mondásnak, miszerint 
„Nulla dies sine linea”, azaz szabadon lustálkodhatok sokáig -  ha lus
tálkodás alatt értendő az ún. külső irodalmi megnyilvánulásokban 
(hadd ne mondjam: pletykálkodásban) való fárasztó részvétel: szöve
gelés az irodalomról (irodalmi est, TV-műsor), a kor termésének 
habzsolása; és ha lustálkodás alatt értjük a passzív írást, vagyis a 
látszólag meddő álmodozást és tűnődést -  ami nem más, mint a vers 
pókhálóban rejtőzködő, anyagiatlan anyagának a begyűjtése. És vége
zetül, ha egyáltalán lustálkodásnak tekintjük a bármiféle tevékenyke
déstől mentes heverészést, miközben csupán a TV távirányítójának 
gombjait nyomkodjuk (ilyen is van).

Ahogy, úgy. De amíg tart ez az állapot, bennem lassan fa fejlődik 
ki, amelynek gyümölcseit szabad akaratomból tépem le. Néha talán túl
ságosan is korán, emiatt a zöld termés összeesik, tönkremegy, máskor 
pedig késlekedve, s emiatt megrothad, élvezhetetlenné válik. Csak 
ritkán sikerül leszüretelnem idejekorán. Úgy vagyok ezzel, mint az 
álmokkal (és talán az álmok világa az élő ember számára a szabad
ság talán egyetlen viszonylag teljesen hozzáférhető övezete) -  hiszen 
az álmok közül sokkal több az, amely el sem jut a tudatig, vagy ha 
igen, akkor is valahogy zavarosan, torzan. Az álmodozás és az írás 
tehát nem vezetnek a szabadsághoz. Nem is tehetik, hiszen ők maauk 
a szabadság. S mivel előjelük is más, elképzelhető az egymásrahatá- 
suk. Miközben az ember -  az író -  mindig vesztes marad. A meg nem 
írt versekért ő maga a felelős, az ismeretlen (és meg nem ismert) 
álmokért pedig a tudatalattija. Vagy csalóka a nyeremény? Hiszen a 
megírt versekért is ő a felelős. Az érdem is az övé, miközben mentes 
az álmaiért való felelősségtől. De meg is álmodhatja versét. Még álmát 
is megírhatja.
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A „fien de siecle” századvégen, az azt 
megelőzőtől eltérően, az író, költői szabadsá
gában, csak látszólagosan kerekedik felül. 
Lényegében alul marad. Hiszen míg százegy- 
néhány évvel ezelőtt a szimbolisták dicseked
hettek a forradalommal, amelyet lángra lob- 
bantottak, és megénekelhették a szenteket, 
őelőttük pedig a romantikusok, miközben le
rombolták Boileau kánonjait, kutyaként ugat
tak, madárként csiripeltek, tücsökként ciripel
tek, egyáltalán nem törődve azzal, hallja-e 

őket bárki is, a ma írója -  még ha első pillantásra másként is tűnik -, 
semmit sem harcolhat ki. Mindent szabad!, kiálthatna fel holmi modern 
Dosztojevszkij, de nélkülöznie kellene az eredetiség kísérteties auten- 
tikusságát.

Nincs az az Isten (és ideológia), amely előtt az ember remegve 
félne. Ha nincs Isten sem alany sem szerző (vagy csak relativizált, 
jobban mondva pacifizált formában létezik), akkor az író a szó igazi 
értelmében magára marad a világban és rúgkapálhat a körülmények 
folytán megkapott, meddő szabadságok tengerében. Illetve, amelyek
nek örökbefogadott gyermeke lett. Természetesen megmarad számára 
a világ elmosódott képe, amely darabkáit kínok közepette igyekszik 
elcsípni. Mindenben kételkedünk, amiben csak kételkedni lehet. Márpe
dig mindenben lehet kételkedni. Minden megszüntethető. Noha nem 
minden olyan viszonylagos, mint amilyennek látszik. Épp azt hisszük, 
hogy nincs többé történelem, amikor megtörténik a történelem. Akkor 
most ezt hogyan le(meg)írni? Milyen új Háború és béke? Milyen új 
Hamingway, Andrió vagy Crnjanski? Hiszen már mindent megírtak. 
Eltűnik a nyelvtan. A leírás, a feldolgozás.

Régóta tudott dolog, hogy a világ nem írható meg olyannak, ami
lyen, hanem csakis olyannak, amilyen nem. Jelenleg azonban a vilá
got (lett légyen akármilyen is, mindenesetre mentes a személyiségek
től) nem leírják, hanem bemutatják. Mégpedig olyan formájában, amit 
Pinchon metaírásnak nevez. És nem csak az irodalomban, és nem 
csak a televízióban (a rácsodálkozás eme tükrében). Hanem az alany
ban önmagában is. Ha egyáltalán maradt még valami belőle. A virtuá
lis valóság nem-szabad, abszolút totalitárius korát éljük.

Viszont ez a másik, ez a szubjektív valóság, amelyről ártatlanul azt 
hihetném, hogy az igazság mentsvára, a minden rossztól biztonságot 
nyújtó menedék, ez is eléggé problematikus. Ha kényelmesen elhe
lyezkedem önmagamban és írni kezdek, a kezdeti lendület után (igaz: 
néha órákon át tart) ráébredek arra, hogy a „teljes szabadság” igazá
ból az „abszolút magány”. Hideg, bonyolult, megsemmisítő. És hogy 
az én Mennyországom -  talmi. És hogy a valóságom csak virtuális
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valóság. Simulakrum. Hogy összekeveredett a nyelve, és hogy elefánt
csont-tornyom bábeli toronnyá változott. Hát most van valami a nyelv 
mögött, vagy nincs? Vagyok-e egyáltalán? Létezem-e, ha másként 
nem, hát a nyelvben. Vagy legalább szöveg formájában? Vagyok-e, 
amíg írok? Addig, míg a világ vagy a képzelet útvesztőiben barango
lok, a jelképek erdejében és őserdejében, ahol csak kevés dolog 
látható élesen? A mennyben és a nyaralásban az a közös, hogy az 
embernek mindkettőért fizetnie kell, a befizetett pénz pedig nem más, 
mint önnön élete -  miként azt Brodszkij mondaná.

Ha prózát írnék, megírnám a Kastélyt, amelynek cselekménye itt 
és most zajlana. Mindezt nagyon precízen tenném, pontosabban, 
mint ahogy Pierre Ménard megírná a Don Quijotét. K. (ha egyáltalán 
K. lenne) a legkifinomultabb balkáni tévériporter lenne, aki hajlamos 
az italozásra, a könnyű drogok élvezésére, Klam (ha egyáltalán Klam 
lenne) pedig valamiféle bürokrata lenne a Fehér Házból vagy az 
ENSZ-ből.

Végeredményben, azt írhatok, amit csak akarok. Regényt, elbeszé
lést, költeményt szabad vagy kötött formában, adott megkötésekkel 
vagy kigondolt formákkal. Úgyis egyre megy. Hiszen egyébként is én 
szabom meg önnön korlátaimat. Átmesélve és felülvizsgálva Buffont: a 
szöveg az ember, ő maga).

Az emberek pedig mindent elolvasnak. És, ami még érdekesebb, 
mindenféléket írnak. Vannak írók, akik a néptömegeknek írnak. Az a 
néptömeg pedig, amely „egy nagy csorda”, elfogad mindent, amit ezek 
megírnak, miközben azt hiszik, hogy amit olvasnak, csakis az az 
irodalom. A tradicionalisták (tradicionalisták és nem klasszikusok)
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erőszakosak és felelőtlenek. Ezeknek a populista ügyeskedőknek a 
tudatlanság ad legitimitást és az az általános perverz felfogás, misze
rint az irodalomnak népművelői feladata van. Hazudnak, félrevezetnek. 
Talán mégsem lehet, hogy akármilyen balfácán az úgynevezett világ 
„valóságát” szembeállítsa az érzékek benyomásaival, ahogyan azt 
Sloterdijk megfogalmazta.

Mert ami folytonos, azt nem Isten teremti, hanem a költők. Még 
akkor is, ha egy új, fordított világot építenek. Impresszió és nem 
expresszió. Megfigyelés. Áttükrözéssel agyonütni az érzelmeket. Kitar
tani a különbözőségek mellett. Különösen a határtalanul értékes és 
határtalanul korlátolt dolgokkal -  önfejű állandósággal és összetörtség- 
gel -  kapcsolatban, a szemmel látható kihívásokkal szemben, amelyek 
már régóta nem számítanak annak. Annak ellenére, hogy valamiben 
állandóan turkálnak, kutakodnak, nem rémlik fel előttük a szabadság 
fantomja. Nem az a világ, amit annak gondoltok, a világ nem eléggé 
ismert, pontosabban nem eléggé ismeretlen: lemeztelenített, kiszámít
ható, unalmas. Az ilyen világot nem kell komolyan venni. Mindennek 
iróniája, hogy a legtökéletesebb lehetséges tudatot az jelenti, aho
gyan ebből a világból ki tud szakadni az ember. És nem csak a világ
ból, hanem önmagából is. Szókratész megvetően hallgatott vádlói előtt 
de meg- és felszabadult tőlük. Ez a tömörség, ez az alakoskodás, a 
pátosszal szembeni ellenállás, Jankelewiczet idézve: maga a lehetsé
ges legnagyobb tudás. És szabadság. Amelyet én választottam. Vagy 
amely engem választott.

És mégis: minden egyes nap az új születésének a szertartása. És 
mégis: Az író számára vigasztaló, hogy pusztán az írás iránti szere
lemből is írhat -  sommázza bölcsen Umberto Eco. Emellett az én 
szabadságomhoz tartozik az is, hogy megállíthatom az időt, hogy elűz
zem a felhőket (hogy elmondjam, leírjam: a nyelv könnyű, akár a 
felhő), hogy barangoljak a Nyelvben, a Poklok eme bugyrában és az 
ígéret földjén. Hiszen egyébként is távol vagyunk Istentől.

Az én Istenem a Nyelv: a mód, hogy megérthessem a Világminden
séget.

Mácsai Tibor fordítása
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--------------------------------------------------------------Mikola Gyöngyi--------------------------------------------------------------

Az esendőség műfaja*
Szív Ernő tárcáiról

Szép Ernő 1911-ben a Nyugat május 16-i számában mint tárcákat 
üdvözli Krúdy Szindbád-történeteit.

A tárca (vagy eredeti nevén a feuilleton) az európai hírlapok egy 
meghatározott oldalának, rovatának a neve volt, ahol novellát, folytatá
sos regényt, esszét, művészeti tárgyú szemlét, úti leveleket -  azaz 
általában az olvasók szórakoztatására szánt írásokat közöltek. Szép 
Ernő is a publikálás módját érti a tárcán, nem pedig esztétikai megkü
lönböztetésként használja a szót. Nyolcvanhárom évvel később kortár
sunk és hősünk, Szív Ernő azonban már csak az irodalom szürke kis- 
katonájának tekinti a tárcát, egyszerű, semmi kis műfajnak, amellyel 
szemben eleve nem lehet azokat a magas kritikai elvárásokat érvénye
síteni, mint például a novellával vagy a regénnyel szemben. Szív Ernő 
nemcsak e korszerűtlennek tekintett műfaj fölvállalásával, hanem más, 
néha szinte deklaratív módon is szembehelyezkedik az úgynevezett 
irodalmi élettel: kifigurázza a kritikus munkáját és a bölcsészeti szemi
náriumok diskurzusait, és bejelenti azt az ambícióját, hogy ő szeretne 
lenni Magyarország legrosszabb írója.

Nem mintha a századelőn az írók kivétel nélkül elégedettek lettek 
volna a saját társaságukkal. A pesti kávéházi életet, melynek nagy kor
szaka egybeesett a magyar tárcairodalom virágkorával, és amelyről 
manapság ájult nosztalgiával illik megemlékezni, a kortársak gyakran 
maró gúnnyal ábrázolták belterjessége, felületessége és őrült sznobiz
musa miatt. Esti Kornél többször elmenekül mérgező légköre elől a 
saját lakásába írni, és Márai polgára is inkább a budai magányt vá
lasztja a pesti „mondenitás” helyett.

Egy korhoz vagy egy helyhez fűződő nosztalgikus viszony azonban, 
akárcsak a reménytelen szerelem, nem ismer zavaró részleteket, s ha 
akadnak is ilyenek, nem csökkentik a vágyott kor vagy hely iránti 
sóvárgást. Szív Ernő hírlapíró alakjának is ez a nosztalgia volt ihlető 
forrása: Darvasi László nosztalgiája a magyar polgári irodalom hagyo
mánya iránt. Ámde sajátos módon e nemzeti hagyománynak magának 
is egyik alaptémája, fontos gondolati és érzelmi vonulata a megelőző 
korszakok iránti nosztalgia. A visszavágyódás nagymestere, Krúdy még 
a fiatalkori halálvágy után is képes volt nosztalgiát érezni: „ Őszre jár, 
és nemsokára meghalunk, írtuk valamikor ifjúságunkban, amikor már

* A vonal alatt és a Hogyan csábítsuk el a könyvtároskisasszonyt című kötetekről íródott szö
veg 1998. februárjában hangzott el a Pompeji szegedi felolvasóestjén.
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csak azért sem volt érdemes tovább élni, mert 
Reviczky Gyula is meghalt.” -  nyitja Szeptem
ber című cikkét, egy másikban pedig így 
panaszkodik a pesti kisasszony, Sneider Fáni: 
„/Vem tudnak manapság szeretni többé a fér
fiak!... Az élet, a mindennapi kenyér, kávé há
zak olcsó lármája, szerelme és az írók felüle
tessége teljesen kipusztította a nemes érzel
meket. Senki sem ír többé olyan levélpapíros
ra, amelyen galambok csókolóznak, és a 
hűvösvölgyi úton alig találni fiatal férfiakra, 
akiknek mellén megaludt vértócsa volna."

Szép Ernőt minden változás fájdalommal tölt el, s míg Krúdy a múlt 
századba, ő Krúdy korába, a boldog békeidőkbe vágyik vissza. Hogy 
mennyire erős személyes eszménykép volt számára Krúdy, jól mutat
ják a következő sorok az „Egyes fák a Margitszigeten” c. tárcájából. 
„ Tíz esztendeig lakott a szigeten Krúdynk: mikor jókor reggel nekiszán
ta magát a sétának, úgy járt az úton lassú lépéssel, lebocsátott fejé
vel, így is némelyik szilfa vagy juhar, sejtem, meghökkent ez előtt a 
hatalmas növésű férfi előtt. ... Elment a szigetről Krúdy ..., és azután 
egész hosszúságában lefeküdt a föld alá. Itt áll jegenyéje, az én 
Krúdy-szobrom, irtóznám is látni Téged, te szelíd, te vad, te egyetlen, 
soha meg nem ismétlődő magyar, akár vörös bronzból, akár fehér már
ványból.”

Kosztolányi látszólag saját fiatalságának állít emléket Esti Kornéllal. 
Kosztolányi nosztalgiája azonban rejtettebb, mint Krúdyé vagy Szép 
Ernőé. Ahogy azt Esti Kornélról írt remekbe szabott kisesszéjében 
Utasi Csilla kimutatja, Kosztolányi Estivel nem a gyerekkorba, hanem 
az antikba húzódik vissza, a klasszikusba, ami T. S. Eliot szerint érett
séget jelent és teljességet. A klasszikus ebben az értelemben annyi, 
mint „összhangban lenni a sorssal”. Utasi szerint ,,Kosztolányi a 
különbséget infernóként hagyta ránk. Poklon nem eszkatalogikus vára
kozást, nem a különbség bűne miatti elkárhozásunkat érti. Az örökség 
nem folytatás és követés, hanem a hiány gravitációs ereje.” A nosztal
gia alapvetően hiánytapasztalat, a „különbség pokla".

A Szív Ernő-tárcák éppen arra a feszültségre építenek, ami az adott 
és a vágyott között húzódik. így lesz a külföldi befektetők által 
akkoriban privatizált Délmagyarország szerkesztőségéből századeleji 
hangulatot árasztó redakció, provinciális városunkból pedig, mely a 
tárcákban úgy néz ki, mint amilyen Budapest lehetett, mielőtt világvá
rosi karrierje megindult volna, így lesz „világszínvonalú nőinek” 
köszönhetően egzotikus hely, mely méltán tarthat számot a turisták, s 
a fővárosból idelátogató tanársegédek csodálatára, a tárcából pedig -  
e kiveszőben lévő újságműfajból így lesz újra irodalom. Darvasi Szív
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Ernővel a magáéhoz képest klasszikusnak tekintett irodalmi korszak
ba álmodja vissza magát, az örökség gravitációs terébe, az irodalmi 
apák korába. Az alteregó irodalmi formáját Kosztolányitól örökölte Szív 
Ernő, a nevét Szép Ernőtől, az ősz szürke árnyalatait minden bizony
nyal Krúdytól. Tárcatémáikat is rendre újraírja: őt is felkeresik, hogy 
segítsen, mint Estit az özvegyasszony, llia Mihályról parkot nevez el, 
ahogy Szép Ernő a Margitsziget egyes fáiban szeretett írótársainak 
szobrát látta, és akárcsak elődei, ő is gyakran kap levelet, sokszor 
értekezik az írói lét kulisszatitkairól, honoráriumról, sajtóhibákról, írói 
válságokról, megemlékezik az utca emberéről, vonaton utazik és 
beszédbe elegyedik útitársaival, beszámol külföldi tapasztalatairól, a 
politikát ritkán, a nőket annál gyakrabban hozza szóba.

Ám hogy milyen irdatlan teret kell átívelniük a tárca látszólag köny- 
nyed mondatainak, hogy mekkora is a „hiány gravitációs ereje”, azt jól 
szimbolizálja az Én viszem le a szemetet! című történet, melyben Szív 
Ernő három diákkönyvtári könyvet -  három klasszikust -  kapar ki a 
házuk előtt álló kukából: Puskin Anyeginjét, Arany Jánostól a Toldi 
estétjét és Kosztolányi Édes Annáját. „ Mondhattam volna így is: 
’Baszd meg, világ. ’ /  De ez egyenesen Ottlik Géza hangja lenne , a 
Budából.” -  kommentálja felfedezését Szív Ernő. Ez a történet párhu
zamba állítható azzal, amelyben Szív Ernő bevallja, hogy szorultságá
ban egy régi rossz írását húzza elő az asztalfiók mélyéről, és azt 
adja oda közlésre a szerkesztőnek. Szív Ernő ugyanis nemcsak a 
világ nyomorúságával és reménytelenségével szembesül lépten-nyo- 
mon, hanem saját gyarlóságaival is. Mintha Darvasi éppen azért talál
ta volna ki Szív Ernő eleve korszerűtlen figuráját és a magaskultúrából
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kiszoruló tárcaírást, hogy általuk megteremtődjön az a nyelvi tér, mely
ben úgy lehet beszélni az esendőség létélményéről, mint hétköznapi 
tapasztalatról. A mindennapok hibái, banális félreértései, egymás mel
lett kényszerűen elsikló, célt tévesztő emberi szándékai, szorongásai 
és sérülései mögött egy nagyobb, alapvetőbb és egyetemesebb törés 
húzódik Darvasi-Szív Ernő szerint: a teremtés eredendő elhibázottsá- 
ga. Szív Ernő ugyanakkor folyton azt kutatja, hogyan képes az ember 
ennek tudatában is elfogadni Isten művét. A Szív Ernő a világvégén 
című tárcában például így hangzik a „föloldozás”: „ ő  azt szerette, ha 
közel vannak a dolgok, aztán elúsznak, hogy egyszerre megintcsak ott 
legyenek a szív fölött. Szív Ernő nem akart mindent látni, de amit 
látott, azt mind akarta. Szív Ernő azt a sok kis hibát, félreértést és 
tévedést szerette, melyek ha összeálltak, mégis valami különös tökéle
tességről beszéltek.” Ez a különös tökéletesség a Szív Ernő-tárcák 
vonatkozásában úgy ragadható meg, mint valamiféle rejtett egyensúly
ra való törekvés: „  ... a tárcanovella se más mint egy madár, melynek 
egyik szárnya az esendőség, a másik pedig a szép valószerűség” -  
hangzik a meghatározás Az álomgyűjtő című történetben. A berlini 
fekete füzet címet viselő, több darabból egyetlen művé komponált nap
lóregényben pedig, ahol Szív Ernő barátja, Bakó András elvesztésének 
fájdalmát megírja, ahol Darvasi emléket állít Baka Istvánnak, Szív 
Ernőnek arra a kérdésére, hogy mi történt a barátjával, vagyis mi 
történt azzal, aki meghalt, Bakó Andrásné azt válaszolja, hogy vissza
kapta az ártatlanságát.

A berlini fekete füzetben az írás váratlanul, de mégis szinte végzet
szerűen összhangba kerül a sorssal. E megrendítő szenvedéstörténet 
láthatóvá teszi a tárcák hangulatai, kis történetei, anekdotikus életké
pei mögött a nemlét sötét dimenzióját, s azt, hogy a tárca se más, mint 
irodalmi megfelelője annak a törékeny pillanatnak, amit emberi életnek 
nevezünk. Az alteregó fiktív tere és ideje itt egybeesik a szerző valós 
téridejével. Szív Ernő ugyanis, akárcsak egyik előképe, Szindbád, a 
hajós szabadon mozog időben és térben, alakjának nincsenek szoros 
koncepcionális kötöttségei. Sőt az egyes Szív Ernő-írások megformált- 
ságában, kidolgozottságában mutatkozó különbségek arra is rávilágíta
nak, hogy Darvasi Szív Ernővel nemcsak az egyes műfajok, hanem a 
különböző esztétikai minőségek közötti átjárás szabadságát is biztosít
ja magának. Szív Ernő azt írja meg, ami jön, és abban a műfajban, 
amit éppen a legadekvátabbnak érez ahhoz, hogy formát adjon a 
fiktív vagy valós emberi történetekben megnyilvánuló véletlennek és 
rejtett célszerűségnek. Az azonosságnak és különbözőségnek e tükör
játékában az írói lét ezredvégi mitológiája íródik.

Szív Ernő figurájának az irodalmi hagyomány és szerzőjének sze
mélyes sorsa mellett harmadik eredője a populáris kultúra hatásmecha
nizmusa. Nemcsak azért, mintha itt még ép volna a morális világrend, 
vagy mert már csak itt volnának fellelhetők Sneider Fáni nemes érzel
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mei. Szív Ernő, a tárca eredeti szórakoztató funkciójának megfelelő 
hatni és tetszeni akar, minden különösebb magyarázat és közvetítés 
nélkül; és amikor kedvenc témájáról, a nőről ír, olyan irodalomesz
ményt vázol föl a maga számára, amely - akárcsak eredetileg a film -  
a csábítás esztétikájára épül. ,.Valamelyik pesszimista marha azt talál
ta mondani, hogy Lakitelek után nem lehet többé a nőről írni" -  hirde
ti meg ezzel az ironikus tagadással írói programját a Nő című írásban. 
(Zárójelben jegyezzük meg, hogy Szív Ernőnek a nőkről vallott felfogá
sa is szinte teljesen egybevág az említett századeleji irodalmi hagyo
mány ugyancsak konzervatív nőképével, mely körülményre -  a tüzete
sebb elemzés érdekében -  ezennel felhívjuk a feminista kritika szíves 
figyelmét.) A csábító művészete, mint azt Kierkegaardtól tudjuk, 
abban áll, hogy másikra irányuló vágyának kifejezésével ébresszen 
vágyat önmaga iránt. A könyvtáros kisasszony elcsábítása szimbolikus 
értelemben az olvasó elcsábítása is. Szív Ernő vágyakozása letűnt 
korok irodalma, a régi érzések és a mostani nők iránt a művészet 
erotikus princípiumához vezeti vissza olvasóját, s minden iróniájával 
együtt a vágy titokzatos tárgyává teszi az irodalmat.
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-----------------------------------------------------------------------Fekete J. József--------------------------------------------------------------------------

A megőrült kaleidoszkóp
Műfajközi kapcsolatok Szentkuthy Miklós műveiben

A Prae a huszadik századi magyar irodalom próbaköve, írója 
pedig az első tizenhárom próbás fajtiszta szörnyetege -  mondták 
Szentkuthy első kritikusai. Ma már tudjuk, hogy a „szörnyeteg” kifeje
zés nem volt pejoratív értelmű, hiszen a minden hagyományt és kon
venciót merész újat akarással elutasító szellemet nevezték így, amely
nek produktuma is eltért a megszokottól. A regény elengedhetetlen 
alkotóelemének tartott időbeli folyamatosság, a jellemábrázolás, a 
meseszövés stb. eltűnt a műből, és valami idegen, hétpecsétes titok? 
az alkotói módszer lépett a helyébe. Ennek kapcsán beszélt Halász 
Gábor a mű vonatkozásában a módszer rémuralmáról.

Szentkuthy számára a művészet azonos az abszolútul teljességre 
törekvő intellektuális elemzéssel, azaz „nüansz-kimerítéssel (out- 
prousting Proust) és metafora-túlzással”1 Ez az árnyalat-elemzés, 
önvizsgálati neurózis nem választja életen inneni és életen túli jelen
ségekre a világot, azaz nem osztja meg a lírát meg a tudományt, 
hanem az egészet mint teljességet tükrözteti önmagában, lejegyezvén 
annak rezdüléseit, s ezekből építi fel a történelmet, a természetet, a 
mitológiát. Szentkuthy végtelen humanizmussal tekint a világra, tudja, 
„hogy egy lehullt tátikasziromban több értelem lehet, mint Platónban, 
hogy a nagy művészet és a konyhai tortacifrázás között alig van 
különbség, hogy a nagy kultúrák éppoly naiv rugókon járnak, mint egy 
magát illegetö cseléd vasárnap...”2 Éppen ezért tudományosan elem
ző és mítoszteremtően költői, akár a szerelem, akár a politika, a 
halál, a betegségek a témája, akár a tér és az idő metafizikai problé
mája, az indukció és dedukció vagy a szubsztancia és az akcidens 
csodálatos értékei.

A huszadik század regényelméletei többségben a „belső” és a „kül
ső” vonulatában keresnek támpontokat kategóriáik számára, hiszen 
nem egy „regényíró széttépte konvenciós énünk ügyesen szőtt fáty
olét... az egyszerű állapotok sorozatai alatt ezer különféle benyomás 
végtelen összehatolását mutatja, meylek már megszűntek már abban 
a pillanatban, mikor megnevezzük őket...”3 A belső tudatfolyam, amely 
megszabadítja a képzeletet a tér és az idő kötöttségeitől, asszociáció
technika néven, a valóság újrateremtésének eszközeként már rég 
bevonult az irodalomelméletbe, tehát Szentkuthy írásainak ilyen vonat
kozásait aligha kell alaposabban tárgyalni.

Az epikai elemek morzsái (vázként) természetesen ott hevernek a 
tudomány, a művészet, a logika, az intellektus bőségesen terített
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asztalán, azonban Szentkuthy Miklós Prae című regénye nem sarkall 
bennünket arra, hogy továbblapozzunk benne, megnézzük a végén az 
események alakulását. Az általa idézett természet- és társadalomtu
dományi ismeretanyag, az esszéisztikus önvizsgálatok tíz-húsz oldalai 
semmiképpen se tekinthetők betéteknek vagy kompozíciós rafináció- 
nak. Nem trükkről, spekulatív szöveg-összezavarásról van szó tehát, 
hanem a teljes önkifejezés neuraszténiás hajszolásáról.

Életművének mi más címet is adhatnánk, ha nem a maga válasz
totta De rerum natúrét, vagy a Catalogus rerumot. Mániákus imitá
cióvággyal alkotta ugyanis egymás után az emberi relációk alapvető 
kézikönyveit. Végcélja (a Jelenségek Jegyzéke) egy olyan mitológia 
megalkotása volt, amelynek a középpontjában az ember pánintellek- 
tualizmusa, pánerotizmusa áll, az álom és precízió, fikció és imitáció 
ős ichtiosaurus-mocsarában.

A totalitást célzó cím és szándék önkéntelenül is a filozófiára asz- 
szociál bennünket, annyiban, hogy a világ dolgainak rendszerezése a 
világ megismeréséhez vezető út. S hogy félreértés ne essék, a világ 
megismerése nem csupán a filozófia feladata, hanem az irodalomé is. 
Már Goethe felismerte, hogy a regény olyan szubjektív eposz, amely
ben a szerző olyan merész, hogy a világot a maga szempontja sze
rint rendszerezi.4 A szélsőséges szubjektivitás Szentkuthy elvitathatat
lan írói erénye, ami minden 
művében tükröződik -  nemcsak 
hálóként szövi át a szöveget, 
hanem egyéni szempontja sze
rint dönt a rész és egész viszo
nyáról, ez a művészi szempont, 
vagy mondjuk intenció dönti el, 
hogy mi fontos és mi kevésbé, 
szubjektivitása határozza meg 
írói módszerét, stílusát.

Tehát napló, téma-textúrák, 
ön- és műelemzések, tervek, 
ábrándok, önmarcangoló etika- 
és ethosz-analízisek, udvarló és 
elutasító vallomások, leírások 
és fantáziák keverednek a lapo
kon, áradó gazdagsággal, oly
kor megdöbbentően pazar lírá
val, olykor a matézis bár ugyan
ennyire megdöbbentő kímélet
lenségével, de mindig végtelen, 
mikroszkopikus precizitással.
Azt vélhetnénk, hogy a gondol
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kodó-érzékelő-alkotó neurózissal megvert 
szerző téma- és műfaj-gazdagsága valamifé
le eklektikus szöveget hoz létre, ami úgy 
csapong nőtől festményig, gyónástól hipo- 
chondriáig, utazástól agyvakító magányig, 
mint szürrealista álom a valóságra ébredést 
megelőző pillanatokban -  de nem: itt, a lelke
sedések és a leselkedések intenzitása min
dent szépen a helyére rak. A lánggal lobogó, 
vad vizsgálódások és elemzések, az ölelő és 
taszító szerelem, Isten-vágy és karitász- 

igény, világbaszédült alkotás-düh és remeteségbe utasító alkati inge
rek olyan ultra-precízióval sorjáznak egymás után, ahogyan a könyv 
lapjait hajtjuk a figyelmes olvasás után jobbról át balra, hüvelyk- és 
mutatóujjunkat még egy időre a papíron felejtve, elodázva ezzel az 
olvasottaktól való továbblépést.

Irodalom, képzőművészet, építészet, zene, színház keveredik 
különböző módon regényeiben -  de nem mint téma, hanem mint 
szerkezet, mint módszer - , vagyis egy egyetemes művészi alkotás 
létrehozására törekedett. Hermann Villiger is az egyetemes művészi 
alkotást az Universal Kunstwerket tartotta a regény egyedüli lehetsé
ges formájának.5

Minden szélsőségessége, analizáló mániája, katalogizáló hajlama 
mellett regénynek kell tartanunk a Praet, s ezzel nem bocsátkozunk 
semmilyen kompromisszumba az irodalomelmélettel. A Prae végső 
soron a valóság egyéni módon való újrastrukturálása, rombolása és 
újraépítése, átlényegítése, kétszempontú, divinus et diabolicus ábrá
zolása.

Virginia Woolf már 1919-ben azon a véleményen volt a modern 
prózával kapcsolatban, hogy az írót csupán konvenciók kényszerítik 
arra, hogy fabulát eszeljen ki, komédiát vagy tragédiát, szerelmet 
ábrázoljon, atmoszférát teremtsen, s ezáltal túl tökéletes, vagy éppen
séggel ezért valószerűtlen ábrázolást nyújtson. Egy (ábrázolandó) 
közönséges ember közönséges napja nem konvenciókból tevődik 
össze, hanem tudatát a benyomások miriádjai bombázzák, és penge
élességgel vésik oda be magukat. Ezek a benyomások más hangsúlyt 
követelnek, mint az irodalmi megszokás. így maga az élet nem lesz 
sorba rakott színes égők rendje, hanem fényes oreol, áttetsző fátyol, 
ami tudatunk kezdetétől a végéig beburkol bennünket. Az író feladata 
ennek a bemutatása.6

A Praeben Szentkuthy még az efféle ábrázolási módot használja 
ki, s így regénystruktúrája szinte eseménytelenné, cselekménytelenné 
vált. De amennyire hiányzik a Praeből a rebelais-i fordulatosság, 
olyannyira zsúfoltak a későbbi regények a vérbő cselekménytől, fordu
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latoktól, izgalmas epizódoktól. Ars Poetica-szerűen vall e szemléletbe
li változásról a Maupassant-ról írt nagytanulmányában, amikor a farce 
létjogosultságáról értekezik: „A reneszánsz és a barokk idők boldogan 
veszik fel az ólatin komédia fonalát. (...) A népművészet és nagymű
vészet nem soká bírja a ványadt-vérszegény, hazugul »eszményítő« 
maszlagokat'7 írónk szinte Prae-ellenes állásfoglalással igényli az 
anekdotát, az izgalmas sztorit. „Sok úgynevezett »újregényt« olvas
tunk (bőkezűen osztott elméleteikkel együtt): és mégis, az anekdota, 
a »story«, a Boccaccio- és Bandeilo- és Cervantes-noveilák változat
lan jó és nagy hatást tesznek ránk, ergo igényünk is változatlan irán
tuk.”6 A szerző így köztes helyzetbe került, egyik oldalon Robbe-Grillet 
és társainak „szárazsága”, a másikon az angol, spanyol és olasz mes
terek reneszánsz és barokk életvidámsága, vagyis az Élet Fájának 
paradoxonéban esett: „Az Élet Fája! Az ember kettős ábrándja van 
benne: falni az almát, arany nyállal, gránát édességgel, de ugyanak
kor ez azért erkölcsi is legyen, örökkévaló, testetlen, természetfölötti.

A harminckét évvel későbbi Kanonizált kétségbeesésben már 
végtelen kiábrándultságáról értesülünk: „a bibliai Életfából csak Halál
fa lett, a Tudás fájából csak gyilkos agyvakulás”.10 Nem új keletű vagy 
modern attitűd a kiábrándultság (örökké modern) írónknál -  1928-ban, 
majd 1931-ben tett nyugat-európai utazásairól már az európai kultúrá
ban való csalódottság állapotában tér vissza, ez a hangulat, ez a 
ráismerés indította a Breviárium-ciklus írására is. Az irracionalizmus 
és a pozitivizmus, Thanatosz és Erósz, a halálösztön (dekadencia) és 
az élet szerelme, a karitász-igény viaskodott benne folyton. Az élet 
irracionalitásának felismerése táplálta benne a gondolkodás irraciona
lizmusának képzetét is.

A meghatározások, úgy tűnik, sohasem elég tágak, ha Szentkuthy 
Miklós műveit szeretnénk minősíteni. Tematikus és műfaji határok egy
aránt a végtelenbe vesznek a Szent Orpheus Breviáriuma esetében, 
amely a világ összes dolgát kíséri meg katalógusba foglalni. A minden 
iránt érdeklődő, goethei intellektus önmaga csapdájába esik, mert a 
teljességre törekvő ábrázolás során újabbnál újabb témák és jelensé
gek ötlenek fel, enciklopédia módján az egyik tárgy a másikra utal, 
úgyhogy a dolgok egymással folytonos láncot alkotnak, aminek gátat 
csak a lejegyzés, a könyv utolsó oldalszáma szabhat.

A világ dolgai között való bolyongás, amely a fiktív hős (és az 
olvasó) okulását szolgálja, régi regényműfajt idéz fel: a nevelésre
gényt. Marx György a Breviáriumot könnyedén a Bildungsroman 
kategóriájába sorolja, amely a két modern vezető műfajt, az esszét és 
az önéletrajzot közös keretben egyesíti, ő  is leveti az író szellemi 
rokonságát Joyce-szal és Prousttal, és archetípusként Thomas Mann 
Krull-regényét hozza fel.
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Mégsem lehet a Breviáriumot nevelésregénynek tartani, ugyanis a 
Breviárium nem csupán egy meghaladott, elavult világnézet, egy 
túlhaladott társadalmi berendezés, egy idejétmúlt erkölcsi rend vagy 
értékrendszer kíméletlen bírálatát nyújtja az általa felépített vagy 
sugallt világképpel. Ha a Breviárium által közölt ismeretanyag meny- 
nyiségét vennénk figyelembe, s úgy állítanánk be a művet, hogy 
számtalan témáról számtalan részletet tud meg belőle az olvasó, az 
ismeretterjesztő könyvek szintjére süllyesztenénk.

Pomogáts Béla szerint „Az Orpheus végül is nem regény, még 
szürrealista értelemben sem, hanem valami más. A regény mindig va
lami szervezett alakzatot jelent, még a modern irodalom formabontó 
kísérleteiben is. Szentkuthy műve éppen a szervezettséget utasítja el. 
Ezért legfeljebb azt mondhatjuk róla: próza amelynek vannak epikus, 
költői és esszéisztikus mozzanatai, részletei.”"

Ezt a véleményt sem fogadhatjuk el, hiszen a II. Szilveszter 
második élete minden mozzanatában a mumifikálás testrészenként 
történő előrehaladásához van kötve, Arc és álarc gondolatai a strass- 
burgi dóm alakzataihoz kapcsolódnak, a Fekete reneszánsz felépíté
se egy fiktív dombormű alakzatát követi stb. „Szentkuthy részletező 
műleírásai többnyire fiktívek, sőt abszurdak: ha nem képzeletbeli alko
tásokról szólnak, mint Brunelleschi tervezett domborműveiről a Feke
te reneszánsz-ban, akkor a néző, illetve jegyzetelő személye gondos
kodik a képtelenségről, például, amikor Casanovához a száz évvel 
korábban élt puritán költő, Andrew Marvell fűz széljegyzeteket, vagy 
Monteverdi elemzi Tacitust, a spanyol jezsuitákat a kínai udvarmester 
jellemzi az Eszkoriál-ban, az Európa Minor-ban Muraski Dzsenji 
regényét Angliai Erzsébet magyarázza, a kínai selyemfestményeket 
Dzsingisz kán szemléli, és azokból vonja le a következtetést, hogy 
Európát el kell pusztítani. Sapphórói és Pindarosról a mongol követ ír 
jelentést, és így tovább,”12 Vass István még képtelenségnek tartotta 
azokat az anakronizmusokat, amelyek éppenséggel nem az elmondot
tak hihetőségét voltak hivatottak folyamatosan a kétely ködében tarta
ni, hanem a szöveg szerkezeti elemeinek fontos csomópontjaiként 
fonták egybe a regényeket. Bár Vass István 1968-ban, írása keletke
zésekor a Szentkuthy-életmünek csak nagyon kis hányadát láthatta be 
és helyezhette el a csodák panoptikumában. A szöveg egyáltalán nem 
véletlenszerűen építkezik, hanem éppenséggel egy előre meghatáro
zott vázra épül. A szüntelen előre- és visszautalások, csapongó 
asszociációk, analógia-halmozások és szerkesztési trükkök nem a 
szerves kompozíció hiányát tükrözik.

Az egyetemességre törekvés tölti ki az író arc poeticáját, egy ho
mogén tudást céloz, amelyben az ismeretek nem állnak hierarchikus 
rendben, de mégis ábrázolni képesek a totalitást, hiszen minden 
dolog jelen van, és az egyik dolog elvezet a másikhoz. A mű formája
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a legtöbb esetben „napló-anarchia”, a módszere pedig „irracionalista 
asszociáció-tenyészet”, az író önmaga-ragasztotta címkéi nem túl 
hízelgőek, de nem is elvetendőek, hanem magyarázatra szorulnak: „A 
20. századi irodalmi alkotása kifejezi egy-egy életgóc (mondjuk egy 
nagy intellektussal és hajszálpontos érzékekkel megvert emberi élet) 
teljes egységét: naplóját, metafizikáját s a kettő harcából származó 
téma-jelképeit. Nincs külön »kiadatlan levelezés«, nincs külön »szerző 
tudományos kísérletei«, nincs külön »költői müvei« (...) De kétségte
lenül nemesen intellektuális és nemesen művészi vágy olyan művet 
látni, melyben életünk alapélménye nyerne hiánytalan kifejezést: az 
egész világ, természet és többi emberek, az egész történelmi múlt, az 
összes vallási kompenzációs rendszerek, a nagy vágyak sémái, az 
egyéni élet pillanatról pillanatra bukdácsoló adaptációi egyetlenegy 
egységben - lírai kötöttség, metafizikai Ikarusz-őrület, hangulat-ho
mály és erőltetett dogma mind egyetlen nagy egységben, összefüggé
seiben -  élet és mű, egyéni torzó és egész opus csodálatos házas
sága, egybeolvadása.”13 Mindez persze technikán, kompozíción, szer
kesztésen alapul, mindezt meg kell csinálni, fel kell építeni, s nem is 
akárhogyan.

Régtől tudjuk, hogy Szentkuthy kedvenc műfajaként mindig a nap
lót emlegette, egyfajta napló-anarchiát, amit a realitás szabályoz és a 
rendteremtés óhajával fellépő 
művészi szándék vezérel. Az 
alázat kalendáriumában14 ezt a 
műfaj-ideált nem csak a gyakor
latban kívánta megvalósítani, 
hanem többször programszerű
en is megfogalmazta: „Mindig a 
realitás és nem a fantázia: el 
tudom képzelni egész életműve
met, mint egy Montaigne- vagy 
Saint-Simon-féle óriásnaplót, 
melynek mámoros és önellent
mondó kódája abban állna, 
hogy felkiáltanék: »végre sike
rült teljesen megtisztulnom a 
magam sem tudom honnan sze
dett mű- (opus-) neurózistól, és 
átadom magam a tiszta, impro
duktív, írás-szűz életnek«. Az 
élet olyan abszolút gazdag és 
provokáló, hogy a fantáziára 
nincs idő; illetőleg a fantázia
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maximuma ex definitione nem lehet más, mint a realitás hiánytalan 
jelenvolta. (...) ...a kezdetleges fantázia álmodik és hallucinál, a te
remtő, a fantasztikus fantázia másolja -  igaz, abszolútan, de másolja
-  a valóságot.’”'5 A tervezett mű létrehozásához, vagy talán 
Szentkuthy esetében erre megfelelőbb kifejezés a megteremtés, ma
ximálisan indukált intellektuális felkészültségére, feszes logikára, az 
érzékszervek állandó, neurotikus felajzottságára és a művel való 
legkevésbé törődésre van szükség; ami egyfajta akcidentális arányta
lanságot eredményez a kompozícióban, ám ezzel szemben híven 
tükrözi az érzékelés dinamikáját és a gondolkodás ritmusát.

A mindentudást és a szubjektív (álarc) szemléletet ötvöző írói tech
nika a kommentár. Úgy tűnik, a szerző szétfolyó kommentárjai szétfe
szítik a regény összetartó erőit, valójában azonban a szöveghez fűzött 
kommentár sohasem adalék, hanem a téma-vázlattal azonos gazdag
ságú, érvényű és értékű alkotás. „Kommentálok -  a tragikus az, hogy 
meg vagyok győződve, hogy nincs más értelme és izgalmas műfaj a 
világon, mint a kommentár, vagyis egy könyv, egy emberi arc, egy 
millió-sejtű virág vagy tízfelvonásos eseménysor elemről elemre való 
követése -  de ugyanakkor, holmi kiirthatatlan »művészi érzék«-ből 
(micsoda plebs-chicane), formai és színészi hajlamból, tán szerkesztő 
ravaszságból kifolyólag is, gyötör, hogy a valóságnak (legyen az Szent 
János szövege vagy idegen emberi arc) ez a lépésről lépésre való 
követése a legnagyobb művészet-tagadás, forma-taposás és szer
kesztés-káromlás.” 6̂ Csábító a lehetőség, hogy Szentkuthy Miklós 
műveit műfaji megjelöléseként kommentárnak nevezzük -  a valóság 
kommentárjai; a világ kommentárjai -, ám a kommentár ebben az 
esetben sokkal inkább írói eljárás, mint műfaj.

A végtelen valóságigényből fakadó művészet eszméje nem csupán 
Az egyetlen metafora felé, illetve Az alázat kalendáriuma típusú 
művek mozgatója, annak ellenére, hogy Szentkuthynál a valóság 
hihetetlenül tarka köntösökben jelenik meg a mű színpadán, mögötte 
természetesen a szerző nagy szándékával, hogy az élet elemi kaoti- 
kusságát a mű áttekinthető formájába terelje, a felfokozott szubjektivi
tásból, az érzékelés neurózisából intenzív objektivitásra törekedvén, 
folyton a líra és a tanulmány között lebegtetvén a szöveget, monda
taiban a téma realitása helyett a téma iránti érdeklődés realitását 
megragadva, egy új műérzést teremtve.

A gondolkodó író totalitás-ábrándja, a természet össz totalitását 
katalogizáló Breviárium-sorozat, regény volta mellett több műfajjal 
rokon: az esszével, a naplóval, kommentárral, álarcos életrajzzal, 
álarcos levelezéssel, a keretes elbeszéléssel -  s éppen a műfaji meg
határozhatóság sokfélesége folytán a kispróza több formájával. Külön 
kérdés, hogy miként szerveződnek ezek a kisprózái műfajok a keretes
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elbeszélésen keresztül monumentális kaland
regénnyé -  az intellektus kalandregényévé.

Ez a kalandregény-fogalom is értelmezés
re szorul. Az imént még az intellektus világ- 
és alvajáró kalandos utazására gondoltunk, 
de rögtön hozzá kell tennünk, a Breviárium 
más értelemben is kalandregény; a művek 
történelmi (életbeli) rétege bizony forró „theo- 
krimi”, vagy még inkább „pokoli horror és 
mennyei burleszk”. A Véres Szamár oldalait 
olvasva pedig úgy érezzük, írónak jórészt a 
történelmi kavalkádjára összpontosít -  hát
térbe szorítva ezáltal a más irányú reflexióit -  , filmszerű gyorsaság
gal pergő eseménysort mond el, szinte a hard-boiled f/'cf/on-bűnügyi 
regények módszerével. S ha már kis műfajkatalógusunknál tartunk, 
soroljunk fel néhány középkori műfajt, amelyek szentkuthys változatá
ra ráismerhetünk a Breviárium betétei között. Egyik a bibliai tárgyú 
barokk jezsuita iskoladráma mitológiai közjátéka, a chori. (Már a defi
níció is sok Szentkuthy-témát és Szentkuthy-modort -  barokk, mitoló
gia, bibliai tárgy, közjáték -  sugall.) Azután itt leljük a commedia dotta 
reneszánsz műfaját -  az antik modorban előadott, sikamlós, korabeli, 
időszerű tárgyat megjelenítő drámát. Két, a 12. és a 14. század kö
zött kedvelt francia epikai műfaj elegyítésének körvonalait is felismer
hetjük, a szentek életéből merítő conte dévot-1, és a csodás elemek
ben bővelkedő mesés kalandtörténetet, a conte d’aventure-t. Utoljá
ra hagytuk a szerző által (szövegszerűen is) vállalt (ismét reneszánsz 
és ismét francia) műfajt, a gúnyos hangú leírást vagy dicsőítést, a 
blason-1, aminek szinte kizárólagosan témája a női test volt: „...a 
»blason«-t kapta, azt a reneszánsz-manierista verses műfajt, mely 
analízisek és metaforák őrült halmozásából állt egy (többnyire nagyon 
erotikus) tárgyra, testrészre vonatkozólag, minden elképzelhető 
képzettársítást felhasználva. (...) De ha fontos, nem is Hugónak az, 
hanem a Hugóról író Breviárium-tollnoknak, aki egész könyvének, a 
Breviárium-cím helyett ilyesféle titulust is adhatna, betűbölcsőtől a 
betűsírig, hogy »Blason du Monde«, A »Megőrült Kaleidoszkóp«"'7 

Megőrült Kaleidoszkóp = a rend kristályszerkezete.
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Virág Zoltán

A kolosszalizálás 
szövegalakzatai

Branko N. Miljuš Le labyrinthe című versének következő sorai 
szinte kezdettől fogva érvényesek arra a szavakkal folytatott küzde
lemre, amelyet Brasnyó István évtizedek óta vív kitartóan, magukért a 
szavakért:

„valaki jön 
hogy a szándékod újra felidézze 
ember rajzolódik ágyékodból a lepedőre 

és felszárad 
szikkad 
szikkad
ahogy a föld és gőzölög 
aztán ocsúdsz a magad nevében

mit kérdezel a lapoktól

nyelvedet egyes-egyedül beszéled hirtelen növekedve 
igyekszel megteremteni azt ami megért és azt ami elzár”'

A Kontrapunkt antológiában e költemény fordítójaként bemutatkozó 
Brasnyó István írói pályájának alakulásmenetét jellemző művészi 
kibontakozás először kissé akadozónak tűnt, de a szerző alkotótevé
kenysége a különböző műnemek, az egymástól eltérő műfajok és a 
műfordítás iránti együttes elkötelezettségnek köszönhetően, egyre 
inkább feltűnő termékenységgé változott az idők folyamán. E szerte
ágazó munkásság mindegyik vetületére igaz, hogy a hetvenes évek 
végétől jelentek meg benne azok a művek, amelyek valóban értékes
nek számítanak az olvasó számára. A verseskötetek, elbeszélés
gyűjtemények, regények (közülük nem egy az ifjúsági irodalomhoz tar
tozó, fontos kiadvány), a délszláv irodalom remekműveinek magyar 
nyelvű műfordításai, vagy a nem elhanyagolható publicisztikai jelenlét 
képviselte elbeszélőművészet darabjairól kialakítható képet jelentős 
mértékben befolyásolja, hogy az olvasó tudomást vesz-e a szövegek 
egymáshoz kapcsolódásáról és szoros összetartozásáról. A szöveg 
duzzasztásának és fajsúlyosításának Brasnyó István által alkalmazott 
módszertanában ugyanis a legkiemeltebb helyen a művek önterméke
nyítő, autotelikus szervezése szerepel. A produktivitást a textua-
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lizálásban érvényesítő, az inszeminatív műveleteket saját magával 
érintkezve végrehajtó szövegképzés eljárása ez, amely az önkonstitú- 
ciót folytonosan reprodukáló autopoietikus rendszerek mintájához2 
hasonlóan működik. A világszerűség létrehozását jellemző ilyenfajta 
tervszerűség fejleményeinek eredményeképpen a szerző művei közöt
ti viszonylatrendszer feltérképezése egyre inkább nélkülözhetetlenné 
válik, hiszen ugyanazok a szemléleti-poétikai komponensek, szöveg
generáló eljárások, helyszínek, időpontok, szereplők, helyzetek, törté
nések, gondolatfolyamok hol egy költeményében, hol egy rövidebb el
beszélésben, netalán valamelyik regényében tűnnek elő.

Különös létrejöttű szövegeinek szüntelen egymásba nyílása, sza
kadatlan egymásból folytatódása leglátványosabban azokban a regé
nyeiben történt meg, amelyek mára már masszív tömböket képző 
trilógiákként fémjelzik a nyolcvanas és a kilencvenes évtizedbeli írás 
írásművészetét. Ám egyben ennek a nem mindig egyenletes színvo
nalú írásművészetnek azt a kifogásolható jellemvonását is reprezen
tálják, hogy e műveknek a maguk kompozicionális konnexitását gyak
ran csak az epikai anyag hatalmassá torzításával, a termékenység 
egyszer ötletes, másszor meg igen hányaveti szimulációjával sikerül 
fenntartaniuk.

Az első trilógia darabjai a nyolcvanan években jelentek meg, és 
egyre inkább úgy látszik, ez az időszak jelenti a szerző „nagy 
évtizedét”3. A Majomév 1984), a Macula (1988) és az Árvaház (1989) 
nemcsak terjedelmi szempontból bizonyul erőteljesebbnek a kilencve
nes évtizedben kiadott Szokott-e ősz lenni Paraguayban? (1992), Az 
írmag (1993) és a Kész regény (1996) alkotta trilógiánál, hanem 
főként azért, mert ez utóbbiakra sokkal kevésbé érvényes, hogy világ
szerűségük értékességének bizonyítása alkotójuk más műveinek 
szöveganyagán túlról, vagy éppenséggel a saját maguk szövegtestén 
kívülről származó eruditív referenciák kimutatása segítségével is 
alátámasztható lenne. Az epikai anyag helycserés mozgatásának és 
repetíciójának az a technikája, amelyre a világ leírását eltökélő bras- 
nyói felfogás hagyatkozni próbál, már csak az övével rokon „minden
leírás projektjének Tandori-féle extenzív megoldási módjából aligha
nem szükségképpen következő trehányság”4 miatt sem teszi lehetővé, 
hogy az időről-időre felszaporodó (szöveg)hordalékanyagok görgeté- 
sében rejlő kockázatot a megszokott regényformák valamelyikében 
lehessen vállalni. Az egyre nagyobb méretekben hömpölygő, kellőkép
pen nem mindig hasznosítható sodralék szüntelen keringetése legfő
képpen a teratologikus, hibridizált regényműfajoknak kedvez, ennek 
következtében pedig egyáltalán nem véletlen, hogy főleg ilyenekkel 
találkozhatunk Brasnyó István munkásságában.

Mindkét trilógiára, mint összefüggő művek csoportjaira, de e triló
giák egyes darabjaira külön-külön is érvényes, hogy a Vissza (1976),
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az eddigi életmű gyújtópontjában álló Família (1979) és a Hósáv 
(1981) című regények számbavétele nélkül bajosan lehet róluk bármi 
lényegeset megállapítani.

A vajdasági író első regénye a Tükrös Madonna (1976) válogatás
kötet nyitódarabjaként látott napvilágot. A Vissza (1976) címet viselő 
kisregény a portáról 1681 telén Péterváradon keresztül Bécs felé 
igyekvő császári követ, de Caprara generális útját beszéli el. A térnek 
és időnek formát adni5 kívánó, nyomasztó légkörű történet eseményei 
egyszerre játszódnak „senki földje -  országának” angelikus és diabo- 
likus dimenzióiban. Itt bukkan rá de Caprara követ a kíséretében lévő 
Brambach tanácsossal, Irmtrauer tanácsossal és Lech hadnaggyal 
együtt a hősre, Jean de Mercier lovagra, aki ebben a világban rekedt 
hosszabb időre. A káprázatok birodalma ez, ahol a francia udvarban 
egykoron lovaggá ütött katona származásáról, koráról, külsejéről sze
rezhető bizonyosság kétes hitelűvé válik. Jean de Mercier tudása a 
saját életkorára vonatkozóan halványodni kezd: „Most huszonnyolc 
éves vagyok, vagy huszonhét, mondja a lovag, mindenesetre alul a 
harmincon; kegyelmes atyám nem akart papnak adni, gyóntató atyja 
viszont, lévén jezsuita, kizárólag azt tartotta érdemes elhatározásnak, 
s mivel ezen összekaptak, atyám kirabolta a szerzeteseket, felégetvén 
lakásukat és a templomot, amiért fejét vették Nantes-ban, úgy végez
ték ki, mint istentagadó hugenottát, s ma már meglepő lenne, ha 
kimondanám: szemébe nevetett a bakónak, esztendeje múlt tizenöt 
éve vagy tizenhat, de hát a hátára vett már bennünket jócskán az 
idő”. Tájékozódási képessége szintén cserbenhagyja: „A lovag fejé
ben, a katonai líceumban végzett földrajzi stúdiuma nyomán, olyasmi
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is megfordul, hogy egyáltalán Európa-e ez még, vagy e folyó itt Ázsia 
határát jelenti”. A lovag arcképét őrző medalion színének fakulása 
ugyanolyan érvényű, mint az az ügyetlen utánzás és előnytelen meg
világítás, amely az öreg Szimeun dédelgette portrét jellemzi. Az öreg 
hite szerint a maga híres őse, Jean de Marcier francia lovag látható 
a családi relikvián, viszont Szimeun fiatal vendége a hatalmas keret
ben függő metszeten valaki mást vél felismerni: „ismert kép, a Savoyai 
Jenő herceg, a győzedelmes császári hadvezér, zsenialitását renge
teg megnyert ütközet bizonyítja”. A történelmi regény epikai modelljé
re támaszkodó Vissza a létrégiók elválasztásának kritériumaként6 
működő idő befogására és invertálására tett kísérletként olvasható 
regény. A szövegnek a címre rájátszó leglényegesebb mondatai 
ekképpen hangzanak: „Csatlakozni. Mindenáron. Utolérni az időt, 
amelyből kihullottunk.” Aligha vitatható, hogy a szerzőnek a hagyomá
nyos epikától olyannyira elütő regényei egytől-egyig e kulcsmondatok 
fényében születtek.

A Família -  címe ellenére -  viszonylag kevés szállal kötődik a vi
lágirodalomból ismert híres családregényekhez. A lineáris kronológiát 
felszámoló eseményelrendezés, a hetven fejezet össze-vissza kacska
ringózó mondatainak szándékosan túlhangsúlyozott amorfiája, a több 
mint félszáz sze.'jplőt felvonultató „történelmi álom” nem kifejezetten 
a nemzedékek egymásutánját reprezentálva szerveződik, és nem fel
tétlenül képviseli a vér szerinti leszármazás viszonylatrendszerét. A 
regényben megnevezett tényleges időpontok, felidézett hangulatok, 
mint például Dániel Kondrath 1876-os születése és életének húsz em
lékezetes esztendeje az Amerikai Egyesült Államokban, az 1909-es 
Szabadka képe, továbbá a harmincas évek bácskai miliője sem a 
családfogalom hagyományos követelményrendszeréhez illeszkedően 
bontakozik ki, hanem olyan kapcsolatok vonatkozásrendszereként 
tárulkozik elő, amelyben az élet jelentéktelen pillanatait is magukba 
olvasztó, „bonyolult, mindent átható és behálózó familiáris szférák” 
fejleményei helyettesítik a nevezetes családregények bemutatta sors
fordulatokat. Veszedelmes világ ez, „feneketlenségbe ereszkedő, alak
ját vesztett léggömb, ahol elsősorban a véletlen szabja meg, hogy 
meddig tekinthetjük magunkat utasnak, mikor veszti türelmét a kapi
tány, és dönt az eltávolításunkról”.

A két világháború közötti bácskai környezetben gyökerező, ebből 
kibomló majd elhatalmasodó kedélyállapot hatja át az egész művet. A 
regénybeli kisváros felépítését és lelkületét megszabó hangulat szol
gálhat akár a família másik nevéül is, hiszen a szöveget egy idő és 
tér körülfogta terület hangulatainak leltáraként7 lehet értelmezni. A 
leltár némileg meghökkentően mutatkozik, mivel az érzelmek, a biza
lom, az érdektelenség és a közöny „familiáris valósága” olykor-olykor 
tökéletes összhangba kerül és egybeolvad a Haller Veronika extrákkal
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bővített szexuális közvetlenségével, a város
széli lompos kurva Vörös Maris férfidögönyö- 
ző virtuozitásával meg a kupleráj kirittyent 
lotyói kínálta parádés távlatokkal. A regény 
sugalmazása szerint e nagy reményekkel ke
csegtető gynocentrikus elkötelezettség fino
mítása, a libidinális ökonómia helyreállítása 
és a promiszkuitásra kárhoztatott hölgyeken 
való marakodás felkorbácsolta indulatok meg
fékezése szükséges feltétlenül ahhoz, hogy 
ténylegesen sikerüljön meggátolni a „minden
kori nagy és tekintélyes, hatalmas família fel
bomlását, felbomlasztását, szétzüllesztését, szélnek eresztését, hogy 
helyében a senkik, az egyedek kezdjék meg országlásukat, kik ma itt, 
holnap ott... s nem marad más utánuk, csak rom, üszők, mocsok és 
tetemek”.

A tanúságtevő igyekezet hátterében természetesen a nosztalgia 
húzódik meg. Sóvárgás az elérhetetlen Európa után. Európa után, 
amelynek nemlétezéséről (nem ezen a földön létezéséről) biztosítják 
Mr. Kondrathot Amerikában, Európa után, amelynek labirintusában a 
Mutti és Mimi kisasszony sohasem érezte elveszettnek magát, Euró
pa után, amelynek receptjével a városlakók hite szerint Kreisz úr, a 
„teológia és bölcseleti tudományok, kihalt nyelvek és részben a teozó- 
fia felületes ismerője, e nyurga és rejtelmes-sejtelmes púpos” rendel
kezik, aki a női test legendáriumáról ábrándozva „magányosan fogja 
leélni az életét, mint afféle mindenfajta gonoszságra kapható vidéki 
kanboszorkány”. Vagyis Európa voltaképpen csak a képzeletben és a 
szívben lakozó helyszín a Família meghatározott történelmi és társa
dalmi szituációkban, földrajzilag pontosan behatárolt színtereken moz
gó hősei számára.

A monstruózusság, az olvashatatlanság érzetét keltő, s ezek ironi
kus reflexióját hangsúlyozó regény az ismétlések és az interpunkciós 
jelek szándékos túlzsúfolásával végtelenített, egyetlen óriási mondat, 
benne a „látszólagos lezárást jelentő pontok csak lélegzetnyi szüne
tek, lendületvételek az újabb meghökkentő váltások ugródeszkáján"8. 
A termékenység e szóözönös szintaktikai megvalósulása/megvalósítá
sa alkalmatlan a fergeteges cselekménybonyolítás kezdeményezésé
re, az egyediségükben differenciálódó alakok9 mozgatására, így a 
testek átlényegítésével, egészen nagyra méretezett szándékokká vál
toztatásával a mű „egyetlen hős egy-egy tulajdonságát egész ember
alakká formálja”10, és felszámolja a „regényhőst mint integrális szemé
lyiséget”11. A kisvárosi mikrovilág stilisztikailag ábrázolást nyerő12 
történései, helyszínei és figurái tehát végül mind-mind a „familiáris 
viszonyok” hálójába, a nagy família szkizmátrixába keverednek, a
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tudat visszatekintő és jövőorientált attitűdjének temporális szintjére pe
dig az idő illuzórikus kontinuitását13 tudatosító időfelfogás és időszá
mítás helyeződik: „senki sem hajlandó beleszületni az időbe, amely 
rabként vonszolja majd magával, nem lehet olyan körülménye, amely 
hatalmába keríthetné, s a lét sok kis szabadsága között ez is szabad
ság talán, ez az érzés, ez a mindentől függetlenül való testi létezés, 
könnyűség és kiszámíthatatlanság, fehérség, tisztaság és ragyogás, 
akár a szélbe kiakasztott, vakító színű és a végtelenségig selymes 
pókpete, ami majd egyedül termeli ki magából azt, amire hivatott, 
sietség, szorongások és lelkifurdalás nélkül, a maga számára a leg
megfelelőbb időben, egy belső időszámítás szerint: ehhez semmire és 
senkire sincs szüksége, kívül áll azon az agresszív időn, amely 
mindennek meg szándékozza szervezni a létrejöttét, a silány, szabá
lyos kiteljesedését, s könyörtelen és egyértelmű pusztulását, nem 
adva vagy engedélyezve válaszutat”.

A família arzenálja és a kisváros mitikus alapszerkezete szinte 
egyetlen szellem- és emberalakba plántálódik a Família kiegészítésé
nek és/vagy folytatásának nyugodtan tekinthető Hósáv című kisre
gényben. ismét nincs könnyedén meghatározható és követhető ese
ménymenet, mindössze elmosódó részeltek kavarognak a huszonegy, 
egymással szoros kapcsolódásúnak bajosan nevezhető fejezetben, 
valamint egy furcsa csengésű névvel megáldott mitológiai kreatúra, 
álmitológiai szellemalak tűnik fel, aki „polimorf, allotrop létezése fenn
tartását”, és utánzó képessége kimeríthetetlen voltát előtérbe helyez
ve ölt emberformát a műben. Szikofanta egy hal szeméből indul útjá
ra, s túlkerülve addigi fiktív lénye határain, az emberi világ forgatagá
ba csöppen. A hal szeme „elenyészik sziporkázó flittereivel, rézszínü 
flosculusaival együtt, mint valami szörnyű horror, vastagon, a hóban 
mély nyomot szántó, szertecsapdosó sugarakban vérző homofág indu
lat”, és ami marad belőle, az csak egy „békességes, silányan öltözött 
estéli járókelő”, aki a kisváros obiigát intézményébe, a regényes nevű 
Fehér Hajóba toppan. Innen továbblépve, Szikofanta újabb meg újabb 
helyszíneken bukkan elő, miközben számtalan alakváltozáson megy 
keresztül, s vele jelenül meg, benne koncentrálódik, lüktet és oldódik 
fel14 a kisváros mítosza. Inkarnálódott Leviathán, aki sorozatosan a 
városlakók álmaiba telepszik, hol Dummer Auguszt, az elmélkedő, 
egykori leánygimnáziumi matematika- és filozófiatanár, hol egy 
Nansen-útlevéllel utazgató, otthontalan globetrotter, hol meg a mély
séggel és jellegzetesen keserű zamattal rendelkező Nikifor Očajanski 
vagy az előkelőségén túl, már-már művészi hangzású Szederján 
Xantafil név büszke viselője válik belőle.

Szikofanta trükkjei meglepően hasznosak. Segítségükkel a kisváros 
rejtelmeit fejti meg, titkokat fedez fel, „belekóstol a város mindennapi 
(elsősorban) éjszakai életébe, valójában egy nagy gomolygásba, ame
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lyet látszólag valami belső, jól kidolgozott «rend» irányít, igazában 
viszont pillanatnyi elhatározások, értelmetlen szokások”, ahogyan erre 
Bányai János figyelmeztet a regény fülszövegében. A Szikofanta név 
eredetének magyarázata kapcsán a regény egyik kritikusa, Varga István 
észrevételezte, hogy a szerző rábízza az olvasóra, hogy az ógörög szó 
melyik jelentését, az „elsőt, a történelmileg némileg konkrétat, avagy a 
második általánosat”15 vonatkoztassa a beszédes nevű főhősre.

A cjüK(pávTr|<; kifejezést a hamis feljelentőre, rágalmazóra, besúgó
ra, zsarolóra, talpnyalóra alkalmazták az ókori Athénban. Jelentette 
egyúttal a titkosügynököt, a csalót, a szélhámost, de a sykophantaként 
viselkedés a csűrés-csavarást és a másiknak csapdát állítást is 
magában foglalja. Vagyis inkább úgy tűnik, hogy mindezek együttesen 
érvényesek a leviatháni archetípusú hősre, aki demiurgoszfunkciója 
korlátlan kiteljesítéséhez, vágyai szaturálásához a sugalmazás cél
pontjául magát az olvasót választja, neki árulja be a kisvárost és 
lakóit, ugyanakkor persze kettősügynök, és a saját kontójára dolgozik. 
Ami látszik és ami láttatást kap a regényben, az mindig a halszem- 
optika segítségével történik, kizárólag a középpontjában markáns, a 
szélein viszont torzított képpel. Ez a megvilágítás csupa-csupa 
kétségbeesett, reményeit elvesztő, már csak bábszerű mozgásra 
képes teremtményt, vétkest és megválthatatlant mutat. A fokozatos 
megszüntetéssel, helyzetfokozással sújtott szerencsétleneket, a „ma
gatartásformák és hangulati elemek hőssé avatása”16 meg az identifi
káció ellehetetlenülése folytán kitenyésztett véglényeket, a Família 
szkizmatikus világtágulatát idéző „hivatali fejlábúakat”, „octopusokat”, 
„histioteuthisokat”, „Schulfuchsokat”, „állami szelekben vitorlázó bőr-
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egereket”, cynocephalusokat”, „pteropusokat”. Szikofanta szomnolens- 
sé váló saját tudata, pontosabban az őshal végzetes öntudatlanság 
általi legyőzetése teszi nyomatékossá e regény példaszerűségét, a 
műfaji meghatározás egyik lehetőségét is kínálva ezáltal.

A Família történelmi álomként tételezi magát mint regényt, de az 
olvasót bizonyosan nem az epikai anyag figyelmes megkonstruálása 
révén nyeri meg magának. A Hósáv kompozicionális szempontból 
jóval tömörebb, felhasználóbarát olvasmány, amely az imént ismerte
tett jellegzetességei miatt tudja kordában tartani a „széttartó nyelvi 
erőket, s ez mindenképpen tükrözi az írói szemlélet és szándék 
megállapodottságát”17. E megállapodottság továbbfolytatódását, de át
értékelődését is egyaránt példázzák a szerző nyolcvanas évtizedbeli 
pályaszakaszában született művei, amelyek sorából a „hagyományos 
epikától merészen eltávolodó nagyregényei”18 a legkiemelkedőbbek.

Brasnyó István első trilógiájának nyitódarabja a Majomév, amely az 
olvasót egy verses formájú, a szöveg tér- és idődimenzióit határtalan
ná tágító mottó segítségével igyekszik rábírni arra, hogy a „szerzői 
szövegből maga építsen regényt”19. A cím paratextuális kiegészítése 
„három futamodásban” formát öltő regényt ígér, amelyben a történet 
címet viselő mottó hivatott összefogni a nekirugaszkodások teremtet
te szerkezeti egységeket. Bár a látomásosság, az álommunka és az 
emlékek iránti elkötelezettség kényszerítő ereje határozza meg a 
három kísérletet, legnagyobb intenzitással mégis a megnevezhetet- 
lenséggel, a leírhatatlansággal és ábrázolhatatlansággal összefüggő 
gyötrődést sugározza mindegyik rész.

A Repríz dominókockákkal jelölt fejezeteinek narrátora a percepci
ót nem a nyelvben megjelenő valóság mintájára éli meg, tehát nem 
adekvációként, hanem megelőlegezésként, csak egy bizonyos távol
ságból érzékelhető sejtésként, felújításként20, hogy pontosan ezáltal 
váljék értelmessé az „újjáteremtés dominójátszmája”: „nem tudta úgy 
elképzelni a világot, hogy vele nem az történik, ami valójában történik, 
hanem valami más, s így egészen kívülálló lesz, valami olyannak a 
részese, ami csupán az ő szeme előtt vonul el, csak az ő fülébe har
sog, ami egyedül neki szól és senki másnak, amit nem lehet sehol 
sem szóvá tenni, mert bizonyára nincs is rá szó, vagy ép ésszel 
akkor is felfoghatatlan marad az egész, ha mozzanatról mozzanatra 
leírja érzékeléseit”. A Szatír című második rész kilencéves, néma 
hőse a maga születését megelőző időn és egész felnőttkorán kívül, 
fajának teljes történetét/ történelmét felmondja Phereküdész, Akuszi- 
laosz, Kasztór és Apollodórosz nyomán. Mivel e szatír, mégha kilenc 
éves is, akkor is „megőriz magában annyi bölcsességet, hogy befelé 
gondolkozik és nem kifelé, szemben áll a helyessel, illetve annak a 
szöges ellentéte, s ez az egyetlen dolog, amin nincs mód semmikép
pen sem változtatni”, ezért a tévesen Apollodórosznak tulajdonított
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Bibliothéké exegétájaként a történelmet nem a nyelvben megjelenő 
valóság mintájára, megfeleltetésként képzeli el, hanem anticipáció- 
ként, újragondolási lehetőségként éli meg: „Úgy érzem, elölről kell 
elmondanom az egész életemet, semmi sem úgy történt velem, aho
gyan én tudom, nem a helyes oldalról éltem át, érzelmeimet nem 
fokozták és hevítették dagályosság a szenvedélyek, csak vékony, szü- 
remlő füstcsíkot engedtem meg magamnak a teljességből”. A követke
ző regényegységben megjelenő hős sem véletlenül hivatkozik több 
ezer éves korára, a távoliét tanúsításául szolgáló Hűlt helyek cím 
pedig a futamodást mint imaginatív rangra emelt vándorlást fikcionál- 
ja. A Família egyik fejezetében, a Veronika árnyéka címűben az olva
só már régebben találkozhatott ehhez hasonló megoldással, és maga 
a szókapcsolat is itt jelenik meg először. A Majomév az elmozdulás/el
mozdítás, az egymástól távol eső helyszínek és időpontok közti ciká- 
zás szatirikus, ironikus játékának Fiúmétól Észak- és Dél Amerikán át 
Ausztráliáig csak látszólag ívelő, több évszázados kalandjait általában 
a Vajdaság közelmúltján átszűrve értelmezi: „Szabadkára szeretek 
legjobban visszagondolni, arra a képre, ahogy a vasúti pályaudvar pis- 
soirjában forognak a pondrók a vizelet örvényében, azon kívül a sza
ros ujjal falra írt nevekre: az utazó polgárok hódolván szerelmüknek, 
itt is megörökítették vastag barna vonásokkal őket -  hiszen mégiscsak 
egy vidék, egy tájegység központja, ahol rengeteg ember megfordul, 
és szellentés nem kürtölhet semmit sem tartósabban világgá, bizonyá
ra ezért is fedezték fel annak idején az írást, bár itt még nagyban folyt 
a lineáris A és a lineáris B kombinálása a képírással, valamint a hal
kan közbesuttogott vallomásokkal, s egyetlen szabadkai hölgyet nem 
ismervén azokban az időkben, nem is tudtam folyamatosan olvasni 
őket, és csak későbben tettem szert futó ismeretségekre, amikorra 
mindent átmeszelhettek, meg magam is úgy gondoltam, hogy elég az 
emlékekből!, mert nem tárgyi, hanem immár szellemi bizonyítékok 
után kutattam lankadatlanul”. A megismerés és az érzékelés, az el
gondolt és az észlelt képtelen egyensúlyon alapuló relációs viszonyba 
kerülni egymással, és a nyelvre, a történelemre vonatkozó tapasztalat 
a szóözönös beszédképességet nem a bizarr gesztusok tárházából 
húzza elő, hanem az igazság felé irányuló mozgás vehiculumaként21 
próbálja felhasználni, hogy lerázhassa magáról a majomévet: „ez a 
merde de Batchkának csupán a felszíne, hiszen történelmi tradícióval 
állunk szemben, mivel a történelmi 1850 óta minden talpalatnyi föld és 
sárkunyhó ugyanennek a vitának képezi tárgyát, nem hinném, hogy 
volna alaposabban megvitatott tájegysége a világnak ennél, ez egy 
fantombirodalom, amelynek naponta változnak elméleti határai (...) Ez 
a keményre fagyott, hóval belepett merde csikorgott a talpam alatt, 
miközben próbáltam magamról az egészet lerázni: itt most már nem 
a majom gazdájával vagy a crayonnal kihúzott vöröses bajuszúval volt
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dolgom, ez az első ránézésre világos volt, itt egy történelmi deformá
ció akart elnyelni, az elaggott mechanizmusuk, ők akartak valamit is 
számonkérni a világon”.

A hipermanierista barokk ornamentikájú, ám ugyanakkor hiperreal- 
ista szociografikus részletezésű szöveg, amelynek hősévé a boldog
ságkeresés és a boldogtalanság létformája22 lép elő, nagyon gyakran 
a Família felfedezte és a Hósáv Szikofantája közreműködésével lelep
leződött élet diabolikus színezetű tartományait idézi fel. A szerző 
intenciója szerint a Família ördögi breviárium, és a breviáriumról 
Szentkuthy Miklós óta köztudomású, hogy ennek nem kell okvetlenül 
megkomponáltnak lennie. Nem véletlen tehát, hogy a Majomév futa- 
modásai voltaképpen egy másik titokzatos gyűjtemény majdani kibon
takoztatását irányozzák elő, olyanét, amelynek hősei szubhumán 
lények lesznek, bábok, egy gigantikus játék figuráé, amelyekre 
Brasnyó István Óda a regényhez (1985) című, önálló kötetként meg
jelent poémájának észrevételei is feltétlenül érvényesek:

„de én ámítani akartam verni a regény fejét a falba
még egyszer csak még egyszer
ugyanúgy ugyanoda
festett volt minden az ivástól
nem voltam beszámítható állapotban
a munkámmal kellett volna törődnöm az istenverte munkámmal 
ha mással nem hát ezekkel az üres bábszerű alakokkal 
de féltem attól a hangtól ahogy kopog rajtuk a papírmasé 
mert mind ebből voltak ez volt a külsejük 
a belsejük
hasonmásai voltak azoknak az embereknek
akik minduntalan utamat állták
egyszerűen a világ csupa hasonmásból állt
és jött a sok imágó fordultak be a tesla utca sarkán
ott a parknál akár a kámzsások menete
annak idején a domb alatt"

A szerző legterjedelmesebb regénye az 1988-as Macula, amelyet 
Bori Imre teljes joggal a jugoszláviai magyar irodalom hetveneszten- 
dős történetének egyik központi műveként23 nevez meg, az író felkí
nálta meghatározás értelmében „encyclopaedia occulta”, azaz a meg
ismerés és ismerettárgyiság egyfajta fenomenológiája, amely a kérdé
sesség indexével ellátott világ24 leírására tesz kísérletet. Szentkuthy 
Miklós breviáriumának szinkretikusságát és eklektikusságát idézően 
ez az enciklopédia sem pusztán tradicionális értelemben vett szöveg
képződmény, hanem az anizokrónia ritmikus effektusainak kollekciója, 
és a kontempláció perspektivikus tevékenységének, benyomásoknak,
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elragadtatásoknak, kiábrándulásoknak az el
beszélése meg analízise25. Illúziók, illuminá- 
ciók, hallucinációk, mágikus tartalmak egy
másba kapcsolásának és aggregálásának 
erősen tendenciózus változata tehát, amely 
szubjektív és mitologikus, objektív és his
torikus26 struktúra is egyszerre.

A regény egyetlen nagy monológ, amely
ben a lapszélre írt számozott mondatok kí
vánják eligazítani az olvasót, ráadásul ezek a 
margináliák éppen a rendezettség illúzióját 
igyekeztek kelteni bennéi/Az önéletrajzi ihle
tés és a vizionárius viíagleírásra ingerlő szózuhatagos hajlam azonban 
egyre kétségesebbé és reménytelenebbé teszi a regény catalogus 
rerummá változtatását, sőt az elbeszélő orgiasztikus retorizáltságú 
hangja mindig már máshonnan és másvalakiből psendül fel: „Egész 
életemben hihetetlen vonzódást éreztem a titkos járatokhoz, vargabe
tűkhöz, labirintusokhoz, kerülőutakhoz, mellébeszéléshez, tettetéshez, 
alakításhoz, a bőrömből való kibújáshoz, hibák halmozásához, a más 
színben való föltűnéshez, a köntörfalazáshoz, egyszóval a megfogha
tatlansághoz, még gondolatban is aligha lehetett utolérni, netán 
elcsípni. Én valaminek csak mutatkoztam, de mindig amaz a másik 
voltam, aki hiányzott. Sohasem tudtam egyik szerepemet sem, és jó 
volt, ha megfeledkeztem róla, vagy ha eszembe is jutott .rögtön elne
vettem magamat, és máris szánalmasnak látszottam”.

Brasnyó István Bolla Évának adott nyilatkozatában bevallotta, hogy 
a mai nagyregényt olyan formátumúnak képzeli, mint Szentkuthy Mik
lós Praeje27, amely azt sugallja, hogy a regény műfajáról alkotott fel
fogása Edmund Husserl jelszavával, a leírással mint üdvözítő fenome
nológiai módszerrel áll közeli kapcsolatban, esetleg pont ezen alap
szik. Mivel a mindig már készen talált világra vonatkozó világtapasz
talat áramában nem lehet minden további nélkül megtalálni a keresett 
végső és originális tapasztalati bizonyosságokat28, valószínűleg ezért 
olyan nagy a regénybeli kísértés: „különben is egy ember semmit sem 
tud nem leírni, hanem megemlíteni is alig, illetve amennyit sikerülhet 
neki, tulajdonképpen ott kezdődhetne a semmi -  a hiány megérzése, 
a valódi, a valós, az igazi méretek megsejtése (...). tehát végül a lo
csogás marad, az üres, sőt légüres beszéd, amely tetemes vákuumot 
alkot a térben , űrből fűzött luftballonfüzért, annyi szereplővel, ahány 
agyvelő köbtartalmát elméletben kiteszi (...). Nem meglepő, hogy a 
satanisztikus márkajelű 666-os marginália kiemelte szövegrészlet 
éppen a feledés katasztrófáját dicsőíti, elkerülni szándékozván a való
ság elemeiből leltárt készítő irodalom biztos poétikai kudarcát: „egy 
napon, ha majd az én emlékezeti ciklusom soron levő szakasza meg
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a valóság éppen egybevág, bekapcsolódhatok talán a normális kerék
vágásba, letérhetek a magányos ágyúkerék nyomáról, és a leghatáso
sabb fegyvert használhatom ellene: a feledést, amivel nemigen szok
tak számolni a világban”

A földtörténet legújabbkori szakaszát, az „új-állati-kor” kainozoi- 
kumát feltáró regénybeli látományokban az ábrázolás totalitását soha
sem az irodalmon kívüli anyag jelenti, hanem az általános foka és a 
fikcionalitás garanciájával rendelkező szöveg konkrét struktúrájában 
megmutatkozó szimbolikus jellege29 biztosítja, „minél magasabb az 
általánosítás foka, annál biztosabb, hogy a tapasztalatok beláthatatlan 
mennyisége egyetlen szellemi szerkezetbe (mentalni sustav) áll 
össze.”30 A Brasnyó István költészetét és prózáját életben tartó stan
dardizált mondatok mind-mind lírai hangulatokat, pillanatokat, arcképe
ket, helyszíneket felcsillantó termékeny történetmagok31, és a szerző 
„élettörténetét” kezdettől fogva összefüggőnek mutatják. Az Óda a 
regényhez megfogalmazásában ez így lesz hatályossá:

„túlságosan hosszú már így is az élettörténetem 
pedig még meg sem születtem csupán 
a gonosz foetus önéletrajzát írom 
hogyan írhatom más önéletrajzát 
ezt nevezném leleménynek”

Kiegészítésül ugyanitt olvasható:

„volt háromfajta fejem
ebből kellett egyet kiválasztani
a három fajta fejem meg szakadatlanul működött
tulajdonképpen minden lerögzített szót meg kellene
háromszorozni
de más-más nézőpontból
hogy végül kialakulhasson valamiféle elfogadható 
vélemény önmagunkkal szemben”

Mindezek fényében a Macula olyan inventáriumának fogható fel, 
amely az auktorális elbeszélés trifurkációs modelljére támaszkodva 
igyekszik megkísérelni az ábrázolás totalitását. A Majomév futamodá- 
sai itt három árnyék, három „közönséges árnyékprojekció” profán 
trinitásának, deszakralizált illuminációs jelenségének „képzelt időkben, 
meg az ezekből mindvégig következő időkben” gyakorolt tánclépé
seivé hasonulnak át. Egy váltott tudat teljes ismeretanyagának 
szépirodalmiasított enciklopédiája áll így össze a Maculában, amely a 
szózuhatagos fabulázás olvasót nyomasztó nyelvi anyagmennyiségét 
befoghatatlan időkoordináták, követhetetlen témarétegező és helyszín-
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gyarapító eljárások kombinatorikájaként működteti. Bár az „amorf 
tömegként tornyosuló”32 epikai anyag igen sokszor egységes „lüktető 
motívum- és ritmusrendszerré”33 épül össze, s bár a mondatok rend
je is néhol szigorúbbnak látszik a Famíliáénál és a Majomévénél, a 
termékenység ereje mégis megtörik, mert az egyre unalmasabb és 
hosszadalmasabb részletek felpuffasztják a szöveget, mintha csak 
„injekcióznák”34 azt. Az automatikus írás kétségbe vonható minőségi 
teljesítményt nyújtó mondathalmozása, tapasztalati fragmentumokat 
szerteszét szóró figyelmetlensége és következetlensége ezért a 
Macula bizonyos részeinek monstruózusságát hasztalanul biztosítja, 
mivel a „totalitást nem lehet kifejezni, csak egyetlen művészi cselek
véssel megteremteni”35. A regény korántsem makulátlan faktúrájára 
nézve, ettől persze még érvényesnek tekinthető az, hogy ebben a 
kivitelezésben nem a „részek gazdagsága a lényeg, hanem az inter
pretált anyag koherenciája”36.

A trilógiát záró Árvaház a Fórum 1988-as regénypályázatának első 
díjas alkotása volt. A Maculából kilépő, ennek egy pillanatát kiragadó 
és felnagyító37, folyton-folyvást a Maculára alludáló misztériumregény 
hőse a mesélő álmaiból a játszókedv fő alkotóelemét, az utánzást 
metaforizáló élettendenciák kiismerhetetlen panoptikumából érkezik 
hivalkodóan: Én, pontosabban énke -  illettem e becenévvel elha
nyagolható jelenségemet -  most bemutatkozom. Valahol élnem kell 
nekem is, dicsértessék a Jézus. Hit, remény, szeretet. Áldás, békes
ség, Mintha bizony, legutóbb szenteltvíztartó medencében fürödtem 
volna... Csak hogy jövök ehhez! És végül is hogy kerülök ide? A szi- 
várványos fejemet! Ó, a szivárványos fejemet!” Szikofanta születését 
idézi fel ez a fogantatás, a hős vadonatúj szubsztanciához történő iga
zodása pedig legalább olyan gyors, mint a Macula alakváltó, idióma
cserélgető papírmaséié, sakkfiguráié, marionettbábjaié meg az innen 
ismert összes többi ismerősöké. Egyébként a regény árasztotta árva
házi hangulatot a Família egyik fejezete, Az esti vonat már régebben 
megjelenítette, a hős pedig a szerző 1982-ben kiadott novellásgyűjte- 
ményének, Az imágónak A galambok című elbeszélésében bukkant 
elő korábban, ahol a narrátor szinte lőre éreztette, hogy története 
„hamarosan másik időkben fog torkollani, hogy így adja ki magából az 
időknek azt a nevezetes végtelenjét, amelyben aztán minden kivirág
zik”. a Macula „Miraculum miraculorumában” táncikáló sújtásos dolmá- 
nyú marionettbáb, sötét huszárt játszó sakkfigura, városi lőtéri próba
baba, akinek Szabó Miklós, Kovács Jézus, a fejbe telepedő tintahal, 
a naplóíró, az írnok, a pléhboy és a festőinas mind-mind a hasonmá
sa, s aki körül az ugyancsak deplaszírozódott Sínkutya, Szőrvendel, 
Mácsás, havasi Gyopár, Oleg Szergejevics Vaszjukov, Alojz, Orália és 
Maszkot seregük, beváltva ezt az ígéretet, újfent lelencgyerekként lép
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elő az Árvaház ezoterikus és exoterikus misztériumjátékának procesz- 
sziós színpadán.

Az egyedfejlődés stációt a Maculából ismert módon, a kainozoikum 
felé tartva megjáró Árvaházi Fiban hol egyik, hol másik lénye kereke
dik fölül, létezésének kontinuitását pedig szétszaggatja a factumok és 
fictumok egyszerre múltban, jelenben, jövőben vibráló szimultane- 
itása38 E nagydad kisded nem is érti, mit is él meg, históriát vagy hisz
tériát: „Potyautas vagyok én az egész glóbuszon! A csuklósbuszon is 
az lehettem, már annak idején, ha belegondolok... Sőt, amikor a kain
ozoikum felé ragadott magával a csörömpölő alkotmány, szürkén por
zó meteoritzáporban, korszakokon át. Hová lett vajon a ragyogás, a 
tündöklés, az izzás, a megformálódás kicsorduló hevülete és tüze? 
Búskomor és egyhangú kőzáporként mutatta magát, amely nagyokat 
puffanva terül szét a lakatlan földön, mint rögök a világ szálkás desz
kakoporsóján, ahová, íme, nem vagyok hajlandó belefeküdni, azért is 
fundálom ki jelenlegi állapotomat: ki látott már olyan, hogy valaki a tér
de között néz vissza mintegy a túlvilágról a bármire is alig érdemesít
hető evilágra?” A fejében trónoló szépia sorra „torkon ragadja” a gon
dolatait, lehetetlen képzettársításokká rendezi össze őket, így minden 
a folytonos összeírásba és egy ezt reflektáló álmüsztagogikus narrá- 
cióba torkollik. A látottak, a halottak vagy más módon tapasztaltak a 
szavak „hatalmas mennyiségű ballasztjába” bugyolálódnak, hogy kinyi
latkoztassák az „egész világ össze-vissza történését”, és feltárják az 
idő terapeutikus lényegét: „értelme egyszeribe csupán a jövő időben 
kimondott igének van, ez az egyedüli, ami kilombosodik, és borzasz
tó terméssel fenyeget... Ha majd ezt kapod a nyakad közé!”

A Brasnyó István második trilógiáját nyitó Szokott-e ősz lenni 
Paraguayban? a nyolcvanas évek közepe táján keletkezett. Olvasha
tó volt 1985-ben a Hídban, de könyvalakban csak 1992-ben jelent 
meg. Domináns elemei közül leginkább az egészen amorfnak' mutat- 
kozás eshetőségével, a szakadatlan inverziók azonosulási és alkal
mazkodási képességével, valamint az egyik tudatból a másikba min
dent átönteni és továbbvinni próbáló minőségfenntartás kihívásával 
való kísérleteket érdemes kiemelni. A regény első személyű hősének 
monológja az „időtlenség pincéjébe” esett világról szól, s a részletező 
leírások felstilizált állapot- és helyszínrajzok örömtelen tágassága, mi
ként Bányai János a regény fülszövegében figyelmeztetően észrevé
telezi, a „rettenet és szorongás” élményét sugározza: „A nyirkos hideg 
öl, butít, az embernek az orrán csorog tőle ki az esze leve, különben 
e végtelen kosz megható, akár valami kísérlet, amely a végső határ 
megállapítására vagy megszabására irányul, vagyis annak bizonyítá
sára, hogy a természet végtelenül tiszta, az ember pedig épp ellenke
zőleg: hihetetlenül mocskos teremtmény, a keze, a lába, a füle, a 
farka tulajdonképpen paca csak, amit a teremtés papírján ejtettek a
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folyamat cirkalmas leírása közepette, és most ott rohangál a sorok 
között, mert nem talál kiutat a betűk rácsán át.” Az egyre szerteága
zóbb mondatokban tobzódó szavak közt vergődő szubjektum ott reked 
a végzetesen összefüggő szöveg mondattöredékeiben, és tiszta 
különbözőségként felfogott, a relacionális-differenciális kölcsönhatástól 
mentesített, homogenitást garantáló39 foltszerű identitását kétség- 
beesetten igyekszik a „létezés érzékelése, a van és a volt kifeje
zése”40 szolgálatába állítani: „kell, hogy legyen ennek a világnak vala
mi mozgató- vagy hajtóerője, csak tart valamerre, vagy legalábbis jön 
valahonnan, tehát a mozgás emléke a bénaság előttről valószínűleg 
még szunnyad benne, emlék vagy elnyomott ösztön formájában”.

Paraguay a regényben nem geografikus meghatározottságú alaku
lat, hanem asszociatív képződmény. Életre kelteni kívánt objektum, 
ám az életrehívás itt „annyit jelent, mint felfogni, lelket helyezni belé, 
részt vállalni belőle mint valami magunkfajtából -  vagyis annyit jelent, 
mint istenné tenni”41, azaz e dél-amerikai ország természetté transz
formáit, és a neki adományozott spirituális formát kitöltő hatalmasság, 
szabadon választott naturális -  szubsztanciáiis bázisa, vagy ahogyan 
Bányai János írja a fülszövegben, „valami áttörhetetlen lebegése a lé
tezésnek”. A regény nyelvi anyagának egyensúlyban tartásával küsz
ködő alkotóerő megtorpanásai „enigmatikus torlaszok”42 szándékos 
halmozásba csapnak át, ily módon a képalkotás csődjét egyre jobban 
élvező, és a szöveg csapdájából kikecmeregni nem akaró szubjektum 
komplikált mondatokat favorizáló hóbortja a szerző korábbi műveinek 
specifikus élményvilágát éleszti újra. A feltámasztás némi visszatet
szést kelt, mert néhol csak ötlettelen és haszontalan imitációkkal,

49



redundáns impulzusokkal képes nekiveselkedni e látomásos világ élet
re hívásának. Sőt, a tizenkét fejezetből álló regény befejező mondata 
még az örökösen rovó kéz dilemmájának megoldásáról is gyorsan el
tereli a figyelmet: „A probléma megoldása pedig, ami magam vagyok, 
természetesen a kezemben rejlik vagy folytatódik, vagy csupán arról 
közelíthető meg a magam számára is, az íráson vagy a rovás tényén 
keresztül, valamerről, a levegőn át, itt megy végbe a konskribálás, 
szorgos pennával, kitérő csupán az állkapcsom felé létezik, a sajgás 
irányában, amely elejét veszi a beszédnek.”

Ha a Szokott-e ősz lenni Paraguayban? című regényt kronologikus 
sorrendje szerint vesszük figyelembe Brasnyó István oeuvre-jében, ak
kor olybá tűnik, mintha az „elejét venni a beszédnek” imperatívusza 
ettől a műtől kezdve megvédené a szerző szövegeit a terjedelmi 
korlátokkal szembeni nemtörődömségtől, és az idioszinkrázia atmosz
féráját keltő végtelenített mondatok elszaporodásától. A Macula terje
delmi szempontból természetesen kivétel, viszont elsőként mellőzi az 
oldalakon át eregetett, hosszan hömpölygő mondatokat43, s mindezt 
anélkül, hogy az alkotói teljesítmény és a szerző copyright-os monda
tainak művészi értéke devalválódna ezáltal. Brasnyó István kilencven
éves években létrehozott második trilógiája rövidebb terjedelmű, taka
rékosabb mondaépítésű regényeket tartalmaz, de ugyanaz elmondha
tó az eleddig csak folyóiratban közölt újabb regényeiről, az Ezerszáz
ról és a Rokonság téli ágonró\ is.

A második trilógia középső egysége Az írmag című regény, amely 
két részből épül fel. A szövegszervezés brasnyói technológiájának a 
minden-leírás fixációját reprezentáló modusza most az „önmagába 
távolodás látványára” és a közönnyel vagy tudással” megtöltés amorf 
alaklétrehozására irányul. A „rejtelmes mesélő” hangja mintha egy 
idegen napló feljegyzéseiből érkezne, korábbi eseményekre vonatko
zik, felelevenítve a Família „élethalál”, halálélet” terminológiáját és a 
Hósáv „tovább ható” halszemét. A „minden múlt idő lesz a fejemben” 
hite, amely az Óda a regényhez szövegében fogalmazódott meg, a 
MaculabeW bizonyosság arról, hogy a „legtöbb megállapítást plus- 
quamperfectumban kell kinyilvánítani”, és a jövőorientált időnek koráb
ban az Árvaházban megkonstruált feltételrendszere itt újraértékelődik: 
„Minden jövő lehet nagy, ám végeredményben minden jövő melléfo
gás, ballépés. Eszerint még egyéni szempontból is igen helytelen 
elképzelés, amit a többség, ha eleve ismerné, nem is vállalna. Egye
dül az benne a bíztató, hogy némi vállalkozó hajlamot igényel. Amúgy 
meg megmarad a jótékony illúzió, hogy kizárólag a jelenben élünk, 
amely előtt aztán folyton felhánytorgatjuk a múltat.” A regény hátlap
ján olvasható mottó Wystan Hugh Auden Síkságok (Plains) című 
költeményéből emel ki két részletet a létérzékelés borzalmának 
hangsúlyozására és a regényműfajjal szembeni bizonytalanságérzés
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nyomatékosítására. A síkföldiség bénító élményanyaga történelmi ese
mények, lidérces álmok, kényszerképeztek közös tájává, a „visszakö- 
vetkeztethetetlenség „ világává szervesül a regényben. De az önkén
telennek feltűntetett műfajválogatás, a „dolgok hamis tükörben történő 
látszólagos átélését”, és a „mindennek el-elakadó, konfúzos leírását” 
célzó regisztrátori buzgalom, sokszor csak a többi regényből jól 
ismert, unásig alkalmazott eljárások bágyadt felvillantásához elegen
dő. Bármennyire is kapóra jönne, szerencsére a regény mégsem 
óhajtja a partikuláris perszonalitást egy „fundamentális totalizáció pro
jektjeként”44 kiaknázni, s feltételezhetően emiatt fejeződik be Az írmag 
e tehertételtől való megkönnyebbülés érvényességének ironikus to- 
vábbörökítésével: „(...) ha jutni is szeretnék valahova, nem maradna 
más hátra, minthogy elkezdjek kétoldalt a kezemmel evezni, amíg a 
teljes áradat a nyakamba nem szakad, és így aztán milyen formában 
érkezhetnék bárhová is, nyomasztó személyemtől megterhelten: vagy 
inkább adjak neki még egy kis idő? Ezen már ne múljék!”

A trilógiát teljessé tevő Kész regény narrátora „idejét múlt időtlen
ként” veti magát az emlékek viadalába. „Én merő szusztancia vagyok”
-  hirdeti fennhangon, hogy teljesen megbénítsa a létezését dokumen
tálni merészelő igyekezetet: „(...) énrám ugyan senki sem fogja rám
bizonyítani egyértelműen azt, miszerint valóban létezem is! A létezés 
kizárólag múlt időben lezajló folyamat, a jelenben édeskevés a jelen
tősége: hogy valaki majd megáll, és elgondolkodik a sorsom fölött! 
amikor semmit sem tud róla, mert nem vagyok tovább a szeme 
előtt...” Az önmaga paratextusának is olvasható, öntükröző című 
regényben az egyetlen bizonyos a „mindenképpen elmúlt” lesz, a 
szövegben pedig sorra elővillannak a brasnyói próza leggyakoribb 
motívumai, az Európa-nosztalgia, a nyúl, a partra vetődés, az emberi 
létforma tudatelőttes fázisai, az egyedfejlődés rotációjának különféle 
periódusai meg a testmaradványokból, gondolattörmelékekből foganó 
bábok életvalóságának elemei. De a fárasztó önismétlésekkel újfent 
telepötyögtetett monologikus beszéd a személyiségsokszorozás és 
intenzitás kínálta kiegyensúlyozottság produktivitását ezúttal sem ké
pes maradéktalanul hasznosítani. A régi receptjeitől szabadulni nem 
bíró, és a megszokott szerepeibe minduntalan belegabalyodó „esendő 
vagy megbízhatatlan”45 narrátor így megintcsak Az írmag csapdahely
zetének fogvatartottja marad. A rövidebb terjedelme és áttekinthetőbb 
szintaxisa ellenére néha-néha inkonzisztesnek, egészében véve pedig 
az elsőnél valamivel esetlegesebbnek ható regénytrilógia záródarabja 
a multiplicitás befelé és kifelé nyíló távlatait most egy kényszerhely
zetbe került légvárlakó ingatag műveli jelenlétén keresztül tárja fel. Jó 
előre biztosítva, hogy ennek a prezenciának majd az elkövetkezőkben 
ismételten sikerüljön magába kapaszkodnia és magára hagyatkoznia: 
„Tehát ennek az idomulásnak az eredményeként most egyszeriben
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magamra maradva, illetve magamra kényszerítve vagy furfangos mó
don elérve ezt a magambanvalóságot, amikor már a legkevésbé sem 
kötődhetek olyasféle véges eredményhez, amilyen az önmagámtól is 
elvárt vagy kívánt kifejezett magatartás, szinte rátartiság, amely akár 
a kétségbeejtésig is fokozható lenne, természetesen a mások rovásá
ra: úgyhogy mi is lett volna a különbség e között meg rögtönzött sze
mélyiségem között, hacsak nem az, miszerint ez más elgondoláson és 
ötleten alapult, amennyiben elgondolás vagy ötlet alapját képezheti 
bármiféle magaviseletnek is -  inkább építkezem belülről tudtomon kí
vül is az elveszettségemet sugalló helyzetemből, e még fölmérésre 
szoruló bizonytalanságból vagy alaptalanságból, meg abból, hogy va
laki mégiscsak itt van, én vagy akárki más, aki végső soron pontosan 
így nevezi magát. Egy egyes szám első személyben megszemélyesí
tett vagy megszemélyesült valaki vagy valami, s hogy érzékelései nyo
mán eredhetnek mind a többiek, továbbá mindaz a tárgyi vagy lénye
gi dolog, ami egyáltalán szóra érdemes. Egyedül a meglétem lehet 
kétségtelenül igaz, hiszen ennek révén az imént már távozásra is bír
tam egy másik személy: érdekes, hogy mily kevéssé akadékoskodott, 
úgyhogy ebből a későbbiek folyamán, ha addig a valómat tekintve nem 
enyésznék le, bármikor meríthetek, ha a «bármikor» elég rövid lejára
túnak is tűnik a valameddig tartás és a teljes elmúlás zárványában.” 

Brasnyó István egymásból kilépő és egymásból átnyúló regényei
nek nagyon gyors a tükörreflexe. A szerző szövegeiben a történetírás, 
emlékírás, álomidézés meséket, mítoszokat, legendákat, anekdotákat 
felszippantó diszkurzustípusai a lekerekítettség kompozicionális elvá
rásának egyáltalán nem kívánnak megfelelni, s a regényre nem feltét
lenül jellemző szövegmodellek iránti nyitottsággal46 inkább egy termé
keny írásfolyamat különböző síkjainak összbenyomását és együttha
tását törekszenek érzékeltetni. Ennek folytán egymás váltó, a közép
pontnélküliség szervezőelvét demonstráló idődimenziók és térképzetek 
lépnek elő a brasnyói epikai világ grandiozitásának létrehozásáért és 
további fenntartásáért felelős közreműködőkké. A szöveg jellegzetes 
autotextusa, a történet előre tükröző prospektív, a bekövetkezett ese
ményt utóbb visszaadó retrospektív, vagy a történet az őt rögzítő pont
hoz képest előbbi és utóbbi eseményekkel felfedő retroprospektív 
mise en abyme47 is nyilvánvalóan ezért jelenik meg számtalanszor a 
szerző regényeiben. Mivel a „tükrözött már önmagában kettéhasad, 
nem csupán a saját képéhez való hozzájárulásként”48, így Brasnyó Ist
ván énformájú elbeszélő helyzetű regénytereiben a fikcionalitás olyan 
szerkezetmintája elevenedik meg, amely foganatosítani látszik mind
azt, amit Brian McHale a paratér motívuma kapcsán kifejtett: „The 
paraspace motif, including cyberspace and its functional equivalnet, 
the myth-world, nőt only serves to bring view the «worldness» of 
world; it alsó ofers opportunities fór reflecting concretely on world-
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making itself, and on Science fiction world- 
making in particular. Fór paraspace is, at 
least potencially, a scale-model of the fiction- 
al world itself, a fictional-world-within-the-fic- 
tional-world or mise-en-abyme of the test’s 
world. The paraspace motif makes possible, 
in other words, metafictional reflection by the 
test on is own ontological procedures.”49 A 
metafikcionális reflexió eljárásmódjának lehe
tővé tételét Brasnyónál azok a műfajmeg
határozó tényezők irányozzák elő, amelyek a 
szerző alkotásait erős szálakkal fűzik a 
családregényhez, a történelmi regényhez, az enciklopédiához vagy a 
misztériumhoz. Szövegei folyton-folyvást kiemelt paratextológiai 
elemeikkel és (ön)referenciális intertextualitásukkal tudják állandóan 
repetálni és érvényben tartani a megcélzott modelljeikkel való különös 
hasonlóságukat.

A familiáris kapcsolatrendszer mindent áthatóvá tétele, a történe
lem álomszerű feldolgozása, a több futamodásban megvalósított 
regényszerkezet, az enciklopédia okkultista arculattervezése, vagy a 
misztérium szakrális és mágikus tartalmainak összegezése mint poé
tikai eljárás, szinte semmiben sem üt el a huszadik század második 
felének térségünk prózairodalmát jellemző törekvéseitől A délszláv 
irodalmak és a magyar irodalom prózaformáinak egybevetésével 
Thomka Beáta bebizonyította, hogy a formai, poétikai, narratológiai 
változások következtében a klasszikus rövidprózai műfajokat módosult 
szerkezetek, vagy alternatív variánsok váltották fel, tehát e sokszínű 
összképet kialakító folyamat számtalan új, a hagyományos formákat 
helyettesítő fragmentáris alakzat létrejöttének kedvezett50. Az átrende
ződés eredményeképpen „sem a történet, sem a szereplők, sem a 
nézőpont, sem a tér, sem az idő, sem a nyelv nem maradt változat
lan”51. Természetesen a regény vonatkozásában szintén érvényesek a 
változékonyság és alkalmazkodóképesség iménti jellegzetességei, va
gyis az európai avantgarde eljárásaival helyenként megtermékenyített 
realista regényhagyományt, az új nyelvi rétegek iránti érdeklődést, a 
tematikának és a mitikus elemeknek az ötvözését, vagy a fantasztikus 
felé való elhajlítását ugyanúgy megtalálni e regényirodalomban, mint 
a kombinatorikát és a játékot, amellyel a szerző fragmentumok által 
képes új egységeket teremteni52.

A Brasnyó István műveiben előforduló nevek gyakran felvilágosítják 
az olvasót arról az ihlető erőről, amely a megnevezetteknek köszön
hető. Reviczky Gyula, Ady Endre, Rainer Maria Rilke, Vlagyimir Vla- 
gyimirovics Majakovszkij, Krúdy Gyula, Paul Éluard, Paul Celan, Luis 
Aragon, Henri Michaux, Jorge Luis Borges, Szentkuthy Miklós,
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Esterházy Péter, Günter Grass és Milorad Pavić mellett azonban 
legalább ennyire fontosak azok, akikre esetleg szándékosan nincs 
közvetlen utalás egyik alkotásában sem. A magyar irodalomból aján
latos mindenekelőtt Határ Győző nevét kiemelni, akinek történelem- 
szemléletéhez a szerző vélhetően Az őrző Könyve (1974) hatására 
került annyira közel, a délszláv irodalomból pedig kiemelt helyen 
a horvát származású Ranko Marinkovió 1965-ös remekművét, a Kük- 
lopsz (Kiklop) című regényt kívánatos megemlíteni, amelynek furcsa 
alakrajzokat alkalmazó, egy-egy létformát megtestesítő periferiális 
figurákat53 színre léptető, mitológiai alapsémájú története egyértelmű
en kapcsolatba hozható müvei bármelyikével.

Aleksander Flaker a szerb és a horvát irodalomból egyaránt említ 
fontos szövegeket a huszadik század második felének regényirodal
mában érvényesülő tendenciák szemléltetésére. A mitikus elemekkel 
kombinált tematika kapcsán Ranko Marinkovió Küklopszát, az avant- 
garde szárnyai alatt alakuló prózatechnika (mint az orosz avantgarde 
tényirodalmát népszerűsítő Iszaak Bábelé, vagy a különböző fragmen
tumok montázsolását alkalmazó Borisz Pilnyaké) felújításával össze
függésben Danilo Kis Borisz Davidovics síremléke (Grobnica za Bori
sa Davidoviöa, 1976) című, szintén különféle anyagokat montázsoló 
művét, valamint a fragmentumok kombinatorikus játéklehetőségeket 
előnyben részesítő összeegyeztetés ürügyén Dubravka Ugrešić Štefi- 
ca Cvek u raljama života (1981) című regényét és Milorad Pavió 
Kazár Szótárát (Hazarski Rečnik, 1984) tekinti példaértékűnek54 
Ugyanilyen orientációval rendelkező szövegeket jócskán lehet még 
találni a délszláv irodalmakban. Ezek közül is főleg azok az igazán 
érdekesek, amelyek a történelem irodalmasított tematikájával foglal
koznak, s az eseményalakítás metaforikus, ironikus, metonimikus, 
szinekdochikus klasszifikálásában (is) érdekeltek. A tropika kérdésévé 
előléptetett történelem nem a logika vezérelte elbeszélő írásmódjai 
elsősorban e trópusok reprezentációs, redukcionista, integratív és 
negációs lényegét55 veszik figyelembe, bízván abban, hogy a beszéd
módként feltűnő történelem esztétizálásának lehetőségére adódik 
alkalom minden ilyen hozzáállással. „These tropes permit the charac- 
terization of objects in different kinds of indirect, or figurative, dis- 
course. They are especially useful fór understanding the operations by 
which the contens of the experience which resist description in unam- 
biguous prose representations can be prefiguratively grasped and pre- 
pared fór conscious apprehension.”56

Ha csak a Brasnyó István, életkorához közeli nemzedékek munkás
ságát tekintjük mérvadónak, akkor a felsorolásba a már említett nevek 
mellett, a szerb irodalomból ide kívánkozik még Borislav Pekióé, 
Kovaóé és Filip Dávidé, a horvátból Antun Soljané, Stjepan Öuióé, 
Pavao Pavlióióé és Iván Aralicáé, a szlovén irodalomból pedig Drago
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Janőaré, Branko Gradiéniké és Feri Lainéöeké. Egyébként Brasnyó 
István műfordítóként szintén megkerülhetetlen szerző, hiszen többek 
között a kitűnő horvát irodalomtudós, Milivoj Solar esszéinek fordítá
sai, vagy a Kazár Szótár női és férfi példányának (ženski primerak, 
muški primerak), továbbá Mirko Kovač Égbéli jegyespár (Nebeski 
zaručnici, 1987) című elbeszélésgyűjteményének magyar nyelvű válto
zatai is az ő nevéhez fűződnek. Mindezek persze nem jelentik azt, 
hogy ne lennének számára az eddigieken kívüli példaképek is. A szer
ző egyes filozófiai elképzelései és bizonyos utalásai például meglehe
tősen ismerősek a német idealista filozófiából, de kétségkívül megál
lapítható az is, hogy regényeinek egymást mozaikszerűen kiegészítő 
fonák helyzetei egyértelműen Ladislav Fuks sok-sok idétlen és szeren
csétlen flótással telezsúfolt, monarchikus hangulatot árasztó alkotá
sait57, Alekszej Mihajlovics Remizov beszédes nevű, „kócfejű” álomlá
tókkal benépesített regényeit és elbeszéléseit, vagy Sámuel Beckett 
„nyamvadt bábfiguráktól” hemzsegő műveit idézik.

Brasnyó István omamentális prózájának kolosszalizáló törekvései
hez hozzájáruló epikai minták rendszerint mind-mind műfaji határokat 
áthágó, a monologizálást előtérbe állító, az egysíkú narrációt szimul
tánra cserélő, emlékeket, benyomásokat, tereket, időket váltogató, in
tarziás megoldásokkal, betoldásokkal, idézésekkel, nem szövegszerű 
elemek bekebelezésével látványosan operáló szövegek. A különféle 
gyatra költemények, pikáns mondókák és versikék, személyes hang
vételű levelek szövegbe ékelése, az álmok, látomások sorozatos 
feljegyzései, az antik szerzőktől, középkori auktoroktól kölcsönzött idé
zetek, és a hitelesnek feltüntetett történelmi eseményleírások, ame
lyekkel a nevezettekre emlékeztetően Brasnyó István ügyködik, olyan 
regényszerkezeteket eredményeznek, amelyek állandó változás
ban levő erők együttesként viselkednek, és a formát nem a dolgok 
sajátjaként, hanem rendezésmódként, a megismerést precizírozó 
határként58 tételezik. A forma egyszersmind a percepció tárgya, s a lé
nyegében egymástól elkülönülni nem tudó regények hol trilógiás, hol 
ennél lazább kötődést mutató kapcsolatrendszerük folytonos kibővíté
sével úgy reflektálnak az elkészíthetetlen nagy elbeszélés textuális kí
sértésére, hogy a históriát és tudást, isztoriát és episztemét a jelenlét 
újraelsajátításának céljából meghatározó kerülőutakként59 értelmezik.

Brasnyó István gigantizáló írói stílusának és módszerének megha
tározásakor Fekete J. József a mindent lejegyzés folyamatos ingerét 
grafomániának60 keresztelte el. E kifejezés majdnem egészen helyén
való, amennyiben nem pusztán a lombrosói értelemben vett írásdühöt 
implikálja, hanem a görög eredetű éáíftá fogalom őrültségen, eszelő
ségen túli jelentését, az ihletettséget, a lelkesültséget, az elragadtatást 
és a szenvedélyt is hangsúlyosság teszi. Azaz, ha a szó mitikus tar
talma nem kizárólag egy pszichopatologikus krízishelyzet izgalmait,
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hanem inkább a világ lehangoló materialitásán és az emberi léten túl
ra lépés önkívület-élményét61 juttatja kifejezésre. Michel Foucault nem 
véletlenül észrevételezi a mániákus delíriumról, hogy ez az „érzékeny
ség szakadatlan vibrációjából áll össze”62 és a mániákus „delíriuma 
mindig univerzális"63.

A mánia speciálisan brasnyói változatát a Majomév első futamodá- 
sában ilyeténképpen nevesíti az első személyű elbeszélő: „1806-ban 
egy idegen városban különös könyvet olvastam egy kiterjedésről, 
amely nincs, a geometriában nem létezik, és nem lehetséges ábrázol
ni, bár síkba vetített ábrákat ki lehet emelni a térbe, de ez nem fokoz
ható, csak képlet formájában fejezhető ki, és a képzelet csődöt mond 
ezen a ponton, állapítja meg ellentéte, a józan ész. Veszem magam
nak a bátorságot, hogy még egy ideig erről beszéljek, mert nem 
hiszek abban, hogy ami nincs, az legyen, mikor legtöbb kételyem épp 
a valóssal szemben támad, megintcsak az előbbi körülírásra hivatkoz
va, hol végeredményben nem ismerem el a tulajdon megállapításai
mat logomániámmal vagy logopátiámmal kapcsolatban.” A feltartóztat
hatatlan szóláskényszer, kóros bőbeszédűség és a rendellenes meg
nyilvánulásokat termelő beszédzavar közötti feszültséget a kolosszal- 
izáló szövegépítés szolgálatába állító gondolatformák, nyelvváltozatok 
és diszkurzustípusok egymást egymáson keresztül kontrolláló 
logonomikus szisztémája64 Brasnyó István írásművészetét a lehető 
legtágabb értelemben vett mánia örökös körforgásának mutatja, amely 
a kóyoq teremtőképességét a ánáödn teremtőerejével kísérli meg fo
lyamatosan összhangba hozni. Akár Az Őrző Könyve egyik alapvető 
kijelentésének alátámasztásául is felfogható ez a térről, időről, megélt 
világról számot adó fáradozás: „(ha a I o g o sz a teremtés aktusa, 
mennyivel inkább a teremtés aktusa a g í  a f o sz ...jaj nekünk, az 
emberteremtő cédulák!)”65 A világ logografikus feldolgozása a lineáris 
szövegépítéstől eloldódó, „hypertext”66 tulajdonságokat mutató eljárá
sokkal történik, ezáltal a jellegzetes brasnyói szövegvilágot egyre 
jobban túlméretező „multilineáris és multiszekvencális”67 regénytestek 
nem egy fő szervező tengely mentén kapcsolódnak össze egymással. 
Akadálytalanul középpont nélkülivé tehető, vagy újraközéppontozható 
rendszert alkotnak, a szerző és a befogadó közötti határvonal elhomá- 
lyosításával68 pedig minduntalan rákényszerítik olvasójukat a nyo
masztó szövegkolosszusaik textusát összehozó anyagok szüntelen 
kontrolljára, de közben annak a sorrendnek a felülvizsgálatára is, 
amelyben megpróbálja elolvasni őket. Az epikai anyag állandó hely
cseréjét követni képes olvasó tehát így válik egy egészen más szín
ben feltűnő aktív szerepkör kedvezményezettjévé, s a ránehezedő ter
hek már-már a szerzőéhez hasonló erőfeszítésekre ösztönzik. Viszont 
éppen emiatt reménykedhet, hogy többé nemigen szédül és téved el 
a brasnyói mánia cirkulációjának önreferenciális óriásforgásában.
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Varga Anikó

Meg (nem) ismerés 
avagy 

A pavići nyelven 
keresztül rekonstruált 

történelem-tudat
Milorad Pavić Kazár szótárában az elveszett nemzet keresésére 

indul. Történelmi rekonstrukcióját a nyelv közegére alapozza, mely az 
emberi történelemben öröktől fogva jelenlévő, s melyben öntudatlanul, 
kódolatlanul is történelmi nyomok tömkelege hever. Perspektívája a 
sebes és lassú tükör általi láttatás, melyben ott lapul egy gondolat: két 
szempillantás közötti nyomtalan eltűnés. Ateh hercegnő halálához 
hasonlatos nemzethalál, mely a múlt és a jövő betűitől egyidejűleg 
megsebződve következik be. Hol lelhető fel az így eltűnt nemzet? 
Hogyan rekonstruálható egy véglegesen eltűnt nemzettudat? Aki elve
szett, az történelmi emlékezetét és önnön történelméhez való jogát is 
elveszítette. A nem létező már csak interpretációként van jelen. Az 
idők során véglegesen eltűnt nemzetek, világok felől közelítve Pavió 
regénybeli fikciójának világépítése értelmezhető akár egyszerű, tragi
kus történelemszemléletként is. Egy teremtett világ megismerése felől 
kell közelítenünk, ahol a megismerés tárgyának megalkotásában 
teremti újra a szerző a történelemben eltűntet. Azonban nem árt ha 
ennek kapcsán is felteszünk néhány kérdést: mi hajtja a szerzőt az 
alkotás általi megismerés felé? Az ígéret, mely szerint, ahol a megis
merés fája van, ott a Paradicsom? A kígyó szól ekképpen, hangjában 
az irónia színével; hisz e helytől valaha éppen a kísértésnek való 
engedés fosztotta meg az embert. Ki szól a kígyó szája által? Maga 
a nyelv, amely ismét tornyot akar építeni, esetleg az elveszett közép
pontot keresi? Teszi ezt a szavakkal, az emberi-öröktől fogva itt lévők
kel, melyek a kazár szótárban elkülönült egységek is lehetnek, de ér
telmezhetők olyan egységes egészként is, melyből s melyben minden 
mindenhez szól.

A világteremtés Paviónál Isten teremtésével kezdődik. ,,A szó Is
tenhez kötődve jelenik meg, vagy úgy, mint eszköz, amit a teremtő 
használ, vagy éppen mint elsődleges ok, amelyből, mint minden,
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létezés és a lét mindennemű rendje, ő maga is származik”1 Azonban 
nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy amikor a kazár szótár 
szavai igyekeznek összerakni az isteni részeket, akkor ennek egysé
gében az eltűnt nemzet nyelvi, mítoszi, tudati rekonstrukcióját kísérlik 
meg. Teszik ezt egy mitikus világszemlélet jegyében, melyben a tudat 
a tartalmat közvetlen egységében ragadja meg, ahol a szóban rögzü
lő, maga a valós. „A tartalom tölti ki a tudat egészét...Nincs semmije 
önmaga mellett, vagy önmagán kívül, amivel összehasonlítható, amin 
mérhető lenne, hanem puszta jelenléte, egyszerű jelenidejűsége 
foglalja magába a lét összességét.’’2 Egy nyoma veszett világ újrate
remtésénél, életrehívásánál indokoltnak sőt egyedüli választásnak is 
tűnik a teremtés eme közvetlensége, mely önmagába mélyeszti 
gyökereit. A szó egyszerre teremtő és teremtett, s mint ilyen, önma
gának mértéke.

A Kazár szótár szövege a tudati mechanizmus azon mozzanatai
hoz idomul, amelyek a megfoghatatlanság, a középpont hiányának 
elviselhetetlensége következtében jelentkeznek. Ezért történik egy 
Isten megidézése, aki majd megtestesítőjévé válik ennek a középpont
nak. A szöveg ettől kezdve két irányba indul: egyrészt az írás segít
ségével a kijelölt hely alapján elkezdi a torony építését, hol közeled
ve, hol távolodva a középponttól. Ezen írás idővel és mozgással 
átszőtt sodrása megvilágításra, értelmezésre törekszik, artikulált nyel
vet teremt, és a megismerés nevében létrehozza az alkotást. Azon
ban a tudat nem képes a mítoszba hatolni. Mindig kívül tudja magát 
a megfoghatatlanságon. Ennek folytán ismét jelentkezik a tudati me
chanizmus azon megnyilvánulása, mely a nyelvet is feláldozza a 
kimondhatatlan kedvéért.

A kimondhatatlan nyelven kívüli, mert időn és mozgáson kívüli, 
artikulálatlan benső hang, mely azt követeli, hogy a mítosz egyedül 
hordozza az egész életet.

E kettősség analógiája nyilvánul meg a nemzettudat/örök-törzsi 
tudat és az egyéni tudat, valamint a nemzet és a személyes én 
között. Az egyéni tudat perspektívája az a felülemelkedés, amely át
tekinthetőségre törekszik, és racionális, időben artikulálódó egyedi 
nyelvet teremt. Az egyéni tudat a teremtés középpontjába helyeződik, 
ahonnan a rendező szellem nevében játszik -  építi saját tornyát. 
Azonban ebben az isteni pozícióban önnön individualitásától megbű- 
völten szembekerül mindennel, így elhatárolódik a többi létezőtől. 
Ettől fogva az általa használt nyelv is elszigeteltté, rendszerbe zárttá 
válik, mely többé nem képes a mindenek fölé emelkedő építésére. Be
következik a meg nem értés, a zűrzavar, majd a szétszóródó jelentés.

A nemzettudatnak/örök-törzsi tudatnak a perspektívája mindig 
belülre mélyülő, időn kívüli, örök ős-szülői nyelvet képviselő, amely 
történelem-kívüliségében, artikulálatlanságában, a racionalitástól
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felszabadult nyelv-hang bezárkózás! ösztön, mely ki akar maradni 
az időből, az örökkévalóságban élni, együtt a halottakkal -  halottak 
nincsenek is, a világ akárha ahol az örök-ősszülői világ örök Nappa
lában ragyogna..”3 Zártsága nem szabad választás, forrása a történe
lem elfelejtettjeinek sorsa, melynek reakciójaként jelentkezik a törté
nelmen kívül történő helyezkedés. A bezárkózásban benne foglaltatik 
az elnyelődés, s egyben az elnyelés gesztusa is, amely a világ egé
szének bekebelezésére tör. A birtokba vétel legszélsőségesebb formá
ját követeli, a világ elnyelését, végleges magába zárását. Mindennek 
jogosultságát elsőszülöttségével igazolja. Ebben a megjelenésben ő 
maga a világ múltjának hordozója.

A benső hang a mítosz kizárólagosságára törekszik, amelynek 
következménye a mítosz és a történelem szembeállítása. ,,Minden mí
tosz minden abszolutizációja türelmetlen nacionalizmushoz vezet,... a 
törzs eme benső hangjához vezet, annak artikulálatlanságához, a 
történelmi és időbeli tudattal való összetűzéshez, és így ezen össze
tűzés gonoszságához, mint minden gonosz ős-rosszához. A törzsi 
felettes én forrásává és formájává vált irracionális-misztikus valóság, 
minden mítosz ...egyúttal a gonosz forrásává és formájává válik, ami
kor önnön abszolutizációja révén elidegenedik önmagától.”4

A nyelv-hang meghasonlottságát az önfelmutatás kényszere szüli, 
mely által önnön lényegiségét megtagadva, a történelemben akar 
megmutatkozni, kommunikációba lépni. Azonban ez az önellentmon
dásban születő vágy nem teljesülhet, mert a nemzeti tudat nyelv
hangja artikulálatlanságában kódolhatatlan, önmagában elhaló. A 
nemzettudat kifejezhetetlensége egyben a nemzet végzete is, mert a
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nyelv-hang a maga örökkévalóságában irracionális, önmagának ellent
mondó beszéd. Nem a tudat beszél itt. Ez a hang a vér szavát 
közvetíti; ős-rossz, mert a nemzettudat és az egyéni tudat kibékíthe- 
tetlenségének tudata is.5 A gonosz ekképp éppenséggel a végtelennel 
ellenkezve ismeri meg a végtelent, beszéde önmagának mond ellent, 
beszéde a nem-beszélő, nyelv ellenes, abszolút önazonosság tyg 
ének beszéde, mely identitáseszmény azonban elérhetetlen, ámde 
nem békéi meg önnön elérhetetlenségével, és gonoszságra bujt, az 
irracionalitás erőszakosságának gonoszságára, hogy az gyűrje le a 
racionálisát, az általános az egyedit.6

A Kazár szótárban a fenti kettősség allegorikus megfogalmazódá
sa legszemléletesebben Skila Averkije alakjában nyilvánul meg. Ő a 
harmadik személy, aki két egymást kölcsönösen álmodó közé kevere
dett. Az álmodok kicsorduló, az álom gyermekeiként megnevezett 
álom többlete, a harmadik személy valóságába kapaszkodik. Ettől ő 
hol az egyik hol a másik álmodóhoz hasonul. Élete teljesen alárende
lődik annak a görcsös szabadulásvágynak, kiútkeresésnek, mellyel 
mások mértékéből igyekszik kitörni. E szabadulásvágy jegyében íródó 
könyve; A szablyával írott legszebb kézjegyek, minden kardvágást 
más-más állatövi jeggyel lát el, és e csillagábrák minden csillaga egy- 
egy kiosztott halált jelöl. A könyv ábrája az összes vágás végtelen 
írásába zárja Averkije Skilát. E bezártság ellenére a nyugodtnak tűnő 
arcon csupán a száj kettőződött meg, mintha valaki benne helyette 
akarna szólani. Börtönét az az utolsó kígyó alakú vágás nyitja meg, 
amelynek nyomán a szájhoz hasonlító sebhely, hangot hallat: a kiszö
kő vér sistergését, a hús ordítását. Ezen a vágáson keresztül úgy 
hatol át, akár egy seben, mintha csillagos börtönéből születne erre a 
világra és az új életre. Néma külső ajka mögött pedig örömteljesen 
nevet az a másik, belső ajak.7

E feloldódás ellenére leghangsúlyosabban személyéhez kötődik, az 
önkifejezésre nem találó, ezért némaságában vergődő tudat kimond- 
hatatlanságának fojtó fájdalma.

Itt olvashatók le legtisztábban a jelek által megkísérelt feloldozó 
kísérletek: a tulajdon testén hagyott jelekben. Ezek arcának ráncai
hoz/írásához igazodva saját tükrében kijelölt helyeken tűk‘ hagyta 
sebeket hagynak, melyek apró hegei betűnyomok, és fájdalmat 
gyógyítanak. A kard más testébe írt jelek eszközeként számtalan 
formába foglalja a halált mindaddig, míg e kirajzolódó jelek végtelen 
hálója magába nem zárja Averkije Skilát. Az utolsó vágás, mely a 
szabadulást jelenthetné, egyszerre nyit sebet belülről és kívülről: a 
szájként megnyíló hús kimondja a hangot, benne a mögöttes mélysé
get, melyben összesűrűsödik a létezés. Ez a hang a szövegnek a 
megfoghatatlan felé tartó határértékét jelöli, magát a kimondhatatlant, 
Isten nevét. E hangból Isten szól a születés és a halál pillanatának
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kiáltásával. Az önnön halálába beleszülető megnyilvánulása nem 
személyként, nem dologként jelentkezik, hanem erőként, a jelentésen 
túli, az elhangzás pillanatában elhaló hangban. Azok számára pedig, 
akik teremtett világuk középpontjába helyezték, nem marad más 
választás, mint, hogy születésében, halálában osztozzanak vele. A 
semmiből való teremtés és a semmivé válás törvényszerűségeként, 
mely isten-, ember-, nemzet- és szövegsorssá is válik.

Azonban a Kazár szótár szöveg-sorsa nem ez a végleges semmi
be szédülés. De a végleges elnyeletés nem is a toronyépítés marad
ványaival, a szétszórt szavakkal való játék. Szabadulását e kettősség
ből annak felismerése adja, hogy az emberi nézőpont mellett -  mely 
őt világa fölé emeli, de el is választja mindentől felnyílik az a 
dimenzió is, melyet a kozmikus perspektíva láttat, mely az ember és 
minden más élő és élettelen közötti egyenlőséget hirdeti, annak a 
közös sorsnak indokán, hogy van vagy volt-nincs.

A szövegi kötöttség feloldozást nyer azon felismerésben is, hogy 
események és alkotások számtalan világot építhetnek egyszerre, mert 
minden csak interpretációjuk függvénye. Azonban ennek kapcsán 
nem árt rákérdezni arra sem, hogy e szavak általi világteremtés 
milyen megismerést adhat? Képes-e az alkotás folyamatában, magán
valóságukban megismerni a dolgokat? Avagy ismerete pusztán addig 
terjed, ameddig játékának határai megkívánják, és ezért nem megis
meri, csak használja azokat, így változtatva a világot magánvalóból 
számára valóvá.
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Sava Babić

Miodrag Pavlovié 
hetven lépcsőfoka

1.
Mindössze születése dátumában lehetünk biztosak (1928. november 

28.); téved, aki azt hiszi, az összes többi könnyen megfejthető: az élet
rajz nem magyarázza a nagy életművet („Az életrajz is mű, de ezt csak 
akkor ismerjük fel, ha előtte valaki kivételesen nagyot alkotott" -  írja 
Vasa Dedić). A rejtély adott: hogyan tudott óriási ugrásokkal, emelke
dések és zuhanások nélkül igazi nagy művet létrehozni? Amikor nincs 
más magyarázat, azt mondjuk: azért mert zseni.

Ha az alkotó élete hosszú és termékeny, mintha a dolgok önmagu
kat magyaráznák. De ez is csapda, hiszen utólag általában mindent 
szervesen összefüggőnek és egyedinek látunk. („Az igazán telített élet 
mindig hosszú” -  Leonardo Da Vinci). Miodrag Pavlovió az idén tette 
lehetővé számunkra, hogy szemügyre vegyük az életrajzát (Miloš 
Jevtió: Párbeszéd Miodrag Pavlovió világáról, Pantenon Kiadó, Bel- 
grád, 1998), mely az egyszerű olvasónak nem sokat mond, csak a 
beavatottak számára érdekes, azoknak, akik szeretik és ismerik a 
költő életművét, ők lehet, hogy találnak benne olyan támpontokat, ame
lyek az életművet magyarázzák. A mű igazából az alkotói lázban égő 
egyén érzelemvilágán keresztül értelmezi önmagát.

2.
Nem tudhatjuk, hogy vajon mikortól gyülemlett fel az a láva, amely 

aztán egyszer csak útjára indul, kitör és létrehoz egy sajátos költői 
világot. A nagyvilági hatások és a balkáni talaj párhuzamosan táplálták 
ennek a költészetnek a kialakulását. A pavloviói költészetben az egyén 
és társadalom nincsenek összetűzésben, a nemzet és az emberiség 
ebben a mélyen megélt világban harmóniában vannak egymással. A 
változások mellett, amelyek némelykor a költő számára is fontosak, a 
verselés nem szakad meg, éppen ellenkezőleg -  terebélyesedik, leegy
szerűsödik és halk beszéddé alakul.

Miodrag Pavlovié azon ritka, kiválasztott alkotók egyike, akiket 
korán megérintett az angyali sugallat. Egyszer ugyan mindenkinek 
megjelenik az angyal, de legtöbben ezt nem is fogják fel, csak az éle
tük alkonyán, amikor már túl késő. Boldogok azok, akik korán megélik 
és felismerik ezt a találkozást. Ők azok az alkotók, akik tudatában
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vannak tehetségüknek, ezért aztán ápolják, nyesegetik és védelmezik 
azt egy egész életen át. Arról ismerjük fel őket, hogy megalkuvások 
nélkül, fáradhatatlan következetességgel járják a csak rájuk kiszabott 
utat; még a legnagyobb vihar közepette is féltő gonddal óvják tenye
rükkel a pislákoló lángot. Ettől a pillanattól fogva mindent megtehetnek; 
amit kiadnak a kezükből az végérvényesen befejezett és majdnem 
tökéletes.

3.
Vannak olyan nemzetek, ahol a költő nem ritka jelenség, de általá

ban nagyon kevés az olyan költő, akinek a fejlődése nem áll meg az 
első jelentősebb köteteknél, melyeket többé nem sikerül felülmúlnia 
permanens alkotói növekedésével. Pavlovió ebből a szempontból is 
kivétel: köteteinek füzérei kiapadhatatlan forrásokról tanúskodnak, 
melyeket állandóan magába szív, és lepárolt, kifinomult állapotban 
adja tovább az olvasóknak és a világnak.

Pavlovió sikeres, elismert és karakteres költőegyéniség egy olyan 
környezetben, ahol a költő nem számít csodának és bőven van össze
hasonlítási alap, van kihez mérni. Ennek ellenére nem marad a meghó
dított koordináták között, hanem új alkotói kalandba kezd: esszéket ír.

A szerb irodalomban nagyon ritka jelenség az esszéíró, hirtelen 
csak Dučićot és Isidora Sekulióot tudom megemlíteni. Pavlovió régóta 
foglalkozik esszéírással, az irodalmi művekről írt eszmefuttatásaitól, az 
esszéisztikus útirajzokon keresztül eljutott a bölcselkedésig, mikoris az 
emberről, az emberiségről, a szent dolgokról és az Istenről értekezik. 
Az ő esszéi nem személyes vallomások, hanem a tudás, a kétely 
összegezése, imagináció, a világ homályos és háttérbe szorult szelle
miségének az alkotói rekonstrukciója. Nem ildomos azt mondani, hogy 
M. Pavlovió esszéiben objektív, hisz az ellenkezőjét is állíthatjuk és 
akkor sem tévednénk. A legfontosabb, hogy elmélyed a világba és 
alkotóként újra felfedezi a régen elfeledett szellemi dimenziót, s ugyan
akkor az ő személye garancia arra az igazságra, amit elénk tár.

Esszéiben hatalmas, hétmérföldes lépéseket tesz meg, hiszen való
jában az egész világot bekebelezi. A földi lét horizontján keresztül, a 
teremtés kronológiája alapján, az európai megalitektől a Balkánon át 
egészen Indiáig és Kínáig abszolválja a világot. Általában nemcsak köl
tői élményekről van szó, bár ezeket is beleszövi a szövegébe, hanem 
egy olyan intuícióról, amely valódi tudományos felfedezés dimenzióját 
ölti, de a vele járó száraz nyelvezetű tudományos eszköztár nélkül. 
Egy új tudomány születik -  mondhatnánk -  azoknak, akik túlzottan 
szenvednek a tudományosság tüneteitől.

Volt olyan pillanat, amikor fennállt a veszély, hogy Miodrag Pavlovió 
nem fog többé verset írni. Hogy lemond a költészetről az esszé javá
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ra. Szerencsére ez nem következett be, de akkor se lehetne ellenve
tésünk, ha az ellenkezője történik. Az igazi alkotó mindig alkotó marad. 
Pavlovié továbbra is ír költeményeket, rendszeresen ad ki versesköny
veket, semmiféle rendellenességre nincs kilátás -  csak termékeny 
keresztezések, mint mindig.

Pavlovió már régóta elismert költő, azonban esszéírói munkásságá
nak értékeit ez idáig nem igazán méltatta senki, írói művének ez a sze
lete még kiértékelésre vár. A szerb kultúra számára elegendő lett volna, 
ha Pavlovió megmarad költőnek, így azonban, esszéírói munkássága 
miatt, két egyenrangú műről beszélhetünk. Hogy egyénértékűek-e versei 
és esszéi? Vajon az esszéíró felülkerekedett volna a költőn?

4.
A botanikusok azt mondják, hogy a terebélyes lombozatú faóriásnak 

csak az egyik részét látjuk: a másik része láthatatlan, a földbe rejtőz
ködő gyökérzet állítólag a lombozattal vetekszik. A botanikusok ezt jól 
tudják, mi viszont csak sejteni véljük. Vajon mi a helyzet Miodrag 
Pavlovió művével? Valami hasonló történik nála is, hiszen ugyanabból 
a gyökérből táplálkozik az egész életmű („A fa törzse nem válik feles
legessé, ha új ág nő rajta, a törzs lehetőséget biztosít az új ágnak is”
-  V. Kandinszkij). Pavlovió életművének terebélyessége természetes és 
logikus, de ezekkel a fogalmakkal nem értelmezhetjük, hiszen ez csak 
a mi illúziónk; úgyhogy marad a csodálat és a gyönyörködés. A cso
dát meg lehet magyarázni, de azután is csoda marad.

A javíthatatlan, józan európai észjárásunkat mindig csak komoly 
fenntartásokkal kell elfogadni, főleg ha művészetekről van szó. Ezért 
nem árt, ha figyelembe vesszük Szentkuthy Miklós következő gondola
tát: „Érdekes dolog: misztika és racionalizmus, melyeket mindig egy
mással szembe szoktunk állítani... -  ezek tulajdonképpen ejgyetlenegy 
és azonos idegállapot eredményei. Ha egy állati szervezet nagyon fej
lett lesz, ha egy idegrendszer túlságosan érzékeny, úgy egyszerre lesz 
igénye valami egzakt pontosságra, matematikai abszolút precízióra, de 
ugyancsak akkor keletkeznek, éppen érzékenysége révén, a misztikus 
félelmek, fóbiák, hallucinációk, isteni szomjak, költészet- és metafizika
éhség. A testben tehát egyetlenegy szerv egyirányú, homogén fejlődé
se teremti ezt a két dolgot: a precíziót és a vallási misztikát, a mate
matikai világosságot és metafizikai homályt.”

Miodrag Pavlovió nemcsak tudja ezt, de ennek tudatában alkotja 
művét. Vagyis: felért a csúcsra és ott meglelte a világ szakrális dimen
zióját. Hasonlóan azokhoz a kivételes természettudósokhoz, akik tudo
mányos felfedezésük során elérik a legmagasabb szintet, ahol általá
ban teológusokkal találkoznak, akik szintén hosszú elmélkedések után 
jutottak el a legvégső és máig megoldhatatlan kérdésig -  az Istenig.
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A világ szakrális volta Miodrag Pavlovió nagy témája, melyet köl
tészetében és esszéírói munkásságában is feldolgozott. Általában 
megszoktuk, hogy ezzel csak a költészet foglalkozik és csak nagyon 
ritkán válik esszék témájául. Vajon nem keresztezésről beszélhetünk-e 
újfent?

5.
Néhány verseskötet és esszékötet után M. Pavlovió hetvenéves 

korában igazi mesterművet adott közre, mely a szerb irodalom nagy 
eseménye, de kiemelkedő hely illeti meg Pavlovió opuszában is. A 
könyv annyira fenséges, hogy mostanában valószínűleg nem is lesz 
igazán kiértékelve és kellőképpen méltatva. Kibújik az ítélet alól, külö
nös képzeteket indít el az olvasókban is.

A poétikai élet szertartása (Književna Reč Kiadó, Belgrád, 1998) 
című könyvről van szó. Ebben a kötetben Pavlovic egyesítette és 
keresztezte munkássága két nagy műfaját a szakramentumok által.

Lehet, hogy mindez nem jelent meglepetést M. Pavlovió művének 
értő ismerői számára. A könyv négy fejezete esszéket tartalmaz, itt az 
író az élet poétikájával, a szertartással és a mítosszal foglakozik. Szak
rális témákról ír, nagy figyelemmel értelmezi őket. Ugyanezt a témát 
keresi a nagy költő elődök (Dante, Gothe, Hölderlin, Mallarme, Valery) 
művében és frappáns kisesszéket kanyarít róluk. Áztán mindent újra 
összegez és visszatér az állatokhoz valamint egy másfajta élethez... 
Majd az utolsó, ötödik fejezetben jön az igazi meglepetés, ugyanis 
Életem az égitestekkel címmel prózaversekkel zárja kötetét. Szabad-e 
ilyet tenni? Vajon ezáltal nem csorbul-e a kötet egysége? Esszék és 
versek együtt egy könyvben?
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Veszélyes dolog, nem szabad ilyet csinálni és mégis Miodrag 
Pavlovié meg meri tenni. Nincs semmi erőszakra utaló nyom, nincs 
sebhely. Különösebb megrázkódtatások nélkül egyik műfajból átvált a 
másikba. Nagy nyereménye ez a könyv a szerb irodalomnak és termé
szetesen az olvasóközönségnek is: keresztezés és a nagyszerűség 
ragyogása. Az esszék felhívják a figyelmet a prózaversekre, a versek 
pedig felerősítik az esszéket, mindkettő ugyanattól a kéztől származik, 
ezeken a magaslatokon eltűnnek a különbségek és az esetleges ellen
tétek, csak iskolai tananyagként maradnak meg.

Miodrag Pavlovió művében ez egy kivételes tett és szerencsés eset; 
valószínű, hogy ehhez mérhető nagy esemény egyhamar nem várható 
a szerb irodalomban.

6.
Miodrag Pavlovié régóta mindent tud és mindent meg is csinálhat, 

de csak a saját szigorú kritériumai alapján, legújabb könyvében sike
rült egyenlő szintre hozni a különböző műfajokat. Remélem, nem 
fogunk túlozni, ha Pavlovióot poéta sacernek, azaz szent költőnek 
tituláljuk. Pavlovió korunknak, a szerb nyelvnek és a világ kultúrájának 
visszaadja azt a felbecsülhetetlen és univerzális szellemi értéket, ame
lyet semmi mással nem mérhetünk és amit semmihez sem hasonlítha
tunk. A költészet rámutat az élet szertartásainak és mítoszainak érté
kére, főleg akkor, amikor erre a tudomány képtelen.

Pavlovió hosszú menetelése során -  annak ellenére, hogy néha 
kiszámíthatatlan, hirtelen váltásokkal telinek tűnik az útja -  eljutott egy 
olyan beszédhez, mely meggyőző és maga a bizonyíték. Egész lényé
vel a szavai mögött áll. De még fontosabb, hogy megújította a megkö
vült és téves felfogásokat. Az ember csak akkor érték, ha megvalósít
ja emberi és alkotói lényegét; az ember szakrális lény, amelyet Isten 
saját képére teremtett. („Nem az Isten hasonlít az emberre, hanem az 
ember az Istenre” -  Szabó L.). Pavlovió ezt tudja és ki is fejezi 
művével.

7.
Nem lenne csoda, ha az elmondottakra Pavlovió azt felelné: ő csak 

eszköz, médium, ember, alkotó, mikroteosz; ő általa mindez csak meg
fogalmazódott és kifejezésre jutott, és hogy az ő érdemeit nem kell 
túlértékelni, csak megtette a kötelességét, eleget tett a küldetésnek, 
amely mindenkinek megadatik, és ezáltal megismételhetetlen és egye
di. Sorra vehetnénk kételyeinket, dilemmáinkat, de azért bizonyára 
kiegyeznénk. Egyedül azt kellene hozzátenni, nem véletlenül esett a 
választás Pavloviéra, mint kivételes szellemi tulajdonságok és elvek je
les képviselőjére. Fenyvesi Ottó fordítása
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Elet a mítosz szerint
A mítosz mese, mondják, tehát mi mindannyian valamilyen mese 

szerint élünk, csakhogy nem tudjuk, hol kezdődik, és hol ér véget. Maga 
az élet még nem mítosz, csak azzá válhat. És ha történet is kerekedne 
belőle, akár hősi, akár tanmese, senki élete nem válik mítosszá, amíg nem 
torkollik valami túlvilágiba, amíg a tapasztalatin nem emelkedik felül az 
elképzelt. Számomra a mítosz egy mozgó kép, olyan kép, amely követ 
bennünket, de járhat előttünk is, sőt el is veszíthető. Ezt a képet van, aki 
szentként tiszteli, mélyebb jelentéssel ruházza fel. Mindenesetre a mítosz 
eredete nem önkényes és mozgásirányát mi magunk nem befolyásolhat
juk. És mégis, ne feledjük, a mítosz tőlünk származik, általunk lesz, 
mintha mi teremtenénk, úgy választjuk ki, mint az égen gomolygó felhők 
közül egyet, amelyet addig nézünk, amíg egyszer csak hasonlítani kezd 
valamihez. Róla gondolkozva eljutunk ahhoz a valósághoz, amelynek létét 
szinte születésünk óta sejtjük, a másik valóságot viszont, a bizonytalansá
goktól terhes életünket, immár előérzetként éljük meg.

A mítosz sűrített levegő, tele képzeletet gerjesztő oxigénnel, de útjaink 
során nagyon ritkán találkozhatunk vele. A mezők fölött száll, mint a 
hajnali harmat párája, ködként gomolyog előttünk, a városokban általában 
nem látni, hacsak a kéményből feltörő füst fel nem idézi bennünk a zuha
nó angyalt, vagy Ikaruszt, kinek elolvadtak a szárnyai. Még álmainkban se 
találkozunk vele olyan gyakran, mint ahogyan a pszichológusok állítják. 
Nem jön ingyen, sem érdemtelenül. A mítoszt meg kell tanulni, mint az 
abc-t, mint anyanyelvűnk szavait. Ahhoz, hogy megismerjük, a magunké
nak érezzük, foglalkozni kell vele, gyűjtögetni kell, mint a gyógyfüveket. 
Később aztán már jön magától is, mint látomás, de előtte alá kell rendel
ni magunkat az ő diszciplínáinak. A mítosz úgy tér vissza evilági életünk
be, mintha a történelem sohasem lett volna úrrá rajta, elhozza nekünk a 
Szép, a Jó, a Szörnyű és a Hatalmas létezésének legfőbb bizonyosságát. 
Nélkülünk nincs mítosz. De nélküle mi is egészen mások lennénk.

Tévedünk vajon, ha azt állítjuk, hogy minden ember a mítosz által 
behatárolva gondolkodik és cselekszik? A fejünk fölött keringő égitestek 
jelensége és az égtájakhoz való igazodás vajon már önmagában is a 
mitikus életre utal, arra hogy mitikus erők szabják meg cselekvéseinket? A 
valóság az, hogy az emberek többféle séma szerint élnek egyszerre és 
tetteiket különböző kulcsok alapján tolmácsolhatják. Ezek szerint mítosz 
lesz az, amely a belőle sugárzó erővel kiválik motivációink fegyvertárából: 
a mítosz a saját magunkról kialakított legmagasabb tudat. Képszerű, mert 
különben hogyan mutatkozna meg. Mozgékony, ami a bennünket csábító 
felsőbbrendűségének a bizonyítéka, azzal kecsegtet, hogy elvezet bennün
ket arra a helyre, ahol legfőbb vágyaink is beteljesülnek.

Fenyvesi Ottó fordítása

------------ M io drag  P a v lo v ié ------------
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M iodrag  Pavlovié

Hallgatás visszhang 
nélkül

A hallgatás az isteni felsőbbrendűség jele. Az Isten, a világminden
ség ura minden élőlénytől jobban tud hallgatni, még a madaraknál is, 
akik pedig olyan hirtelen és megfontoltan némulnak el. Az ember is tud 
hallgatni, időnként fölismerve a hallgatás jelentőségét, értékét és szük
ségszerűségét, de Isten a hallgatásban felülmúlhatatlan. Épp ezért a 
hallgatást nem lehet lemérni, nem lehet az Isten csendjét az emberi 
szótlansággal összehasonlítani.

És mégis: vajon az Isten hallgat vagy a hallásunk fejletlen? Néha 
jól kivehetően halljuk Isten hozzánk intézett szavait, amikor a hallgatás 
úgy megtelik jelentéssel, hogy elmosódik a határ a kozmikus beszéd 
és az emberi felfogóképesség között. Az Isten haragja, amit a népek
nek néhanapján érezniük kellett, mindenesetre nem volt egyértelmű. A 
zsoltárok csupán halovány visszhangjai a dühös megnyilatkoztatásnak.

Az, hogy az ember is tud hallgatni, az egyik legnagyobb bizonyíté
ka annak, hogy a mítosz részesei vagyunk. De gyorsan és könnyen 
feladjuk ezt az isteni állapotot, vagy megpróbáljuk erőszakkal meg
hosszabbítani, amiből törvényszerűen káromkodás, szitkozódás, ricsaj 
származik. A szót ki kell mondani ahhoz, hogy a másikra terheljük, 
hogy megszabaduljunk tőle, még ha ezért fizetni, ölni, hódítani is kell, 
netalán az eszünket veszteni.

így képzeljük el a világ teremtését, minden idők kezdetét is: először 
volt az óriási ütés, ami megkongatta a harangot, a harangnyelv kilen
dült, átszelte a teret, és aztán minden felrobbant, szétszóródott. Ez volt 
az elemi hang. Nem volt visszhangja. így keletkezett a csend. A 
harangnyelv lendületét a csend követte. Mi volt akkor az isteni? A 
csend, amely mindent elnyelt, vagy a robaj, amely a teremtésnek és a 
legkülönb lények létrejöttének a kezdetét jelentette? A legkönnyebb azt 
mondani: az egyik és a másik is. Az egész. Először volt az óriási 
zúgás, aztán a mélységes csend, mintha saját maguk ellen lázadtak 
volna fel a hangok. A hallgatásnak nincs visszhangja. A hangok 
szétszéledtek és elszaporodtak a térben, elveszítették isteni tulajdon
ságukat. Valaki eközben az emberre szegezte tekintetét. Csak őáltala 
tudunk testet ölteni. A világ teremtésének pillanatán kívül. A végső 
elnémulás előtti pillanatban.

Fenyvesi Ottó fordítása
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—  Mohás Lívia —

Hannah*
Tudja, barátném, ha nem olvasnám a National Geographicot, sze

gényebb lenne az életem. Napokig derülök és vigyorgok magamban a 
majmokról és a krokodilusokról közölt fényképeiken, borotválkozás 
közben, reggelente, odaállítom a tükör mellé kinyitva valamelyik ma
jomnál és derűsen indul a nap. Öröm minden soruk. Azt írják benne 
az én témámról, hogy ez volt, vagyis Bizánc, Európa sötét századai
ban a Keleti Csillag. Megőrizte Hellász és Róma örökségét, terjesztet
te a kereszténységet, védett a birodalomépítő perzsáktól, araboktól, 
törököktől. Tobzódtak, ömlengtek abban a gyönyörűségben, hogy az 
eget lehetséges lehozni a földre, mert övék a Pantokrátor, az Univer
zum ura, Krisztus. A Kaukázustól az Atlanti Óceánig, a Krím félsziget
től, a Sínai félszigetig, a Dunától a Szaharáig övék volt a föld.

írtam, kedves barátném, hogy amikor Jusztiniánusz álmában egy 
magas városfal mellett gyalogolt -  ezt a várfalat később megépítette
-  mögötte haladt egy különös alak fekete posztóból készült ruhában. 
Olyan volt az a ruha, mintha viselőjének kályhacsőbe dugták volna 
karját és lábát. Azt írta kedvességed gyors levélkéjében, hogy ilyen 
ruha nem volt akkoriban Bizáncban. No de, ha nem is volt, Juszti
niánusz azért álmodhatta! Megálmodhatott bennünket, akik fekete 
szmokingot viselünk a fogadásokon. Micsoda szélsőséges racionaliz
mus és szűkén néző prakticizmus ez Magától! Ne bosszantson már! 
Mintha az időben csak visszafelé lehetnének információink.

Maga betyárul emlékeztet engem mostanában Hannahra, arra a 
Kőnigsbergből (most Kalinyingrád) menekült hölgyre, aki Heidegger 
szerelme volt. Kinek Heidegger a második világháború után kivallotta, 
hogy ő, Hannah volt munkásságának ihletője, motiváló szelleme. Nem 
rossz történet! Mikor megismerik egymást, a hölgy tizennyolc eszten
dős, kialakul benne az egyetlen emberhez vonzódás és tart töretlen. 
A filozófus majd húsz évvel vénebb, erős katolikus, nős, két gyerek 
apja, ha el is nyerte, de el nem fogadhatta a zsidó Hannah szerelmét. 
Csupán leveleket küldözött neki, meg verseket és biztosította vonzal
máról, Hannah a tanítványa volt, Heidegger mellett kivirágzott intellek
tusa, mondják, de a szerelmüket titkolni kellett. Hannah amúgy is 
szégyenlős, gyermeki lélek, volt egy kis fehér egere, szelídített egér a 
padlásszobájában, előcsalogatható, etethető, akár egy kiskutya. Ez a 
csillogó agyú, fiatal nő azt mondta magáról, ő is ilyen magányos, mint 
ez az árva élőlény.

*Részlet a Theodora című regény kiadás előtt álló, Jusztiniánusz című, második kötetéből.
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Frida, Heidegger neje, erősen gyanakodott. Kedvelte a nemzeti 
szocialistákat, Hannahra már csak ezért is ellenszenvvel nézett, még
sem ő, hanem Hannah Arendt volt az, aki a kiteljesedés felé lendítet
te az idős férfit. Mint maga engem. A dolog szépséghibája az, hogy a 
nagy vallomást Heidegger csak akkor tette, amikor Hitler már elbukott.

Sokat gondolok Magára, arcát néha összecsúsztatom Theodo- 
ráéval, meg mindazokkal a női arcokkal, akikről olvasok passzióból 
vagy forrásmunkák után kutakodva. Most épp az oszmán dinasztiák 
női szereplőiről. Ez ijesztő téma. II. Mehmed, aki Theodoráék után 
több száz évvel leigázta a földi Jeruzsálemet, törvénybe iktatta, hogy 
az uralkodó -  elkerülendő a trónviszályt -  öccseit és más férfi roko
nait kivégeztetheti. Ennek nevében unokája, II. Szelim utódai közül 
négy fiút megfojtatott, így tett két öccsével és azok hét kisfiával. III. 
Mehemed trónralépésekor tizenkilenc férfi rokont tett el láb alól, és két 
asszonyt süllyesztett zsákba varrva a Boszporusz fenekére, mert épp 
teherben voltak az előző uralkodótól. Később enyhült a törvény, a 
potenciális trónkövetelőket kicsi koruktól elzárták a világtól. Káfesztbe, 
ketrecbe csukták, ahol csendes vagy hangos debillé növekedtek. 
Serdülő koruktól rendelkezhettek terméketlenné tett rabszolganőkkel.

A Maga arca, illetve Theodora arca akkor jelenik meg előttem, ami
kor azt olvasom, Mohamed, a próféta, nem mondta ki teljes bizonyos
sággal, hogy lelke lenne a nőknek. Az a dolguk, hogy fiúgyermeket 
ajándékozzanak a férjüknek. Megjegyzem: ilyenkor a maguk arca (az 
a szép és kedves szilva áll, a metszett, de tág szemek) medúza-fővé 
lesz, megjelenik Medúza, kinek tekintetétől megkövesedik a férfilélek. 
Előjön a régi rettegésem, tartok Önöktől, kedvesem. Állítólag az egyik 
oszmán uralkodót úgy alázta meg legyőzője, hogy a vesztes felesé
gének meztelenül kellett felszolgálnia a győztes vacsoráján.

Elkerülendő az ily megaláztatást, az oszmán uralkodók többé nem 
házasodtak. Csak rabszolganő ágyasokat tartottak, ez biztosította a 
merev patriarchális rendet és az apai ág vérségi folytonosságát. Ha 
ebbe belegondolok, félek a női világbosszútól. Az eunuchok pedig 
vigyázták a rendet. Azoktól az afrikai törzsektől lehetett megvásárolni 
ezt a kreatúrát, kiknél még nem terjedt el az iszlám. Aki túlélte a 
durva kasztrálást, azt jó áron el lehetett adni. Piaci értékesítésre szán
ták őket, ahogyan a kaukázusi cserkeszek a szőke lányokat. Míg 
Bizáncban az eunuch kompenzálhatott, elvárták tőle, hogy jó diploma
ta, akár nagyszerű hadvezér legyen -  itt, az oszmán birodalomban 
nem. Itt nincs számára tisztelet, szépítés, kiegyenlítés, itt csak eszmé
nyi kukucskáló lehet, árulkodó, kémkedő, feljelentő, itt a bosszúvágy 
mélysége maradt és lehetett belőle kitűnő ítéletvégrehajtó.

Nézze, öreg barátom, engem nem érdekelhetnek az oszmán biro
dalom ál-háremei, magtalanná tett női és eunuchjai. Mert ha belegon
dolok, vészesen felmegy a vérnyomásom, A nagy hódító, aki bevette
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Konstantinápolyt (miért úgy írja, hogy II. Mehemed, mikor mi itt Moha
mednek mondjuk?), kacsingatott Róma irányába. Szerette volna fejé
be nyomni a pápa tiaráját. Ha ez sikerül neki, akkor a magamfajta nő 
karakter talán már kihalt volna ezen a tájon. A pápa szelíden nőelle
nes rabszolgatartó szemléletét el lehet viselni, de Mohamed nem 
teketóriázik.

Hanem amit Hannah és Heidegger kapcsolatáról írt, abba belegon
doltam és az is felpaprikázott. Ahogyan maga ír erről, azzal a pápis
ta pökhendiséggel... és amit kihagy a történetből... Teszem például, 
Kőnigsbergből (ma Kalinyingrádból) azért rohant el a nő a családjával 
együtt, sikoltva: „jönnek a kozákok!”, mert kardélre hányták ott, akkor 
a zsidókat. Racionális lény volt, a felvilágosodás híve, maga persze a 
bugyuta fehér egeres históriára emlékszik, jellemző. Új és racionális 
liberalizmussal ez a Hannah minden eszes lénynek egyenlő jogot kö
vetelt. Ez volt akkor az új bölcsesség, ami a kereszténynek könnyeb
ben elfogadható, mint a zsidónak, hiszen a maguk tana kezdettől azt 
mondta, hogy Isten előtt egyenlőek vagytok és más efféléket. Aki 
keresztény, annak a régi közösséget egyáltalán nem kell megtagadnia 
ahhoz, hogy az új, a liberális bölcsességet elfogadja, azt, hogy „min
den eszes lénynek egyenlő jogokat!” A hívő zsidó esetében azonban 
egészen más a helyzet, mert a kiválasztottság ortodoxiájával kell 
szembeszegülnie annak, aki liberális. Aki minden eszes lénynek kíván 
minden jogot, jogot a rációhoz, jogot a transzcendenciához, jogot tíz 
gyerekhez vagy egyhez sem, na ja!, csakhogy ezzel függetleníti ma
gát a kiválasztottság gondolatától és egyben elszakad az ősi zsidó 
gyökerektől. Márpedig, ha komoly ember valaki, mint amilyen Hannah
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volt, akkor komolyan veszi az ilyen idea szétválasztásokat. Meggyő
ződésből szakad-e el valaki az őseitől, meggyőződésből mondja-e, 
hogy jogot mindenkinek? Vagy menekülésből, mert nem akar sikolta- 
ni: „jönnek a kozákok!”? Mindkét alapállás jogos. Elszakadni a kiközö
sítettéktől. Jogos. De nehéz. Hannahék körül keresztény a társada
lom, az néz ki a szemek sarkából, hogy Hannahék ölték meg 
Krisztust. A jobb emberek lenézték a kereskedőt, és a zsidók jórésze 
kereskedelemből élt. Ki lehetett keresztelkedni már a középkorban is, 
és fura, de ilyenkor el kellett kobozni a kikeresztelkedett zsidó vagyo
nát. Ravasz. Talán mert az őskeresztények is szegények voltak? Ha 
meg gazdagok, akkor felajánlották mindenüket a közösségnek? És 
kezdjék a kikeresztelkedők is ott, ahol a keresztény ősök? Vagy 
büntetésképp, Krisztus véréért?

Arendtéknél nem a Tórát olvasták, hanem Goethét, művelt közép- 
osztálybeliek voltak, nem Ogyessza felől áramló nyomorgók. Fehér 
egerecske az ágy alatt? Versek és lírázás? Igen? Heidegger profesz- 
szor úr meg a nácikhoz csatlakozik, miközben zsidó tanítványába sze
relmes? Olyan ez, mint amikor Maga a Hunyadi Páncélosokhoz vonult 
be, ahhoz a fasisztoid harci egységhez, noha váltig mondja, írja, 
kedves Edward, hogy 17 esztendős kölyök volt akkor, itt csellengett 
Budapesten, elkapták, bevágták a hadseregbe, mint Jusztiniánusz 
nagybácsikáját, Jusztinoszt (akiből később katonavezér lett és analfa
béta létére: császár). Nem vagyok olyan nagylelkű, mint Hannah. Ő 
csak legyintett, mikor Heidegger belépett a náci pártba, legyintett és 
azt mondta tanárára: romantikából teszi... Jó kis romantika, halálossá 
vált. Hannah pedig a nácik elől menekült tovább, Párizsba. Azon már 
csak röhögni tudok, hogy levelezésüket a németországi irodalmi archí
vumban helyezték el. Heidegger notórius hazudozó volt, lehet, azt is 
csak hazudta, hogy Hannah volt életének szenvedélye és szellemének 
ihletője.

Üdv: Sára.
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Dudás Károly

A levél
Regényt írok Matuska Szilveszter életéről. A biatorbágyi vonatrob- 

bantóéról. A váci fegyházban, Budapesten és Bécsben, Biatorbágyon, 
valamint a szülőfaluban, Csantavéren történő valóságos és fiktív búvár
kodásaim során váratlanul a kezembe került egy levél, amely egészen 
más megvilágításba helyezi a Matuska-rejtélyt, az évszázad magyar 
merényletét, mint ahogyan azt eddig a számunkra ismeretes periratok, 
újságcikkek -  még Kosztolányi Dezső írása is a Pesti Hírlapban! -, 
könyvek és filmek láttatni igyekeztek. Hogy tudniillik Matuska Szilvesz
ter egy közönséges gonosztevő, aki pusztán feltűnési viszketegségből 
és kapzsiságból vált a kommunista-ellenes Gömbös kormány játékszer
évé, s mészárolt le minden lelkiismeretfurdalás nélkül huszonkét ártat
lan ember, köztük több gyermeket.

A levelet 1943. május 18-án Riba A. Hugó, a váci Királyi Országos 
Fegyintézet lelkésze írta Matuska Szilveszter idős édesapjának, 
Matuska József papucskészítő mesternek és feleségének Csantavérre, 
a Szent Antal utca 83. szám alá, s most kerül első ízben a nyilvános
ság elé.

„Igen tisztelt Uram és Asszonyom!
Fiuk nagyon értékes ember. Nem tudom magamnak megmagya

rázni tettét. Példás életű, szorgalmas, tehetséges s minden jó 
alkalmazható rá.

Amióta fegyintézetünk lakója, előbb a halálos ítélet, majd az élet
fogytiglan tartó fegyházbüntetés éles pallosával a feje felett, azon gyöt
rődöm naphosszat, de még az éjszaka álmatlanul átforgolódott nehéz 
óráiban is, hogy vajon mi vezethette végzetes tettének elkövetésére 
1931. szeptember 12-éről 13-ára virradó éjszaka, közvetlenül éjfél után 
ott a biatorbágyi vasúti viaduktnál, miféle sátáni sugallat bírta rá 
huszonként vétlen embertársa életének kioltására.

Fiukkal mindjárt a fegyintézetbe való kerülése után sikerült bizal
mas, úgy is fogalmazhatnék: atya-fiú viszonyt kialakítanom, napjában 
több órás elmélyült és őszinte beszélgetéseket folytatnom, ezenkívül 
mint lelkipásztorának és a felső hatóságok által megbízott felügyelőjé
nek alkalmam nyílott minden egyes innen kijuttatott levelébe beletekin
tenem, így egyre inkább az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy a 
látszatra értelmetlen merénylet mozgatórugóit egészen másutt kell 
keresnünk, jóval mélyebben a felszín alatt, mint ahol a nyomozótisztek, 
a hírlapírók meg a közönséges polgárok keresték, vagy ahol a történe
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lem és a lélek titkaival foglalkozó tudósemberek még ma is mindhiába 
kutatják.

Ha majd egykor az öreg csantavéri katonaláda mélyéről napvilágra 
kerülnek Matuska Szilveszter lenyűgöző festményei és rajzai, közöttük 
a világhíres portréfestők legjobb alkotásaival versenyre kelő önarcképe 
az 1938-as állapotok szerint, amelyet nékem nagytitokban megmuta
tott, vagy a Kisded Jézus, amelyet úgyszintén 1938-ban alkotott 
közvetlenül Karácsony előtt, és a többi csodálatosabbnál csodálato
sabb festmény és rajz mind előkerül, nem győz majd rajta ámuldozni 
a világ, hogy lám, milyen tehetséges ember is volt Matuska Szilvesz
ter, a biatorbágyi rém... De hát ezt a szülői szív elfogultságait félreté
ve maguk is meg tudják ítélni, hiszen a segedelmemmel nem egy 
műalkotását sikerült Csantavérre is eljuttatnia...

Ám azt már, igen tisztelt Matuska szülők, maguk sem tudhatják, 
hogy börtönben sínylődő drága fiuknak hány és hány értékes találmá
nya van az Országos Szabadalmi Hivatalban annak rendje és módja 
szerint bejegyeztetve. Jómagam ugyan nem igazán értem fiuk kissé 
bonyolult, sőt időnként Uram bocsá’ eléggé zavaros fejtegetéseit a 
fehér és vörös vérsejtek rejtélyének küszöbön álló megoldásáról, 
amellyel még Koch Róbert is adós maradt az emberiségnek, aztán a 
gőzgépekről, a MÁV mozdonytípusairól -  abban reménykedik szegény 
feje, azt ismételgeti folyton, hogy egyszer csak valamelyik világra 
szóló gőzmozdony-találmánya kiragadja innen és hazarepíti szeretett 
Csantavérjére ám legtöbbet mégis különleges robbantó szerkentyű
inek a megrajzolásával és leírásával van elfoglalva... Lesz majd 
egykor itt világra szóló nagy álmélkodás, ha ezek a találmányi hivatal 
nagykönyveiben rejtőzködő felfedezések napvilágra kerülnek, akkor 
végre megláthatja mindenki, hogy ez a csantavéri Matuska Szilveszter 
mégsem volt közönséges ember...

Bevallom maguknak férfiasan, hogy igazán nagy megtiszteltetés volt 
a számomra (megbízóimnak a szokásostól eltérően be sem számoltam 
róla!), hogy fiuk egyik legutóbbi és talán legkorszakalkotóbb találmá
nyának, a soha nem halványuló és fakuló, az oxidálódásnak meg a 
múló időnek tartósan ellenálló aranytinta kimunkálásának a rejtelmeibe 
csekélységemet is beavatta; ő ugyan még nagyon elégedetlen az 
előmenetellel, örökké csak zsörtölődik és minduntalan kétségbe esik, 
ám én mind erősebben hiszek benne, hogy az Úr Jézus már rég meg
bocsátott neki és kegyes segedelmével a szegényes körülmények 
ellenére is olyan tintát sikerül előállítania, amelynek aranytüze a 
szeretteinek írt olcsó levélpapíron még az ezredvégen, de akár az 
elkövetkező évezredben is égni-világítani fog...

S miközben ezeket a gondolatokat osztom meg magukkal, mindegy
re az kavarog kételyekkel teli agg koponyámban, hogy vajon mi okból 
alakult egy nagyon értékes és érzékeny ember, Matuska Szilveszter
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sorsa így, ahogy alakult, s szerencsésebb csillagzat alatt alakulhatott 
volna-e másképpen. Válhatott volna-e belőle megbecsült tudós vagy 
festőművész? Mert egyre erőteljesebben hiszek benne, hogy nem 
csupán a szüntelenül körülötte settenkedő és örökké gáncsot vető Leó 
zavarta össze lázas fejében végzetesen a gondolatokat, terelte robban
tószerkezetére sátáni gonoszsággal a tehervonat helyett az utasokkal 
zsúfolt bécsi gyorrsvonatot, az a Leó, akire énnékem meghitt beszél-
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—  Szemerédy Virág —

Vidikovác
Pesten van ez a ház, a belvárosban.
A konyhában két ember beszélget. A falak fehérre meszelve, nagy 

ablak függönnyel, az udvarra néz.
Harmadik emelet.
Sötétedés.
Lehet, hogy fél hét van; szeptember.
De ezen a napon kicsit korábban sötétedett.
Két ember beszélget. Még nem tudni, miről.

-  Magát küldték a gyerekre vigyázni?
-  Igen.
-  Hogy hívják? Mi a foglalkozása?
-  Varrónő vagyok.
-  Mióta dolgozik?
-  Nemrég.
-  Ismerős nekem valahonnan.
-  Igen, találkoztunk már.
-  Hol? Mikor?
-  Szabadkán. A városháza lelátóján. A vidikovácon.
-  Igen. Nagyon hideg volt, majd lefújt onnan a szél. De azért sütött 

a nap.
-  Az ilyen időt szeretem, főleg Szabadkán. Vasárnap délelőtt. Az 

ember szíve fölött összehajolnak a fák a szélben, és eltakarják, majd 
újra kitakarják a napot. Félek, hogy valami észrevétlenül kicsúszik a 
kezeim közül. Csak akkor veszem észre, amikor már nem lesz, amikor 
már csak emlékezni lehet. Félek, hogy többé már nem lesz. Amikor 
már csak emlékezni lehet. Félek, hogy többé már nem leszek olyan 
boldog, olyan végtelenül. Azt hittem, hogy ez csak irodalom.

-  Hogy az ember sóvárogva keresi a régi, tiszta boldogságát? 
Maga Szabadkán hagyta. De hagyhatta volna bárhol máshol is. 
Felnőttek vagyunk. Egyszerűen ennyi az egész.

-  A vidikovácról lenézve megváltoznak a dimenziók. Ez biztosan 
nem olyan érdekes annak, aki nem szabadkai...

-  Én a Bódis cukrászdába jártam.
-  Az a cukrászda a nagymamám bátyjáé volt. A Józsi bácsié. .És 

a nagymamám is ott dolgozott, meg az egész család. És amikor a 
cukrászdát bezárták, a lapokban cikkek jelentek meg, mintha a szín
házat zárták volna be, vagy a városi múzeumot.
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-  Az első férjem szabadkai volt. Minden nyáron meglátogattuk a 
szüleit, és minden karácsonykor.

-  Mire emlékszik?
-  Miért kérdezi?
-  Pusztán érdekel... Utána elmondom, hogy miért.
-  A vasútállomásra.
-  Azért, mert arról a Csáth Géza írt...
-  A Csáth Géza házára. És a mellszoborra, ami a Danilo Kiš fejév

el néz szembe, örökkön át... Ott álltam a két fej között, hosszú ideig, 
a park közepén. És nem értettem, hogy lehet két fejet így beállítani, 
ilyen szemérmetlenül. Két ilyen fejet. Pedig volt köztük némi távol
ság... De az a néhány méter nem szüntette meg a nyilakat, a villam
osságot. Akkor indultam el, amikor a zeneiskolából megcsapta a 
fülemet valami iszonyatos skálázás. Mintha a hegedű az első 
vonóhúzástól az égre rikoltott volna.

-  Látja, azért kérdeztem, hogy mire emlékszik, mert a vasútál
lomásra emlékszik... Mert arról a Csáth Géza írt. Úgy beszél, mintha 
maga is szabadkai volna... Hány éves?

-  Harminchét.
-  Én is harminchét vagyok.
-  Hasonlítunk egymásra.

(Egyszer csak lezuhant valami a polcról. Amikor a két nő odané
zett, már a konyhapadló piros-fehér kockáin görgedezett a befőt- 
tesüveg. A baracklekvár szétfolyt pár kockányi területen. Mindketten 
teltek voltak, dús hajú, vérű, tekintetű, nagy energiájú asszonyok. Egy 
fajta volt a kettő. Hasonlítottak egymásra. Mégis az egyik -  amelyik 
otthon volt -  a tócsa láttán elmosolyodott, és ettől kicsit megduzzadt 
a melle, a válla, a lélegzete. Az jutott eszébe, milyen kevés lekvár 
maradt az üvegben. Pedig tegnap még tele volt, és rajta kívül csak a 
férje volt otthon. Meg persze a gyerekek, akik nem érik el a szekrény 
tetejét. Mosolyog ezen, ahogy elképzeli a kisgyerekek apját a szék 
tetején, lekváros kezét nyalogatva, mert amíg mászik a székre, nem 
gondol arra, hogy a csemegézéshez egy kanalat is magához vegyen. 
Mosolyog ezen.)

-  Hanyadik házasságából vannak a gyerekek? Vagy az egyik az 
elsőből, és a másik...

(Akit kérdeztek még mindig mosolyog.)
-  A szabadkaitól van az első?
-  Maga volt az, aki beigazította a látcsövet, fönn, a szélben...
-  Nem hiszem.
-  Nekem akkor a szerelem szét akarta hasítani a gerincvelőmet.
(Orrlyukai kinyílnak, bal szeme lecsukódik, odakap. Ugrál a

szemhéja -  ilyenkor mindig.)
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-  Miért szakadt meg?
(Senki sem figyel a lekvárosüvegre, csak hajnalban lesz feltakarít

va az egész.)
-  Hallja, milyen szél fúj odakinn? szeptemberben ilyen idő... Mintha 

máris tél volna.
-  Ilyenkor szeretek így benn ücsörögni valahol.
-  Nem tudom, kié az első. Lehet, hogy a szabadkaié. Magának ez 

fontos.
(Vigyorog. Sokkal pimaszabb mosoly ez, mint az előbbi. Szeme 

kitárul, elkomolyodik.)
-  Erről nem kell a gyerekeknek tudni.

Becsapódik az ablak, erős a szél. Beszélgetnek tovább. Lassan 
formálják a szavakat, ízlelgetik, nagy szüneteket tartanak. Amikor 
egymásra néznek, a másik vonásain pihen a szemük: a jellegzetes 
vonalú ráncokon. Megismerik egymást, ebben a kockás padlójú, sárga 
fényű konyhában, fölfedezik a hasonlóságot, és lehet, hogy egyre 
személyesebb dolgokról kezdenek beszélgetni majd. Talán közben 
belelép valamelyikük egy üvegszilánkba, a baracklekvár piros lesz a 
vértől -  ezen elpirulnak, biztosan.

A vidikovácra csak akkor lehet fölmenni, ha már összegyűlt 
legalább tíz ember. Ha valaki nagyon szeretné látni, annak meg kell 
várnia, hogy összegyűljenek ennyien. Lehet, hogy hosszú ideig kell 
várni -  ez változó. Lehet, hogy csak két ember jön össze, és ez a 
kettő ott várakozik majd órákon át. lehet, hogy ezek beszélgetni 
kezdenek, hogy ne legyen olyan unalmas a várakozás.

Találkozás
Majd egyszer megteszem -  ha elég bátor leszek.
Megállók egy nagy rét közepén, és úgy összeszorítom 
a fogaimat, hogy porrá zúzódjanak.
És a nyelvemet, mint egy véres húscafatot, kiköpöm.
Jó messzire.

-  Kicsit zavarban vagyok -  mondtam, mert a szemembe nézett, és 
úgy éreztem, mindjárt súg majd valamit. Az én szemem ugyanolyan 
csillogású, ebben hasonlítunk, ő meg én. -  Ne menj messzire, ha 
itthagysz. Mindig legyenek üzenetek, zsinegek azért... Butaságokat 
mondok, mindig is voltak. De ki kellett mondanom.

Nem félt semmitől. „Azóta nem fél, azóta néz így rám. Különben, 
érdekes, hogy előtte nem, csak amióta nincs velünk.” Nem tudom, kire 
gondoltam, ki az a velünk, mert most is csak magamra értem, ha 
átgondolom.
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-  Csillog a szemed. Lázas vagy? Főzök teát. Sétáljunk egyet? 
Kinyissam az ablakot?

Csönd. Csak a szeme csillogott. „És te kire emlékszel még, abból 
az időből? Annyi kérdésem lett volna, nevetséges. „Tényleg engem 
nézel? És ha kimozdulok a látószögből?”

Kinyitottam az ablakot.
Persze, minden zajra fölfigyel, minden nesz egy rezdülésben tör 

elő a szemöldöke fölött. A homloka izgága csíkjaiban „így rángatózom 
most én is. Felveszem a ritmust, a hullámhosszodat. És csak nézel a 
szemembe tovább, súgni fogsz valamit, zavarba jövök.”

-  Nem fázol? Kinyitom az ablakot.
A négy ablakszárny közül az egyiket csukva hagytam, babonából. 

Mert a hármas szám a szerelmet jelenti. A négyes ellen tiltakozom. A 
négyes nyugodt, megszokott, buta szám -  nem érdekes.

-  Nem fázol? -  Három szárny, milyen izgatott vagyok. Kikapcsolom 
a rádiót. -  Nem fázol így?

Csönd.
„Abból az időből kire emlékszel? Akarod-e tudni, hogy én most 

mire gondolok?” Már megengedheti magának, hogy biztosan tudjon 
valamit, és büszke lehet erre, ami így zárva van a homloka mögött. 
„Én is megszédülhetek, legalább annyira, mint amilyen lázas te vagy 
Fogd meg a homlokom. Szeretnék valamit súgni én is. Nem félsz?”

Csönd.
-  Zajokat hallottam beszűrődni az ablakon keresztül. Olyan 

zajokat... Furcsa, amikor utoljára főbelőttek, egy virágcsokor pattant ki 
a homlokomon. Nem szöktem a gyilkosok elől. Most sem fogok. 
Belépnek majd, akár az ablakon át is. Még a csukott ablakon, a jeges 
üvegen keresztül is. (Hiába beszél, mert amíg ezeket mondja, csönd-
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ben van addig is.) Nem a macska jajgatott: persze, te azt hiszed... 
Azt hiszed, kitalálom. Majd ha bejöttek, látni fogod. A macskával csak 
álcázzák magukat. Azzal, amit együtt engedtünk le, különböző magas
ságokból: először a félemeletről, aztán jött az első, a második... Már 
nem tudom, hányadiknál vesztettem el a fogadást. Nem emlékszem. 
Mostanában sok mindent elfelejtek, összezavarodnak a gondolataim. 
Te is tudod... Pedig akkoriban nagyon komolyan az eszünkbe vés
tük... a szétterpesztett lábai fölött... Tátott szájjal az ég felé. A szét- 
lottyant feje fölött ismételgettük az emelet számát. Te emlékszel 
hanyadik volt? Épp az az átkozott emelet... az a szám...

Aztán már nem beszélt tovább. Nézett. Engem, vagy csak egy
szerűen felém... Nézett a lázasan reszkető gondolataival, amik úgy 
rohangáltak benne, mint amilyen ritmusban cikázott a szemében a 
fény.

„Én is súgok valamit. Én is lázas vagyok. Nem emlékszem az 
emeletre. Harmadik? Nem lehet, hogy olyan hamar... Nem is volt 
igazi macska, egy hang sem jött ki a torkán." Becsukom az ablakot. 
„A gyilkosok úgyis átjönnek rajta, mi?! Persze, nekik mindegy, üveg 
vagy levegő. Persze. Neked mindegy. TE most már ijesztgethetsz, 
rémisztgethetsz. Azt hiszed, megteheted, elvégre mindenki tudja, 
hogy...”

Magamban sem mertem kimondani. Féltem tőle: a szemétől, a 
szíve ritmusától, a ráncoktól a homlokán. Mert semmi sem hasonlított 
arra, ami akkor volt, előtte, annak idején. Meg féltem a gyilkosoktól, 
akik bejönnek, és majd mind sorban megölik, virágcsokrot fakaszt 
mind a homlokán. És a macskától, aki elégtételt kér, hogy akkor hall
gatott. És tőle. Attól, hogy egyszer csak mindent elmesél, amiről akkor 
hallgatott.

Elaludtam.
Reggel arra ébredtem, hogy csörömpöl a villamos, rikácsolnak, 

kalapálnak, dudálnak az induló nap hangjai. Az ablak nyitva maradt. 
Ruhástul aludtam el. ö  is úgy aludt: nyitott szemmel, ugyanabban a 
székben, ugyanúgy, ahogy este leült. Körülötte megszűntek a zajok. 
Az ölébe ültem, hallgatóztam befelé, a verejtékes homloka felé... Ott 
is csönd volt. Csak egy gyenge, sovány macska énekelt. Persze, 
hamisan. Vagy csak egyszerűen nem ismertem ezt a dalt.

Történet
A történet álmodozás szüleménye. A benne szereplő mondatok 

valóban elhangzottak, viszont egészen más körítésben, más hangu
latban, és lehet, hogy más sorrendben is.

Előbb a tények, majd a történet következik.
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A tények:
Rohanó autó, ketten ülnek benne: egy fiatal nő és egy férfi. 

Hallgatnak. A férfi vezet. Aztán fékez. A kocsi megáll.
Férfi: Szállj ki.
Nő: Miért?... Miért?!
Férfi: Szállj ki.
Nő: Jó.
Ennyi.

És a történet:
Vészes sebességgel száguld a kocsi. Fiatal férfi vezet, mellette egy 

fiatal nő. A férfi váratlanul fékez. Szállj ki, mondja egyszerűen és 
egészen halkan, de jól érthetően. A fiatal nő először ránéz, 
megkérdezi, hogy miért, azután maga elé mered. A férfi nem szól, 
kínos csend. Miért? Szállj ki, ismétli a férfi, szinte ugyanolyan hangle
jtéssel, mint az előbb.

A férfi hangja szinte végig ellentmondást nem tűrő, hideg, diplo
matikus. A nőé kissé megilletődött, csodálkozó és alázatos. A férfi 
továbbra is előre néz, mozdulatlan. A nő most lopva ránéz. Kis csend.

F. Ne haragudj, máskor nem tudlak hazahozni.
N: Jól van.
F: Nem baj?
N: Nem. Csak nem értem.
F: Ne haragudj.
N: Persze, nem... dehogy...

Az eddigieket is köszönöm.
F: Eddig nem volt gond

ezzel, csak mostantól. Ne hara
gudj.

N: Köszi. (Csend.) Akkor,
szevasz.

A fiatal nő tétován kiszáll, 
úgy érzi, összecsukódott egy 
fekete függöny a feje fölött.
Lassan mászik ki a kocsiból, 
szándékosan ügyetlen mozdula
tokkal, esélyt adva ezzel a férfi
nak, hogy megszakítsa a
folyamatot. De az nem szól, 
csak néz előre tovább, kicsit 
lefelé, a volánon nyugvó nagy, 
fekete kesztyűs keze felé. Csak 
a szája rezdül egy picit, ajkai 
szorosan összezárva. A nő ki
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száll, megint köszön. Becsapja az ajtót. A mozdulatra megszólal a 
másik.

F: Most mi lesz?
Az ajtó becsapva (a lendület miatt), de a nő még hallotta a kérdést: 

Ugyanolyan tétován, ahogy az előbb kiszállt, most megáll a kocsi 
mellett, lopva benéz az ablakon. A férfi egyenes háttal ül, mereven 
néz maga elé. A nő kinyitja a kocsi ajtaját.

N: Tessék?
A férfi ránéz, több perce először. Nem tudni, mit takar a tekintete. 

Kék szeme van. Ez egy barna szemű lánynak kifürkészhetetlen, 
talányos, mindig varázslatos dolog. Beleúszhatna ebbe a tekintetbe, 
ha engedni merne egy ilyen önkéntelen reakciónak. Két gyönyörű kék 
szembe beleúszni, aztán megszárítkozni a hosszú, sűrű, fekete szem
pillák tövén.

N: Azt hittem, mondtál valamit.
A férfi újra a volán felé fordul. A nő becsapja az ajtót. Mint az előző 

esetben, ismét hallja még a mondatot.
F: Maradj egy kicsit velem.
A nő csak áll, az autónak háttal, hosszú percekig. Itt vált át az ég, 

a föld, a levegő egészen más színűvé. A hangok ritmusa, magassá
ga megváltozik. Minden egyértelmű lesz, minden zene lesz. Az élet 
megváltozik: a tudat, a lélek, minden érzelem megváltozik. A vis
zonyulás megváltozik, még az apró dolgokhoz is. Kitárulnak ajtók, 
ablakok. Tüzek gyulladnak. Vízesések rohannak saját késztetésük 
felé. A nő visszaül, és nézi ő is a vezető nagy, kesztyűs kezét. Ez az 
egyetlen dolog, ami most nyugodtan, mozdulatlanul pihen. Aztán 
mégis megmozdul, önálló életet él: kibújik a kesztyűből a kéz, a nő 
arcára fekszik, meztelenül, tudomásul veszi, hogy éppen akkora, mint 
az arc.

Ez a történet a képzelődés terméke: hosszú-hosszú, tevékeny 
álmodozásé.

A tényekhez még hozzátartoznak a következők:
A két ember együtt dolgozik egy közértben, a Bartók Béla úton, és 

viszonylag közel laknak egymáshoz, a harmadik kerületben. A fiatal 
férfinak két kisfia van, egy hét és egy három éves. Fiatal feleségével 
egyazon napon születtek (március harmadikán). A közértben csak 
ideiglenesen vállalt munkát. Nemsokára sakkmesteri címe lesz. A 
történetben szereplő fiatal nő jelenleg pénztáros a boltban. Tíz évvel 
fiatalabb a fiatal férfinál. Egy panelház tizedik emeletén lakik, albér
letben, egyedül. Pszichológiára jár, levelező szakon. Egyik tanárába 
reménytelenül szerelmes. Sűrű haja van és kedves, meleg tekintete.

A történet csak ennyi (I. a ”történet”-et), nincsen semmi hoz
záfűznivaló.
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-------------------------------Gulyás József----------------------------------

Téves megálló
Ó, hát én nem leszek ember soha?! 
Életem, eladtál engem, 
remény, csalódás, remény, csalódás, 
mint nap s éj, sötét, világos, 
ezen épül fel minden.
Elriasztom az embereket magamtól. 
Annyit játszottam a bolondot, 
vígat, nincs tehetségem.
Ne veregesse a váltamat senki, 
én nem vagyok idevalósi, 
csak idekényszerített az élet. 
Átszenvedtem a poklot.
Mi van még? Ez a kérdések kérdése. 
Hagyjuk ezt a zenét, 
ez is kés, épp mint a többi, 
a kések közt nincs különbség. 
Maradni, tenni, lenni, 
hazafelé menni is hazugság.
Értem, hogy nem szeret, de
nem tudtam, hogy vásárban vagyunk,
piacon s eladjuk egymást.
Mindig meghal bennünk valaki 
és mi is meghalunk valakiben...

(1959)

A táblán

A táblán viharban és hóhullásban, 
mely forgatja
s megforgatja a parasztokat a földben, 
kemény fából, akácból 
faragott figuráimat tologatom, 
hóban és viharban, 
a királyért, a királynőért.
Csomókban hullik
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s elhullik minden szál 
parasztakácból készült legényem. 
Néma csatatér 
s a néma csatatéren 
a gyűrött kürt
felsír fogatlan szájában a szélnek. 

(1963)

Az élet szomszédja

Megőrülök 
az élet szomszédságában, egyedül. 

A jókedv benyomja a falat. 
Tagjaimban kisiklott vonatok. 

Nem tudok elmozdulni, 
nem tudok megindulni.

Meg kellene váltani magam. 
Mocsár

és temető van a szívem helyén.
Meddig leszek még elítélve? 

Meddig hallom még ezt a zsivajt?
Megőrülök!

Az élet szomszédságában kimeredt 
szemű halott, 

az élet szomszédságában, az élet 
szomszédja vagyok, 

hogy bírom ki 
és hogy bírják ezek az asztalok!

(1963)

A Fehér Hajóban

Tizenkét óra elmúlt, ülünk a kocsmában Máriával. 
Idegesség fog el, félni kezdek...

S egyszercsak mintha kihúzták volna a gerincemet,
mintha kikapcsoltak volna,
szemeim kialudtak, elsötétültem, mint egy város.
Ez az összeomlás órája, gondoltam.
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Közel a perc, amikor megcsömörlök, 
érzem, szemem kimered, 
megfagynak a párolgó, meleg szavak.
Itt a nyár, az én nyaram 
s nincs miért utána nyúlni, 
elérni, nem akarom, 
semmit sem akarok, 
nincs kedvem igazolni, hogy élek.
Unom a nagy legénykedést.
Hadonásztam a füstben, 
beszéltem s íme ez lett a vége.
Utálom a verset.
Ó, miért nem tudok haragudni, 
miért nem tudok dühös lenni.
Uraim, a részvét
rosszul leplezett ujjongás csupán.

Uraim, szabad kérdezni, önök mikor omlanak össze? 
Mert van egy perc, amikor mindenki összeomlik. 
Maguk melyik órában? Éjfél után?
Délben, sötét déli órákban, három és négy között? 
Mert van, kell egy óra,
kell lenni egy órának, amikor mindenki összeomlik. 
Én éjjel 12,40-kor szoktam meghalni...

Fehér Hajó,
Fehér Hajó, 
tán elmerül, 
hahó, hahó, 
alámerülni, 
az volna jó.

Máriám, régi vagy már, 
száraz, fanyar és unalmas.
Bevallom,
nincs komolyabb szándékom.
Nincs kedvem hetekig 
játszani unt szerepeket, 
hazudni, komédiázni, 
szédíteni apró mesékkel 
és kártyát vettetni Irénre 
keresztanyáddal, 
aki egy vén boszorkány.
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Szép vagy, Máriám, 
szép és unalmas.

Nagy vagy, Máriám 
s én nagy számár.

(1963)

A tavasz játékai

1
Fölöttem ideges ágak. 
Asszonyok rémmeséit hallgatom. 
Derekukból áradó erő 
tartja bilincsben tagjaimat.
A csend pattogó zománc. 
Üveglapokon lépked a nap. 
Gyümölcsök pelyhes arcát 
a szél simogatja.
A fű úgy érik itt,
mint dobozba zárt hajfürtöd.
Én még nem vagyok kész 
egészen, félig sem talán.
A fény besüt homlokom alá. 
Délibáb alkotta nyáj 
kolompja sodorja felém a delet. 
Szeretném levetni magam.

2

Megyünk az utcán,
valaki megjelenik, elsápadok.
Kamilla,
Kamillám, légy kegyes, 
menjünk, el innen, siessünk. 
Üljünk le erre a padra. 
öreg vagyok.
Kamillám, hol vagyunk most? 
Milyen messzi egymástól. 
Carmen, beszélj,
Kamillám, valamit, akármit, 
hazudj, most hazudj,
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mondj hihető hazugságokat. 
Mától egy hétig 
csak orosz dalokat hallgatok 
éjjel és nappal.

4

Játék csak, amit csinálunk, 
feszülő homlokod 
tán nem is valóság.
Szemed köreiben 
vergődöm, 
mikor kiszakadok, 
hátsó szobákba vonulok, 
alsóbb zugokba térek, 
melyeket érett almaillatú 
függönyök takarnak.
Halódó bútorokhoz ütődöm, 
mint a vak, 
könnyű, lázas beteg 
és sárgára érek, 
mint szelencébe zárt hajad.

5

Hamvas arcod fakadó bimbó, 
majd klubokban, 
hátsó szobákban virágzik el, 
mint a szobavirágok, 
egy nappal az élet előtt, 
egy nappal az élet után. 
Gondold meg: csalódni kell, 
nem mindegy hát, 
kiben csalódunk 
s kiért halunk meg először?

6

Messziről harmonikaszó 
gördíti a tavaszt.
Erre nem számítottam, 
megint kell élni, 
teljes gőzzel, nagyon 
és rettenetesen hinni.

(1963)



A pokol törvényei
(Részletek egy hosszabb versciklusból)

Tudom: újra és újra 
vereséget kell szenvednem, 
hogy éljek és győzzek, 
mert az győz csak itt, 
aki mindent elveszít ma.

8

Én nem jöttem még el egészen, 
én még hátra vagyok, 
de táguló körben gázolok, 
kifelé a pontból egyre, egyre.

Kincseim még nem az enyémek, éjjel-nappal azon fá
radozom, hogyan szerezhetném meg őket.

(Fekszem az ágyon, éj van, nyitva a szemem és hal
lom, hallgatom, az összegyűrt acélos papír hogy 
rúgja ki magát pattogva a sötétben, a teleírt és 
összegyűrt papír és nem tudok elaludni hajnalig.)

Mögöttem egy másik én, 
a világ mögött egy másik világ körvonalai. 
Beletúrni a rendezett dolgokba.
Szívem tokjában a fájdalom ékszer.
Gyerünk, gyerünk, 
mielőtt kihűlnénk a sebből.
Még sok-sok töredéket,
jót, rosszat kell kiásni magamból.
Feladatom: a világ.
A szépség kínjait életre váltom, 
gyöngyeivé a pusztulásom.
Ó, milyen gazdag vagyok!
S valahol még dúsabb területek várakoznak. 
Néha lemerülök
s hiába szólítasz, nem vagyok sehol.

Nem jött el még e térnek idője.

Feladatom: átdolgozni a világot.
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(Ezek nem a legjobb változatok,
mert nem a legjobbak,
sose a legjobb változatok kerülnek papírra,
a legjobbak belül vannak,
a legjobbak mindig bennem maradnak.)

11
Piros gyulladás a hold ma éjjel, 
lobot vet s áll e vad óra.
Madár húz át a holdas égen, 
elmélyítve időt és teret.
A csend kondit régvolt perceket.

Váltani magam versre, szóra 
és szállni lassan merülő hajóra.

20

A redők mögött van valaki, 
minden nevetés, 
minden legyintés mögött 
egy ember.

A redők mögött egy ember, 
minden redő, 
minden legyintés mögött 
kell lenni valakinek.

28

Üröm van a napok alján, 
a mosoly mélyén, 
csókok és otthonok mögött 
mély kút réme sötétlik.

Arcod nyomai belül megmaradnak.

Ha azt mondom, szeretlek, 
mond ez valamit neked?
Az égen szélnek forduló madár, 
a leszámolt aranyak, 
e szó, viszontlátásra,
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mit mond ez neked, Virág? 
Tenyerem kószált vonalrendszere 
mit mond neked 
és mit ez a szél, 
egy vetkőző gitár?

Úttalan tájak utasa, voltam, 
voltam én első?

Mögöttem stációk, kicsi pontok, 
mögöttem arcok 
és tájak múlnak ködben el, 

otthonok, szívek, 
ahova sose térek vissza, 
egyszer érintek kezet, kilincset 
és sohase térek vissza.
Kisszállás egy kéz,
mely integet a szilvafák alól.

És cserélgetem a városokat,
keserűn, szomorú büszkeséggel,
dühvei és kitartó undorral
forgatom unt lapjaikat,
köztük a fény és csendnek ligetei,
gyógyító területek,
ahol szél csiszolja
mély tükörré a nappalokat,
mellettem az alkony
mintás falvédői sorba mind
elrongyolódnak,
felszáll holdja az égnek
s lekopik százszor a fejem fölül,
ködlő, távoli messzeségek
húzzák a lábaimat
s ahol nagy csendek vannak
s mély tükörré csiszolt napok
forognak el,
sas ül fönt a gerincen,
saskotlós, ránéz a nap
s egy hamvadó patkó
dalolni kezd a fűben,
hasábok korhadt, üszkös és puha
teste omlik, ahogy lépek,
belemarkol a szél, a szél,
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mely összegyűri s eltorzítja 
az emberek arcát, 
ingeket és zászlókat csattogtat 
s elfújja hajad főlhőit.

Borús és csillagos mennyezet alatt,
otthonok mellett,
magas ablakok alatt ügetek,
a nép ül és emészt
a kis vakablak előtt
(köreiben ott a fasizmus,
a jó kis családi)
hajszálra a negyedik dimenziótól, 
hogy szinte belelátsz 
a szájakba, ágyak és tányérok, 
a hűlő ágyakba, 
feldúlt, szomorú ágyaikba.
És utadon, útjaid mellett 
felszökkennek a fák, 
mint karcsú, zöld szökőkutak, 
éjjel parázsló szemű 
macskák, kis ördögök 
ugranak szét előttem.
Mögöttem tájak, arcok merülnek el, 
messziről jövök, 
mélyről, kihűlt ágyak utánam, 
kanalak s tányérok, 
kihűlt hajnali megállók, 
tányérok s kanalak édeni zenéje 
keserű füleimben.
Ki minden parancsnak ellenszegültem, 
milyen parancsnak 
s kényszernek engedelmeskedem 
és milyen erő tart vissza 
a kivilágított ablakok alatt?

Mindent el kell veszítenem, 
hogy mindent megnyerhessek.

Arcod nyomai belül megmaradnak.

Tudd meg: láttam magam nagy, 
keserű fényben általad egy percre. 
(Láthatnám csak örökké.)
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Ez a perc volt legmélyebb pontja 
eddigi utazásaimnak.

Amikor megérted,
valami végleg összetört benned.

Virág, mondd, ki az, milyen ember, 
aki hozzád így beszél?

(1963)

nem könnyű álomért

ajánlás:
nem ajánlom senkinek

kincs bennem garmadával
kiásni hitem erőtlen szárnya-nincs madár
kar vagyok
ereje s vérem fakuló pirosa: Júlia
alszik bennem a rohanás
mint bársonyban suhogás
egy szép ügy maradt befejezetlen
(nem tartozik ide)
elejtett sor szétgurult világ
egy üllő hangja
ahogy a mélységből átkiált
lépj be a tükörbe
és bírd ki valahogy ezt a félórát
amíg duplán emelkedik
a víz benned e félórát e nevetést
e hajmeresztő békét
s a lebbenő szélben
az üllő át- meg átcsengését
add vissza magad az udvarnak
add vissza kezed a játékoknak
térj vissza a vershez
amit félretettél bizonytalan időre
tíz óra volt
pókhálóban küzdött egy bogár 
(szél fújja el porát) 
szép bikanyálas idők!
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egyedül mentem
csak a baj járt velem
tenger lázas mozdulat
arabeszkje rajzolta föl elém a kort
a látáson ördög ült
délelőtt volt kabátok hitek
szakadtak le rólam
nem húzzák ki többet a gerincedet
nehéz ez a tartás
de bírd ki valahogy
s öt percig e fölényes nevetést
míg utat nyerek
hol űzzük egymást ebben a szerkezetben 
s állatokban végződünk 
nincs okom hinni e zűrzavarban 
már régen nem ejt csodálkozásba 
egy akáclevél szépsége 

azt mondogatta 
mező virágtalan 
erdő élettelen 
élet vigasztalan 
s eltűnt 
meghalt

egy esteien 
és valami nem jött el 
valami százados nem történt meg itt 
a csoda amire vártunk 
csukd ökölbe a szíved 
rázd meg a csengőket 
veszítsd el a fejed itt az ideje 
ideje utat engedni 
harminc év morajának 
az írás köhögés volt csupán betegség 
s ez kényelmetlen 
nehéz volt a világnak 
nehéz nehezebb 
mint a nevetés
végéhez közeledik az én játékom 
ami ezután történik 
annak nem lesz nézője 

valaki otthonról beszélt nekem mi az? kérdeztem 
mert nem szívességből áldoztam én nem a humaniz
mus nem jóság nem isten-félsz beszélt belőlem 
(engem nem a pénz csinált isten humanizmus)
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nem a furdalás miatt vagy félelemből nem azért 
róttam sáros utat hiába s néztem a fenevad ezer 

szemébe hiába és tapostam sarat 
és nem könnyű álomért 
az eperrel terített fák alatt 
a porban szereztem 
egy-két lesajnált csúfolt álmomat 
ősz lesz s amikor 
halomra döglik a rovar 
veszem a kabátom 
szeretném ha bűn maradna utánam 
nehéz volt a szívem 
majd leszakadt alattam a híd 
Edit miatt
s egy versbe tértem haza ez volt házam 
házam és hazám 
a semmire ment rá itt minden

elmérgesedett ügy az enyém 
két szót nem érdemel 
tudom: nem indulatosan 
késő most már tudom 
így kellett volna csinálni 
sunyin ravaszul bevenni 
elfoglalni a székeket 
úgy kell ezt csinálni 
úgy kellett volna csinálni 
nem felforgatni a világot

(1967)

Elhagyott utak

1

A fák alatt harmonikaszó, 
poharak csillantják 
a délután vidám arcait.
A zöld sátrai alatt 
kis csapatok üldögélnek. 
Békés szombatdélután.
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Valami átvérzi az idillt, 
a nagy virágzást.

A zöldben kis csapatok 
üldögélnek.
Mögöttük kigyúl a sárga.

Számban iszap és 
penész,
nyarak, ízek iszapja.

S majd úgy érek haza, 
elhagyva útjaim, 
mint aki végleg távozik.

3

Narancssárga négyszög, 
benne a hold, 
most kimozdul az ablakkeretből, 
melyben egy váza is, 
üres, benne foglaltatik, 
sugara egy székre esik, 
e szobácskábán, 
hol éveket vesztettem el, 
mindent, az életet, 
mindent elvesztettem, 
az ifjúságomat, 
sugara egy hamutartóra esik, 
melynek története van.

4

Szavak, dobok, patkók hullnak belém,
majd üres leszek,
nem fúj bennem a szél,
öreg, üres leszek,
nem fúj bennem a szél,
várom az őszt,
letelepednek bennem halkan, susogva 
a halott falevelek,
hagyom a húrokat összecsigásodni,
összekavarodni,
összetekeredni,
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megrozsdásodni,
hagyom berozsdásodni hangszeremet,
falra akasztom,
megzenditi sugara a holdnak,
megütik kiáltások,
megütik a lemezeket,

leveleket,
hangszereket.

(1968)

Happening

1
A szél isten lobogó kósza haja 
Vagyon órák végső omlása 
Te vagy a legmélyebb napom 
A tej aranyat hoz felszínre 
íme az összefüggés 
az évszakokat gyűrűbe

forrasztja

2

Az üveg üvegből való 
a sötét pedig a fény hátlapja 
mondhatnám s a fehér 
mesés célpont a sötétben 
s a fehér most -  galamb 
nem lúd vöcsök -  békegalamb 
és jó célpont 
a fény hátlapján 
mert ez az éj
ez az éj a fénynek hátlapja 
Ablakok kinyílnak

3

Bűn és rend elkülönül 
mint fény az árnytól 
Társadalmak hattyú- és páva-
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nevelő intézményei 
Áldozóban van ez a nap 
leáldozóban ez is 
Gyér fények közt 
hull és hullámzik hajunk 
Megeszi a súly a gőz 
e nyájat eltöri ketté 
a bánat derékban 
Méreg-eső hull alkonyaikor 
mérges vörös eső

(1968)

Torony és gilice

A tranzisztorban kiégett sziklák, 
sorokat nyom a kétely, 
fokozott iramban, sietve a földön, 
mely az űr egy atomja, 
torony és gilice 
(öklömnyi vérhálós göröngy) 
üti át estéim bíborát 
s az öreg bakugró avantgardista

Pista,
meghazudtolva a kort, korát,
de sok szódával,
kitölti valóból csurgatott borát.

(1968)

Soha egy párton

Én kértem mindig bocsánatot, 
veregették a vállamat, 
fogdostak piszkos, fehér kezükkel, 
ember lesz belőled, 
mondták kis illetők.
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Néha megkérdezem:
mi közünk volt nekünk egymáshoz?

Nem voltunk egy párton soha.

(1970)

Nem térhetek vissza
(Molnár Cs. Attilának)

Beles gyádámmal nekivágok, 
meredek, famentes idő, 
torony hegyén csillag szikrázik, fehér, 
szószékek, imaházak, 
a pokol üresen forgó malmai, 
spárga-levesem a tűzhelyen, 
a sülő szalonna beillatozza 
s szépen kipingálja bérelt szobámat, 
mint kert ez itt,
a zöldek árnyas, szűk térhelye, 
tűzfalak tövében,
mint gátba ütközik bele a trágyadomb 
és gyárak meleg bűze. 
írok: lyukas vödörben 
vizet hordok egy házra, 
mely lángokban.
Azt hiszem, nem térhetek többet vissza 
a családi tűzhelyhez.
Tűzfalak közé esett életem, 
udvarom teletojja a tél, 
fehér tüzet gyújt ajtóm előtt.
Ajtómban, ablakomban 
cserélgeti képeit az idő.
Nem fordulhatok vissza.
Levesem kavargatom az ég alatt.
A cérnát otthon
nem tudod már befűzni a tűbe nélkülem, 
mi lesz velünk, anyám?

(1971)
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Tűz, macskák, vasárnapok

Az asztalon idegességünk nyomai, 
kibelezett tűzszerszám.
Cigaretta nélkül nincs vasárnap. 
Üres, néma vasárnap.
Tűzszerszám, elhagyva magában 
és macskák, mert 
macskák nélkül nincs vasárnap. 
Valaki majd megkér, 
gyújtsam meg cigarettáját.
Én a gyufát becsülöm, 
a tűzszerszámot,
az acél-kova-tapló hármasszentség, 
nélküle nincs vasárnap.

(1974)
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--------------------------------------Weiner S. Tibor -------------------------------------------

Zarathustra útján
Lopom Isten árnyát, 
Nekem csak ez maradt! 
Suttogó kövek közt 
Ijedten keresem azt. 
Sziszegő éj köröttem, 
Surranó csepp alattam 
Megfordulok... hirtelen 
Fagy forró szavam.
Jeges lesz a torkom 
A lég öreggé mállik,
Elfut a hangom 
Könnyem is fázik. 
Belémgyűri mását 
Élőt és halottat,
Lopom Isten árnyát; 
Nektek már nem maradt!

Egy hazugság

Hazudnék, ha azt mondanám, 
Soha nem nyomtak el,
Mint elhasznált csikket 
Egy gyenge női kéz,
S mikor látja, hogy a tő 
Még lopva csendben ég, 
Ráköp, s munkához lát, 
Kitakarít, felmos,
Ajka a homlokomhoz 
Jeltelen arccal 
Megtörve tapad.
„Merre jársz, fiam?”
Én csak füstölgők,
Távoli zavarban 
Örökké várja...,
De elakadt szavam. 
Szekrénynek szédül 
Mikor nagyságos titokban
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Fájó huzat csapkodja 
Kopár szobákban 
Az ablakokat.
Szőnyeget ráz,
Szabadulni készül 
A megfáradt füst 
Szürkés fellege 
A világon Keresztül szökik 
Fátylas szemeibe.
Pihen, majd szokott közöny 
Lesz úrrá rajta,
S a sóhajjal telt ágyneműt 
Tovább rázza,
Kávét iszik, mosogat,
Egy résnél megáll, 
Rámgyújt, rámhederit 
Füstömben keresgél 
„Mi múlt, mi jövő?”
S elszalad mellettünk 
Egy sietős Úr, az idő.

A delphoi jósnak a koldus

Nem Gyuri, én nem.
Igazad volt: nem a 
„Halottak élén”
De nem is (ez egy 
másik vers) a végén,
Ahogy te mondtad:
„a hátuk megett”
Nem Gyuri, én nem.
Ti arra mentek,
Meneteltek (amerre akartok)
Én a másik irányba,
A bevégzett végtelenbe, 
Könnyes közönytelenségbe 
Ballagok bele,
Egymás/ik útját nem 
Keresztezve.
Nem Gyuri, én nem
Ismerek istent
(még nem találkoztam vele)
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Ezt is te ihletted,
S csak lóg a légbe,
Néha lehullva megreped 
Legyints: „Nem kér érte!” 
De ha keresnek engem, 
A sorba üvöltik 
Felejthető nevem, 
Legalább te mutass 
A másik irányba,
S mondd meg nekik:
„A semmi felé tart,
De hiába."



dr. Máriás

fekete levegő
éjjelotthonkint 
fekete a levegő 
határ feszül

fejem a hurokban 
mindegy
hogy ide vagy oda ránt

fekete a levegő 
belélegzem nyugodtan 
kúszok tovább

egyre sötétedik
kutyák
jönnek

lábam alatt 
üres üvegek 
agyonvert idő

fekete a levegő 
táskámban arc 
az őr kinéz

fekszem
várok
továbbmászok

minél messzebb vagyok 
annál erősebb a határ 
itt gyenge

lábam alatt üres üvegek 
ő nem érti miről beszélek 
üvöltést hallok

fekete levegő
beragadunk az élőkátrányba 
az éjszakába
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valaki szembe jön 
kezében pisztoly 
ő tüdőnlövi

fekete levegő 
nem tudunk megmozdulni 

félünk

az összeesik 
mi futni próbálunk 
de nem tudunk

fekete levegő 
tüdőnkbe rejtjük 
a hulla nem mozdul

futni akarunk 
fújást hallunk 
futni akarunk

ahogy megmozdulunk 
a hulla nőni kezd 
lépéseinkkel pumpáljuk

éjjelotthonkint 
a test egyre nő 
süllyedünk a kátrányba

a test egyre nő 
ruhája szétszakad 
bőre felhasad

elfutni nem tudunk 
pumpafújást hallunk 
futni nem tudunk

odakúszunk
ballonjának ujjába kapaszkodunk 
ő lebegni kezd

lassan felemelkedik 
félünk
biztosan megláttak bennünket



ahogy lépünk 
a test még nagyobb lesz 
eltakarja a fekete eget

a fejünk felett 
lebeg
arca hiányzik 

tudjuk
hogy hamarosan 
megérkeznek

a test lassan 
emelkedik 
és elszáll

magával ránt 
a tett színhelyéről 
bennünket is

így nem kell 
megmagyarázni 
a sajnálatos eseményt

a hulla 
száll el
egyre zsugorodva

marad a határ 
a határölő 
a fekete üvegek 
fekete levegőben 
agyonvert éjjelben 
a hulla én voltam

arcomat 
a táskában 
nem keresték

(1999)



Dési Ábel

Ciróka képei
1.

A zöld macska 
piros rózsát eszik 
a világ szépsége 
álmokból érkezik

Ciróka képein 
az álmok játszanak 
simogat a zene 
a madárdal altat

2.

A szoba közepén 
kinőtt az almafa 
macska és papagáj 
sétálnak alatta

a piros almát a 
zöld cica eheti 
a tarka papagáj 
ha játszik -  nyerheti.

3.

A zöld macska pislog 
az asztal peremén 
nézi a halacskák 
pirosló játékát

aranyhalak úsznak 
a kis medencében 
a macska dorombol 
vagy vacog mérgében.

4.

Ciróka mosolyog 
a Dali ölében 
aranyos a kislány 
ebben a mesében
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ha az álom mesét játszik 
cica szíve cirókázik 
cica füle, kutya farka 
ez a világ szép ha tarka.

5.

A kutyus is játszik 
körbe körbe szalad 
kergeti a farkát 
de a körben marad

a kandúr dorombol 
s nézi a bolondot 
micsoda játék ha 
viszi a kölöncöt.

6.

A kis boci sétál 
ő a kert virága 
a fejéből kinőtt a 
rózsa és ibolya

sétáló virágot 
csodálja a macska 
bizony lelegelné 
ha a boci hagyja.

7.

A szárnyas lovakon 
lovagol a kutya 
repülnek felfele 
a falun is túlra

vakkant is a bundás 
a szárnyas csikóján 
repülnek a mesék 
a szelek tarkóján
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8.

Szabadka 1997-1998

A fecskék leszállnak 
a kutya fejére 
galambok kísérik 
éjféli misére

hajnalban a kakas 
riadót trombitál 
de a lusta alvó 
új álmokat pipál.

9.

Ciróka arcképe 
szépül a mesébe 
mindenütt kezdődik 
de nem lehet vége

nappal ő a kislány 
de éjjel kiscica 
sétál a háztetőn 
csak reggel tér vissza.

Ciróka képei
(kommentár a vershez)

A Ciróka témakörből eddig négy verset írtam, és egy meseregény
ben is felvázoltam.

Ezek a játékos ironikus versek a valóság és a képzelet, az álom 
és a játékos kísérletezés világába tartoznak. Az első két vers megje
lent a régi 7 Nap-ban. Az első Ciróka 1986 és 1988 között. A másik 
a Macska mítosza (Cirmos Cirókának ajánlva) 1989-ben. A harmadik 
és negyedik vers a folyóirat e számában jelenik meg.

A négy ciróka vers témája és főszereplője: Ciróka. Ki is Ciróka?
Először is egy régi diákköri emlék. Egy hatéves kislány az elemi is

kolából (ahová én is épp akkor jártam), akinek volt egy szép szürke 
macskája, és szintén Cirókának hívták. Ennek a kislánynak kis pisze 
orra volt és ferde cica-szeme. így hát jogosan hívták Cirókának vagy 
kiscicának.

112



A Ciróka név e gyerekkori emlékben egy kislánynak és egy cirmos 
cicának a közös neve, és jól odaillő, jellemző neve is.

Későbbi életemben is találkoztam ilyen cica-arcú kislányokkal és 
nagyobb lányokkal, akiket Cirókának lehetett nevezni. És egyszer 
nekem is volt egy nagy cirmos kandúrom, őt is Cirókának neveztem 
el. 15-16 éves lehettem akkor.

A Ciróka képei című vers ezt a Ciróka-világot ábrázolja a maga 
meseszerű, játékos és fantasztikus formájában. Ezek a versek tehát 
arról szólnak, hogyan látja a világot egy ilyen ciróka-kislány, aki ké
pes kiscica is lenni a maga álmaiban. E kilenc versben tehát benne 
van az ő egész világa a képzelet, az álom és a játék formájában.

E gyerekversek és más hasonló verseknek is az ihletője és jó 
útmutatója Weöres Sándor költészete volt.

Ha ma is élne, először hozzá vinném el e verseket, hogy véle
ményét és útmutatását kérjem e versek kérdésében.

így már csak az ő emlékének szentelhetem ezt és a hasonló ver
seket. így hát e versek megkésett szerény hódolatok Weöres Sándor 
emléke előtt.

Szabadka, 1998 novemberében

Macska-álmok a szerelemről
A párduc megszólítása

Kandúrok királya 
fekete párduc 
éjsötét bundád 
zöld szemek őrzik

végzetes mancsod 
szőnyegen lépked 
álmokban úszik 
a titkos lényed

csendesen lépkedsz 
az álmok között 
bárha az élet 
még hozzánk kötött

titkos szellemű 
lépteid nyomán 
benézel néha 
az életembe
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látod a létem 
árnyék világát 
könyörgő szavam 
bánata átjár

fekete párduc 
te segíts rajtam 
zöld szemed fénye 
él e tavaszban.

Kérdés a párduchoz

Kandúr barátom 
segíts most nekem 
szomorú álom 
minden szerelem

a női világ 
csalóka élet 
bársonyos léptük 
álmokba réved

közöttük nincsen 
régi szerelem 
kétlábú cicák 
hát mi lesz velem

kandúr barátom 
fekete párduc 
küldjél hát nekem 
egy cirmos cicát

életem végén 
hadd legyek boldog 
amíg a szívem 
egy kicsit dobog

bennük még élhet 
a szépség szíve 
szép álom felel 
a lét-semmire.



A párduc válaszol

Elhozom neked 
a legszebb lányom 
bájos kis cirmos 
e cica-álom

szemében ragyog 
a szép véletlen 
szépet álmodik 
minden szerelem

vidám szívében 
a szépség mulat 
minden lépése 
dallam mozdulat

a gyengéd kézre 
muzsika felel 
a szíve dorombol 
ha jó szívre lel

elhagy az élet 
és múlik a vágy 
de ő figyeli 
a lelked szavát

Cica álom

Cirmos ciróka 
itt vagy mellettem 
bársonyos álom 
lesz a szerelem

szürke bundában 
sétálsz kedvesen 
álmok viszik a 
lenge életem

amíg itt fekszel 
a szíved muzsikál 
gyönyörű zene 
e dorombolás



fülembe szól és 
álomba ringat 
szebbet álmodni 
senki se hívhat

muzsika szóra 
jöjj el szerelem 
simogasd szépen 
a beteg szívem

Álom a szerelemről

Az én álmom 
cirmos cica 
az ő álma 
a női vágy

miért akarsz 
nő is lenni 
sokkal szebb vagy 
e bundában

maradj cica 
bársony álom 
álom szépen e 
holdas világon

bársony szíved 
az én álmom 
bársony élet 
a világom.

Szabadka, 1990-1995.

Kommentár
(a Macska-álmok a szerelemről című vershez)

Ez az ironikus-játékos vers néhány álomképből és játékos ötletből 
jött létre. Vagy tíz évvel ezelőtt volt egy álmom: egy nagy fekete 
macska sétált a szobámban. Ahogy közelebb ért, egyre nagyobb lett. 
Igazi, nagy fekete párduc. Leült mellém az ágyra, és beszélgettünk.
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A macskákról eddig is írtam néhány verset és néhány novellát. Ez 
a vers-ciklus tehát egy régi témakör újabb változata és az új lehető
ségek további feldolgozása.

Az első versben a megszólítás és jellemzés szólal meg. A máso
dik versben a kérés hangzik el a párduchoz, hogy segítsen hát rajtam. 
A harmadikban a párduc válaszol és ígéri, hogy elhozza egyik lányát, 
a szép cirmos cicát, ami majd meghozza a boldogságot. A negyedik 
versben -  egy álomképben -  megjelenik a kis cirmos ciróka és szé
pen dorombol. Az ötödik versben befejeződik a történet a macska mí
tosz egy új változatával. A cica maradjon cica, és doromboljon itt az 
ágyon, ne akarjon nő is lenni, mert így cicának szebb és jobb is. És 
csak így adhat boldog szerelmet.

A macska mint a nőiesség szimbóluma és a nő mint a macska 
szellemi és érzelmi párja együtt járnak és egymással vitatkoznak és 
versenyeznek az életben is.

Az életben is az álmokban is a cica mindig szebb és bájosabb 
mint kétlábú szép rokona. Ez tehát ennek a játékos-ironikus macska
álomnak és macska mítosznak a vers-változata.

Szabadka, 1995. tavaszán

Ének és tánc dobszóra
(Versek Avakunga nyelven az AMADINDA együttesnek)

1.

Übbülü bübbülü 
bilbili ku 
tunguli funguli 
rikká ká

mulduru dulduru 
binla bá 
kuldur fundur 
hajjá há

mulduru filduru 
billá bá
kunguru dulguru 
hujjá flá.
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2.

Ütyüli bütyüli 
ün bül hűm 
al kala bal hala 
okk ká há

huma zaja buma zaja 
luk fül dur 
en tele bel tele 
fun kul fá.

3.

Hiri bul viri bul 
hal bel le 
fun duri kul duri 
dil fu kul

biri csin csidi fin 
csir csar kul 
fúr kala dur kala 
kum dal kul.

4.

Hepe denke hupa haj 
lepe bbenke bula daj 
zen buli da 
fen kumi fa

kuka dunka bele faj 
suka bunka kepe daj 
ul duri kuty 
múl vuri szuty

5.

Belenge kunga haj 
tefenge kunga haj 
uccuri hancuri 
kuc dal fa



halkali dalgali 
furkafa durgafa 
hunculi kunculi 
kef ke le.

6.

Furkanta dukanta bu 
bulkala mulkala hu 
el bele búj 
kel fele muj

kentele bentele déj 
fergele bergele mém 
uj hala béb 
duk mala béd.

Szabadka, 1987-1991.

Kommentár
(az Ének és tánc dobszóra című vershez)

A vers alcíme jelzi, hogy ezek a versek Avakunga nyelven szólnak. 
Ezt a nyelvet én találtam ki költői műhelyemben. Versírás közben a 
ritmus nyomában alkottam meg. Játékból, kísérletező kedvből és
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bolondozó költői hajlamokból táplálkozott e versek költői leleménye és 
ihletése. Gondoltam persze Weöres Sándor nyelvi és ritmikai kísérle
teire is. (Panyigai, panyigai. Panyigai ű, stb)

A másik ihlető forrásom a Budapesti Amadinda együttes volt, amely 
az afrikai, ázsiai és más primitív népek ütőhangszerein játszik. A 
hangszínek, ritmusok és hihetetlen zenei lelemények forrásait és lehe
tőségeit fedezi fel szüntelen.

Elképzeltem egy néger tánccsoportot valahol Afrikában, amely e 
verseket énekelve dobszóra táncol. Ezt a világot szólaltatja meg az 
Amadinda együttes ütőhangszer csoportja.

E versek az önálló ritmikai és dallamvilágot alkotó ritmikus szavak 
világát szólaltatják meg. Úgy adják elő, ahogyan az énekesek a szá
mukra távoli népek érthetetlen nyelvén szóló dalait.

Az énekelt és táncolt szövegeknek néha nem is fontos a tartal
ma és a közlési értelme. Énekelni és táncolni kell e szövegeket 
és kész. Mert néha jó is, hogy nem értjük a híres operák nyelvét, 
hiszen gyakran igen hitvány szövegen alapulnak. És épp ezért jobb is 
ha a közönség nem érti az olasz, francia vagy spanyol operák szöve
gét. A fontos az, hogy szépen szól a zene és szépen énekelnek. 
Állítólag Rossini mondta, hogy ő a szakácskönyvek szövegét is meg
zenésíti.

Ha közvetlen kapcsolatom lenne az Amadinda együttessel, nagyon 
szépen el tudnám nekik magyarázni, hogyan lehet ezt énekelni, 
táncolni, és hol milyen színű és intenzitású ritmikus-dallamot kell 
hozzá játszani. Érzem a versekben lüktető ritmus-világot és 
ihletet.
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Kiss Gusztáv

Gondolatok a 
szabadkőművesség 

és a szabadkai 
polgárság kapcsolatáról
A polgárság alakulástörténetében meghatározó szerep jutott a 

szabadkőművesség formáló erejének, annak az eszmeiségének, ami 
részben a felvilágosodás filozófiájával, részben a polgári forradalmak 
elgondolásaival azonos, alaptételként hirdetve az önzetlen segítség- 
nyújtást, a tiszta erkölcsi tartást, a felvilágosult ráció humánumát. Szel
lemisége országonként és régiókként attól függően változott, hogy 
tevékenységének értelmét sikerült-e megtalálnia a jótékonysági egye
sületek keretein belül, vagy pedig ezeken túlmenően, rákényszerült a 
közélet, a politika kérdései felé fordulni. A szakirodalom1 szerint Fran
ciaországban válik először olyan intézménnyé, ahol munkája már 
túlmutat a szerény eredményeket ígérő jótékonykodáson, célul tűzve ki 
a társadalom gyökeres átalakítását, politikai szerepet is vállalva a 
közéletben, kihangsúlyozva, hogy a mindenkori polgárság jelszava a 
szabadság, az egyenlőség és a testvériség megegyezik a szabadkő
művesség mindenkori jelszavával.

Közép- és Kelet-Európa páholyaiban az értelmiség, a politikus refor
merek, a „felvilágosultak” sokkal nagyobb arányban képviseltették 
magukat, mint Európa más részein. A páholyhoz tartozás ezeken a 
területeken -  a felvilágosodás szerint definiált -  értelmiséghez való t 
artozást, célkitűzéseinek követését is jelentette, ami sajátosan párosult 
a területenként eltérő nemzeti ambíciókkal, a nemzeti kultúrák felvirá
goztatásának az elképzeléseivel. A magyar felvilágosult polgári szel
lem létrejöttének a megértésében a páholyok tevékenységének isme
rete nélkülözhetetlen. A szabadkőművesség a felvilágosodás, a polgár
ság eszméit közvetítette, befogadását készíttette elő olyan „testvérek
kel”, mint Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Berzeviczy Gergely, a 
magyar jakobinusok... A magyar szabadkőművességet közéleti szem
pontból a franciához hasonlítják. Története során közéletiségének 
tartalma területenként változott, a politika tekintetében széles skálán 
mozgott, és nagy általánosságban az antiklerikalizmus, a liberalizmus, 
és nem utolsó sorban a demokratikus elvek jellemezték. A különböző 
páholyok elvei között választani nem csak szellemi, hanem politikai 
elkötelezettséget is jelentett.
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Szabadkán hasonlóan meghatározó szerep jutott a szabadkőmű
vességnek a polgárság alakításában, gondolva itt elsősorban kultúr- 
missziójára, a polgári eszmék közvetítésében betöltött fontosságára, 
és politikai szerepvállalására. A helyi szabadkőművesség a James 
Anderson-féle2 általános meghatározást követi, amikor azt filozofikus
nak, filantropikusnak és progresszívnek minősíti, amely a közerkölcsi- 
séget, a művelődést és a felebaráti szeretetet terjeszti és a jótékony
ságot gyakorolja. A többnyire közös szellemi alap, az „idea”3 megvaló
sítása azonban már területenként eltérő gyakorlati programok elkészí
tését követelte meg, kijelölve azokat a célokat, amit a páholy önmaga 
elé tűzhetett, azokat a megnyilvánulási formákat, amelyekben munká
ja testet ölthetett, és azokat a szabályokat, amelyek alapján munkáját 
végezhette.4 Fischer Jákó Oktató előadásában kilenc oldalon sorolja 
fel „ügyvédi” pontossággal azokat az okokat, amiért a „szabadkőműve- 
si gondolat” létrejött vidékünkön. Mindjárt az elején gondolva a klerika-
lizmusra, a tömegek „vallásos érzületét kihasználókra", mert ... amíg
a félrevezetett ember milliókkal összetéveszttethették az Isten földi 
szolgáját -  a világegyetem nagy építőmesterének eszmei személyével, 
addig a szabadkőművességet a vallás ellenségeként állíthatták oda, 
mint olyat, amely oltárok ledöntésére alakult meg. Természetesen 
elhallgatva, hogy csak azoknak az oltároknak a ledöntésére, amelyek 
mögött a haszonlesés és egoizmus lappangott.”5 Második helyen 
utalva a demokrácia és a liberalizmus hiányára, a megosztottságot és 
gyűlöletet hozó nacionalizmusokra általában, az értekezés megírása 
pillanatában pedig egészen pontosan „a diktatúra és a reakció, a 
bolsevizmus, fascizmus és hitlerismus” térhódításának veszélyére.6 Az 
alapvető okot azonban -  ami lehetővé teszi a „zsarnokság” és a „ha
mis apostolok” világhatalmát -  a szándékosan elbutított tömegekben 
látja meg, és nem is véletlenül.

A városról írva a helyi sajtó szinte ritmikusan ismételgette a civili- 
záltság, a műveletség, a tudás aggasztó hiányát. A Bácskai Hírlap az 
első szabad líceumi előadást üdvözölve, a város „művelődési viszonya
it” egy sokat mondó leírással érzékeltette: az írástudatlanok száma 
elérte a 71%-ot.7 Nem csoda, hogy a tömegek „felvilágosítása”, az élet- 
körülmények megváltoztatása lett a legfőbb cél, érdekében akár poli
tikai szereplést is felvállalva, persze az emberszeretet, a békülékeny- 
ség és a lélek nemesítésének gondolatával kiegészítve. Több mint 
harminc évvel később Fenyves Ferenc „szabadkai” tapasztalatait ösz- 
szegezve a következőket írta le a helyi hierarchia abszolutizálásáról, a 
helyi értékrendhez igazodó életformáról és viszonyítási alap beszűkü
léséről: „A tömeg... Én nem szidom. Horatius „odi profanum vulgus”- 
a nem az én érzésem szerint és Shakespeare és Madách könnyen 
hevülő, könnyen változó, gonoszágra hajlamos, mindenkit, aki belőle 
kiemelkedik, elveszejteni akaró népe, nem az én népem, akit ismerek.
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Akit én ismerek: az a közönyös, a saját szűk határú körén túl semmi
vel sem törődő, kezdések, akarások iránt nem fogékony, életében nem 
gondolkodó és a templom miszticizmusa és a vallás misztériumán 
kívül talán csak svindler szónokok pátosza mozdítja meg.”8 A városi 
„intelligencia” nagyobb része sem tekinthette magát igazán „művel- 
tenk”, amiről talán az a kijelentés árulkodik a legjobban, ami a városi 
közgyűlés határozatában, a Milkó Izidor könyvtárának átengedésével 
kapcsolatban olvasható:...Szabadka városának nincs szüksége tudo
mányos művekre...”9 És ezek nem egyedi esetek, a későbbiekben is 
találunk szép számban hasonló példákat.

A múlt században a városban nem létezett intézményesített formá
ja a szabadkőművességnek, ezért a közjó érdekében tenni vágyó pol
gártársaink többsége a szegedi Árpád páholy munkájához csatlakozott. 
A páholy többször is szerephez jutott a „felvilágosult gondolatok” 
közvetítésében. Az 1899. május 31-én megtartott alakuló ülésen az 
első tisztikar a „jelenlevő Árpád páholybeli főmester kezébe tette le a 
fogadalmat. Ezen a munkán állapították meg a kör nevét is ilyképen: 
Kossuth Lajos Szabadkai Szabadkőműves Kör.”10 A magyarországi 
nagypáholy 1899. november 24-én írott táblájában elismerte és vé
delmébe fogadta, és a kapcsolatot ezentúl vele közvetlenül tartotta 
fenn.11 A Kör szerepe nem tudott kiteljesedni, alig számlált 10 tagot, s 
1902-ben már meg is szűnik. Rövid ideig tartó tevékenységéhez még
is kapcsolható egy, a város művelődését alakítani szándékozó kezde
ményezés, ugyanis a Bárány szállóban 1900. február 7-én megtartott 
ülésen megjelent „dr. Szivessy főm. tv. vezetésével öt látogató tv. az 
Árpád páholytól és két tv. a zombori „Philantrópia” szk. körtől, amely 
utóbbi megalapította a zombori Szabad Lyceumot és ebből az alkalom-
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ból elhatározták a testvérek, hogy Szabadka keletén is Szabad 
Lyceumot létesítenek”12. Tudomásunk szerint a városban -  a létesítés 
terve előtt -  1899. november 12-én tartották meg az első ilyen jellegű 
előadást13 Az viszonyt tény, hogy a szabadkőművesek kezdeményez
ték általában a szabad líceumok alapítását. Szabadkán az 
1899-1918-ig megtartott előadások repertóriumát14 áttekintve, találkoz
hatunk Barsy László, Celláth Géza, Kertész Samu, Lányi Mór, Milkó 
Izidor, Pásztory Endre, Seereinger Alfonz, Singer Bernét, Strassburger 
Izidor, Székely Áron, Toncs Gusztáv, Vály Dezső, Vály Gyula, Weiss 
Aladár, és a meghívottak közül Jászi Oszkár és Jakab Dezső nevével, 
akikről közismert szabadkőművesi elkötelezettségük.15 A kapcsolatot 
igazolni látszik továbbá az a tény is, hogy a szabad líceum előadásai 
és a szabadkőműves tevékenység a városban 1902 folyamán szűnik 
meg, majd az 1904/1905-ben és 1909/1910-ben bekövetkezett változá
soknál szintén kapcsolatba hozhatók egymással. Az 1905-ben újrain
duló líceum „felvilágosult szellemiségét” elnöke Milkó Izidor, alelnökei 
Bólits József és Toncs Gusztáv biztosította elsősorban, de Pásztory 
Endre és Taussig Izsó16 „testvérek" is szintén befolyásolták munkáját.

A korábbi próbálkozásoktól eltérően, amikor a felolvasások minden 
alapszabályt és tervet nélkülöztek, kihangsúlyozott figyelmet szenteltek 
a szervezés és a szabályozás kérdésének: „Szerintünk annak a 
bajnak, melyet a kulturális érdeklődés gyors kimerülésének neveztek 
el, a forrást másutt kell keresni, abban, hogy az egyéni erők, melyek a 
kultúrának társadalmi úton való terjesztésére volnának hivatva, nem 
csoportosulnak, nem szervezkednek, az értékes erők egymagukban, 
egymástól elszigetelve állnak, minek folytán társadalmi feladatok meg
oldására nem képesek”17. A felismerés elvezetett a munka szabályozá
sához, egyesületté alakítva a líceumot. A szabadkőművesség szintén 
az eredményes munka egyik fettételeként említi az alapszabályok és 
tervek „a szögmérő pontosságával”18 történő meghatározását.

A „tudományok népszerűsítése, a művészetek iránt való érdeklődés 
terjesztése és a népnevelés továbbfejlesztése”19 szerény eredményei 
ellenére is folyamatosan célpontja a politikai támadásoknak. A szabad
kőművességgel fennálló kapcsolatát -  az előadásokat néha szabadkő
műves meetingeknek kiáltva ki -  kifejezetten károsnak bélyegezték a 
vallásra, a közerkölcsre nézve, külön kiemelve liberális szemléletét. 
Ezért nem is meglepő, hogy a Kör panasszal fordult 1901-ben a Szim
bolikus Nagypáholyhoz, a helyi főkapitány zaklatása miatt20

A páholyalapítás gondolata 1909-ben vetődött fel Szabadkán. Az 
előkészületekben részvettek: Löwy Simon, Deutsch Zsiga, Löwy 
Ferenc, Venetianer Adolf, Lányi Mór, Littmann Zsigmond, Fischer Jákó, 
Kertész Samu, Székely Áron. A szegedi Árpád páholy felveszi: Vály 
Gyulát, Grüner Ádámot, Löwy Mórt, Petrovics Jánost, Vály Dezsőt, 
Oláh Ferencet, Taussig Izsót, Beck Hugót, Singer Simont, Kallivoda
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Andort és Báron Józsefet.21 A szabadkai Alkotás páholy végleges meg
alakulására 1911. január 5-én került sor, amelynek jelszava a szabad
ság, egyenlőség és testvériség lett. Ennek szellemében, a művelődés 
és a jótékonykodás mellett politikai kérdések megoldására is vállalkoz
tak. „De jótékonykodásunk sem merült ki pusztán az alamizsnák 
osztogatásában, amely végeredményben a henyélésre szoktathat..., 
hanem az elszegényedés okainak eltávolítására, a munkaalkalmak 
fokozására és a munkakedv fejlesztésére, a munka szeretetére és a 
munkás megbecsülésére törekszik”22 -  írja le az a dr. Fischer Jákó 
ügyvéd, aki újságíróként, szerkesztőként (Zentai Közlöny, Konkordia, 
Függetlenség, Napló) és politikusként alakította a közéletet. Milkó 
Izidor, a polgáriasult magyar irodalom egyik első képviselője nyíltan 
kimondja: nemcsak olyan szabadkőművesekre van szükség, akik a
páholyokban végzik nemes munkájukat, de olyanokra is, akik odakint, 
e szervezeten kívül dolgoznak, a mi programunkért, amely aztán az 
övék is leszen,...”23 A „programot” valósítja meg Jakab Dezső, Vály 
Gyula és Kosta Petrovi} a város építészetében, Kallivoda Andor az 
erdőgazdaságban, Szántó Róbert vagy Szenteleky Kornél24 az iroda
lomszervezésben, Lifka Sándor a kinematográfiában, hogy csak 
néhány ismert nevet említsünk.

A szabadkai Rotary-klub megalapítása, amelynek vállalati igazgatók, 
gyárosok, bankárok, kereskedők és a más befolyásos emberek alkot
ták tagjait, szintén a „program” részét képezte. A Hrvatske novine az 
1929. év 23. számában a klubról ezt ki is mondja: „Amint azt az
újságok jelentik, Szabadkán megalakul egy szabadkőműves szervezet, 
az úgynevezett „Rotary-klub”,25 egészében elítélve a szabadkőműves
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szervezkedést, ahol -  az újság szerint -  tisztességes katolikus ember
nek nincs semmi keresnivalója. A Rotary tagok azonban nem csak 
páholytagokból kerültek ki, a tömörülés célja minden progresszív erő
nek közös feladatot jelentett: a gazdaság egészének a fellendítését. A 
Napló 1930. május 25-én megjelenő számában ezt foglalta össze: „A 
rotarizmus koncepciójában az emberszeretet, a jótékonyság, a maga
sabb közéleti etika nem apriorisztikus előírások, hanem a klubtagok 
viszonyát szabályzó szellem szükségszerű termékei. Európában a 
Rotay-kluboknak a mohó nyereségvágy megfékezésén túlmenő rendel
tetése van. Fontos dolog, hogy a Rotary-klubokban olyan emberek kö
zelednek egymáshoz, akik különben idegenek maradnának egymástól, 
mint például az államhivatalnok és művész.” A közvélemény távolról 
sem volt toleráns, ezért értehető a sajtónál az óvatosság a szabadkő
műves jelző használatánál. A Napló a Rotary-klubról írva még véletle
nül sem hangsúlyozta ki az összefüggést. Egy 1940-ben készült kimu
tatás szerint a szabadkai klub 32 tagot számlált.26

A két világháború között Szabadkán több jelentős szabadkőműves 
tömörülés működött. Az Alkotás/Stvaranje páholy, 1909-től a magyar 
Szimbolikus Nagypáholy, majd 1924-től a Jugoszláv Nagypáholy 
védelme alatt tevékenykedett. Az 1904-es esztendőben számlálta a 
legtöbb tagot: összesen 88-at, 1928-ban kereken 50-et. A Severna 
zvezda (Stella Poláris) 1928-ban vált ki az Alkotás páholyból és 
alakult meg 16 taggal. A harmadik a Matnat jad27 a zsidó közösség 
tömörülése volt. 1934-ben kb. 25 taggal rendelkezett.

Az első világháború előtt és alatt, majd az azt követő időkben a sza
badkőműveseknek számos kérdésre kellett megtalálniuk a választ. A 
munkában nagyszámú zsidó vagy zsidó származású páholytag is 
résztvett, hiszen eszmerendszere segíthette beilleszkedésüket, szerep 
vállalásukat a közéletben, amit egyre erősödő gazdasági helyzetük 
meg is kívánt. Ez viszont kiváló alkalmat nyújtott az antiszemita táma
dásoknak. A „nemzeti érdekekkel”, nacionalizmusokkal konfrontálódtak 
eszméik szerte a világban, és sajnos -  főleg Európában -  alulmarad
tak. Kudarcuk valójában a polgárság kudarcát is jelentette. A Stella 
Poláris (Severna zvezda) kiválását az Alkotás/Stvaranje páholyból Ker
tész Samu a következőkkel indokolta: „A testvérek jelentős többsége 
magyar anyanyelvű volt és nagy hányaduk csakis magyarul értett és 
beszélt. A testvéri lánc egy másik és ugyancsak jelentős hányada 
viszont csak az államnyelvet értette és csakis azon tudta gondolatait 
kifejezni.”28 A különválásra azonban mégsem pusztán tolmácsolási 
nehézségek miatt került sor. A Jugoslovenski dnevnik 1933. július 2-án 
megjelenő vezércikke „Nacionalizmus és a szabadkőművesség”29 
címmel beszámol az Alkotás/Stvaranje páholy tagjainak „elképesztő” 
nacionalizmusáról. Rade Lungulov, aki állítólag maga is „testvér” volt, 
a magyar sovinizmustól a zsidó nacionalizmussal bezárólag szinte
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mindennel megvádolja a „nagymagyar zsidók” páholyát, azonnal szem
beállítva vele a -  vádjaitól semmivel sem szelídebb -  maga által is 
propagált nacionalizmust. Végeredményben elszomorító, hogy a felvi
lágosodás, a humánum hirdetőinek körében a különválás bekövetke
zett. Az újabb világégés nem kedvezett senkinek, s az azt követő idők
ben Kelet- és Közép-Európában az újonnan kialakult „osztályérdekek” 
nem tűrték meg az önálló, szabad gondolkodást.

Mégis, a szabadkőművesség a polgárság fogalmát olyan tartalmak
kal töltötte meg, ami hozzájárul pontosabb meghatározásához és meg
értéséhez, ami nélkül kevésbé lenne érthető Szabadka múltja, kapcso
lata a felvilágosult, polgári eszmékkel. Igazából, az összefüggéseket 
egy átfogó, vidékünk szabadkőművességnek történetét részleteiben 
feltáró munka tisztázhatná, ami sajnos, még várat magára.
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Mirko Grlica

Hermész szárnyas 
saruja se kellett

Polgári turistautak a XIX. század második felében

Hermész, az utasok és az utak istenének alattvalói a XIX. század 
második felében nem szorultak ezen istenség szárnyas szandáljaira, 
hogy még élvezetesebbé legyen, elégségesnek bizonyult hozzá a 
kalap és a sétapálca is. A helyváltoztatást immár a gőzgép ereje segí
tette. Ezen energiaforrás alkalmazása a közlekedésben a tömegek 
széles rétegének addig ismeretlen méretű mobilitásához vezetett. A 
nyugat-amerikai kivétellel megbízható és viszonylag állandó gőzhajó- 
és gőzvasút-közlekedés révén emberek milliói vágtak a kihívásokkal 
teli világnak: új tapasztalatok, ismeretek, gyógyulás vagy ismeretség 
reményében... Ebben az utasáradatban már a mai értelemben vett 
turistautak is fellelhetők, mint a középréteg vagy polgárság kitalálta 
közélet újdonságai.

A másfajta utazásokkal szembeni különbségtétel fontosságát már itt 
ki kell emelnünk. Nem ide számítandó a nemesség idényhez kötött, 
nyári-téli lakhelyváltoztatása, amikor bizonyos személyek valamely 
kastélyba vagy jobb szálloda lakosztályába szállítmányozását népes 
személyzet, az utas gardróbjával tömött vagonok (kocsik) sora végez
te. A kor utazásainak egy másik, turisztikainak nem nevezhető típusa 
az üzleti utazás. Az akkori vállalkozók ötleteket, olcsó nyersanyagot, 
jó minőségű árut keresve rendszeresen látogatták a vásárokat, pia
cokat... Bizonyos értelemben az üzleti utak közé számít a nincstelen 
munkavállalók és munkanélküliek tömeges helyváltoztatása, akik or
szágról országra jártak, s nem ritkán egy másik kontinensre is elkeve
redtek a munkalehetőségről, a magasabb keresetekről, gyors gazdago
dásról szóló szóbeszéd hallatán.

A felsorolás végén hadd említsük meg, hogy e szöveg témája nem 
is az a számos egynapos kirándulás, amelyek célja valamely „világ-” 
illetve nemzeti jelentőségű kiállítás. Ezek a rendezvények a kapitaliz
mus tükrei voltak annak általános térhódítása idején. Egyszerű embe
rek millióit vonzották a fővárosokba, akik a nagy, alkalmi utazási 
engedményekkel élve, ha egy napra is, kiszakadhattak életük megszo
kott környezetéből és a szürke hétköznapokból. Különösen az 1851-es 
londoni világkiállítás lendítette fel az ilyen jellegű utazási szokásokat.

A turizmus fejlődéséhez a XIX. század második felében a polgárság 
két módon járult hozzá: a családi utazásokkal, amelyek fürdőkben,
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üdülőkben töltött hosszabb üdülésekhez kötődtek, illetve szintén hosz- 
szabb időt igénylő körutak formájában. Ezek következményeként 
lendületet vett a fürdőhely-kialakítás, amelyeken szállodákat, sétatere
ket, parkokat, fürdőket, mólókat építettek. A vállalkozószellem üdülőte
lepítésre alkalmas talajra lelt minden olyan helyen, ahol a víz, a leve
gő vagy az iszap gyógyhatása bizonyítást nyert. Ha e gyógyhatás 
kimutatása nehézségbe ütközött, „hírneves" orvosokat, terapeutákat 
hoztak, akik pácienseik a legkülönfélébb tortúráknak vetették alá, 
annak érdekében, hogy a kikúrálhassák a betegséget, amelynek fő oka 
a napnapi mértéktelen étel és italfogyasztásban rejJett. Gyógyhe
lyek valódi jellegéről árulkodik az a tény, hogy minden jobban szer
vezett fürdő színvonalas játékteremmel és bordéllyal is rendelke
zett, hogy a két kezelés közötti várakozást legyen hol és legyen mivel 
elütni.

A XIX. század hatvanas éveinek kezdetétől szárnyra kaptak az elit 
kontinentális fürdők nevei, úgy mint Vichy, Baden-Baden, Spa, és 
főként a Habsburg Monarchia fürdőié, Karlsbadé, Marienbadé és 
Gastiené. Szinte ugyanezen időben vette kezdetét a telelés és az 
alpinizmus fejlődése, amelyek első igénylői, nem tudni, miért, liberális 
irányultságú angol entellektüelek voltak.

A tengerparti turizmus kialakulása valamivel későbbre datálható. Az 
Azúr part felfedezője az az angol lord Brougham, akinek mellszobra 
ma is Cannes fölött magasodik. Capri szigete viszont felvirágzásáért 
legtöbbet az orosz cámő védnökségének köszönhet. Amikor a turizálás 
e tengerparti hosszú sétákból álló változata létrejött, még mit sem 
lehetett tudni a lecsupaszított, napon perzselődő testek tömegéről és a



sós víz kedvező hatásáról. Ez majd csak a 
XX. század első felének leleménye lesz.

A tengeri és szárazföldi közlekedés mellett 
a turizmus XIX. század második felében 
tapasztalható fejlődésére még a postai közle
kedés és különösen a képeslapok találmánya 
hatott. A rajtuk található, távoli és ismeretlen 
helyekről tanúskodó fényképek keltették fel a 
címzettek érdeklődését és késztettek utazá
sokra.

Szabadkaiak Európa országútjain
A leghíresebb luxusfürdők létrejöttével egyidőben a szabadkaiak is 

befektetnek saját fürdőhelyek kialakításába pár kilométerre a várostól, 
a Palicsi-tó partján. Azonban a viszonylag jelentős befektetés, gazdag 
kínálat és nagy hírverés dacára, a palicsi fürdő látogatóit Szabadka és 
környéke polgárságának közép- és alsó rétegei tették ki. A módosabb 
polgárság a maga pihenőit és utazásait más helyszínekre helyezte.

Élve annak lehetőségével, hogy a Szabadka történelmi levéltára 
megőrizte ezeket az adatokat, illetve kihasználva azt, hogy a városi 
elöljáróság az útlevél igénylésében szerepet játszott, ma rekonstruálni 
tudjuk a polgárok korabeli utazásainak irányait.

Haladjunk kronológia szerint. Ifjabb Rudich József báró és bajsai 
Vojnich Sándor 1862 tavaszán hathónapos angliai utazásra jogosító 
engedélyért folyamodott. Két évre rá három turistapasszust igényeltek: 
Pavkovics Athanasz kereskedő azt kérvényezte az elöljáróságtól, hogy 
egy egész sor országba utazhassák; úgy mint a Német Szövetségbe, 
Franciaországba, Angliába, Oroszországba, Olaszországba és Szer
biába, Magyar Imre földbirtokos Poroszországba és a Német Szövet
ségbe utazott, míg a harmadik utazást Vermes Nándor, Szucsics 
Lajos és Parcsetich Lajos együtt szervezték.

1865 májusának utolsó napján a legismertebb szabadkai értelmisé
gi, Manojlovits Emil főügyész, városi elöljáró igényelt háromhavi sza
badságot és kért útlevelet a következő országokba: Német Szövetség, 
Svájc, Dánia, Svédország és Norvégia. Pár hónap múlva ismét báró 
Rudich József folyamodott passzusért. Ezúttal Anglia mellett Franciaor
szágba és Olaszországba is elutazott, s útjára rokona, Rudich Sándor 
is elkísérte. Ugyanabban az évben Vojnich Tivadar a Német Szövetség 
országaiba utazott. Ebben az évben két hölgy utazási kérelméről is 
tudomást szereztünk, ám az úticél ismeretlen maradt. Eme „női” uta
zás főszereplői Vojnich szül. Szemző Jozefa és Csavossy szül. Szem
ző Valéria voltak.

Mint 1867-es párizsi utazásának fő célját a világkiállítás megtekinté
sét említette a két szabadkai ügyvéd, Macskovits Benedek és Guln
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György, s kérelmükben még azt is feltüntették, hogy útjuk során 
Franciaország más részeit, valamint a Német Szövetséget, Itáliát és 
Svájcot is meg kívánják tekinteni. Ugyanazon évben „Európa megisme
résének” céljával Mukich Ernő földbirtokos indult útra. A rá következő 
esztendőben európai körútra Vojnich Tivadar kelt, s ezúttal feleségét, 
Vojnich Máriát vitte magával. Az 1869. év kezdetén Jombardt Emilné 
szül. Magyar Paula folyamodott érte és nyert utazási engedélyt egy 
„klasszikus” nyugat-európai körútra: Itáliába, Franciaországba, Német
országba, Svájcba és Angliába. 1870 folyamán még egy „visszaeső” 
szánta magát nyugat-európai utazásra. Dr. Guln György, ezúttal magá
nyosan vette célba Németországot, Franciaországot, Itáliát, Angliát, 
Belgiumot és Svájcot. Ugyancsak ebben az évben még két olyan 
kérelem érkezett a város hivatalába, amely valamiféle turistautazásra 
enged következtetni: dr. Zomborcsevits Vince és neje, Vojnits Eulália 
körutazást tettek Németország, Franciaország, Itália és Svájc érin
tésével, míg Szabadka jövendő nagy városépítője, az építész hallgató 
Macskovits Titusz a turisztikai mellett, tanulási céllal Németországba, 
Svájcba, Franciaországba, Angliába, Belgiumba, Hollandiába és Itáliá
ba utazott.

A múlt század hetvenes éveinek kezdetén a városi polgárság sorai
ból Zomborcsevits Vince és neje, Vojnits Eulália szánták maguk uta
zásra, s járták be Németországot, Franciaországot, Itáliát és Svájcot, 
de a már említett Vojnits szül. Szemző Jozefa is, aki ezúttal Róza 
lányával való utazásához folyamodott engedélyért Németországba, 
Franciaországba, Angliába, Belgiumba és Itáliába. Harmadik, feleségé-
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vei második közös utazási úti céljáként Vojnits Tivadar „egész Euró
pát” tünteti fel. Ugyanezen évben Görögországot, Törökországot és 
Oláhországot tűzi ki úti célul Vojnits Nándor, dr. Scháffer Mór és Manits 
Péter.

1873 folyamán három turistapasszust igényeltek: Jakobcsics Pál 
Poroszországot, Jankovits Mihály és József, a művészeti főiskola 
hallgatói Sávjcot, míg Szieger József okleveles agronómus „egész 
Európát” jelölte meg úti céljaként. Az orvos Zomborcsevits Vincze és 
felesége rövidebb szünet után, 1875-ben ismét svájci, itáliai, franciaor
szági és németországi kiruccanást tett, s két évvel később a páros 
ismét, már hagyományosan útra kel, és ezúttal az okmányokban nem 
szerepel úti céljuk.

Abban az esztendőben, amelyben a bécsi kongresszus tartatott, 
nem kevesebb, mint négy szabadkai kirándulócsoport indult útra. 
Halbrohr Adolf, aki a foglalkozás rovatába a „gazdálkodó” megnevezést 
jegyezte, Franciaországba utazott, s az egyik legtöbbre hivatott elméje 
a szabadkai közigazgatásnak, dr. Gyorgyevits Szredoje is utazási 
kérelemért folyamodott, ha célja ismeretlen is maradt, míg a korábban 
már felemlített dr. Guln György „egész Európán” át utazgatott.

A húszéves Törley József, a Kereskedelmi főiskola friss diplomása 
és a magyar pezsgő későbbi felfedezője, aki italai által jutott nemesi 
rangra, 1878-ban Franciaországba utazott. A feltételezésen múlik, épp 
ez alkalommal ismerkedett-e meg a habzó itallal, amely egész pálya
futását meghatározza.

Mukits János és európai körutazásai
A XIX. század hetedik és nyolcadik évtizedének szabadkai utazásai 

lényegének megértéséhez, konkrét példával, Mukits János ügyvéd és 
földbirtokos utazásainak személyes élményeinek részletes bemutatásá
val járulunk hozzá. Ezt a szabadkai történelmi levéltárban megőrzött 
úti jegyzetei teszik számunkra lehetővé, amelyekben a felkeresett 
helyek, az igénybe vett szállítási eszközök, ahogyan a belépti díjak is 
szerepelnek.

Első emlékezetes útjára -  amelyre még egyedül ment -  fogat vitte, 
és 1851. július 19-én Bajára vezetett. Onnan gőzhajóval Pestre utazott. 
Két nap múlva vonaton folytatta Bécsig, onnan Bádenig és Grácig, 
ahol egy éjszakát is eltöltött. Bécsi útja közepette Mukitsot felettébb 
fellelkesítette a Mura folyó környéke. Mariborból (Marburg) vonat vitte 
Poljöanáig (Poltschack), ahol miután leszállt a Celje és Ljubljana felé 
tartó vonatról, fogattal Rogaška Slatina (Rohits) felé vette útját. A 
fürdőben nyolc napot töltött. A visszatérés útvonalát nem őrzi feljegy
zés.
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Hat évvel később Mukits Marienbadba 
(Máriafürdő) utazott. 1857. június 30-án saját 
fogaton ért el Szegedre. Innen vasúton foly
tatta Pestre, majd tovább Brnóba (Brűn) és 
Prágába. Innen lovaskocsi vitte a 19 mérföld
re lévő Marienbadig. E kirándulása során fel
kereste az osztrák fürdők másik nevezetessé
gét, Karlsbadot (Károlyfürdő). A visszatérést 
megint más úton eszközölte ki. Karlsbad után 
Vildenthal, egy Ausztria és Szászország hatá
rán terülő település következett. Innen került 
Czvickauba, majd Lipcsébe illetve Drezdába.
Innen ismét Prágába jutott, és innen a régi útvonalon tért haza.

1860 koratavaszán sógora és egy szobainas kíséretében Mukits 
Meránóba (Merán fürdő) utazott. A hagyományos úton jutottak el Pes
tig és Bécsig, ahonnan Linz, Salsburg és Insbruck, majd postakocsin 
Meránó következett. A Szabadkára való visszatérés során a következő 
olasz városokat érintették (Verona, Velence), ahonnan a „Milano” gőz
hajó Triesztbe vitte őket. Innen vonaton utaztak Bécsbe, Pestre és 
Szegedre, és saját fogattal a szabadkai házig.

Mukits utolsó írott emlékkel bíró utazása 1882-re datálódik, amikor 
is Szabadka hatvannyolc éves polgármestere Ems fürdőjébe utazott. 
Szinte az egész utazás vonaton történik, kivétel a visszatérés Passau- 
tól Linzig tartó szakasza, ami gőzhajót vett igénybe. Az utas Emsbe 
Pesten, Bécsen, Linzen, Passaun, Regensburgon és Mainzon át jutott. 
Visszafelé Németországon át utazott. Első állomása Heidelberg volt, 
azután Karlsruhe, Stuttgart, Pleinfeld és Nürnberg következett. A 
folytatás a dejavu pályán, Regensburgon, Passaun, Linzen, Bécsen, 
Budapesten át vezetett Szabadkára.

Mukits János a következő esztendőben feltételezéseink szerint nem 
utazott sehová. A pozíciójára törő Lazar Mamužić ekkor már minden 
erejével azon volt, hogy véget vessen városvezetői pályafutásának, 
amely 1833 végére sikerrel is járt. Mukits kivonul a közéletből, vissza
vonultan élt családja körében egészen 1887. május 14-én bekövetke
zett haláláig. Hogy utazott-e még valahová, vagy pusztán korábbi 
utazásainak emlékeit és úti jegyzeteit melengette-e fel, rejtély marad. 
Ha az 1882-es maradt is utolsó utazása, méltán elmondhatjuk róla, 
Mukits János európai országok és azok lakóinak sokaságáról tudomást 
szerezve hagyta el a világot.

Fordította: B. I.
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Pékár Tibor

Mikor volt 
Szabadkám opera?

Szabadkának 1854. óta van színháza, de az állandó színtársulat 
csak 1945 őszén alakult meg, illetve nem is egy társulat, hanem mind
járt kettő jött létre: a magyar meg a horvát. A horvát színészek 1945. 
október 28-án álltak először közönség elé Mirko Bogović Matija Gubec 
c. történelmi drámájával, a magyarok pedig másnap mutatták be 
Balázs Béla Boszorkánytánc c. darabját.

A Magyar Népszínházba jobbára amatőr színészeket vettek fel, a 
Hrvatsko narodno kazalište pedig egy tucatnyi hivatásos, tehát képzett 
színésszel dicsekedhetett, akik Horvátországból kerültek Szabadkára. 
Velük együtt érkezett a városba egy 28 éves fiatalember is, aki a 
karmesteri állást pályázta meg, név szerint Milán Asió. Örömmel jött, 
mert hírét vette, hogy Szabadkán kitűnő muzsikusok találhatók, akik 
zenekarba verődve immár több mint fél éve rendszeresen hangverse
nyeznek, folytatva a nagymultú Szabadkai Filharmónia hagyományát. 
Szabadka különben sem egy kisváros -  akkor még nagynak számított -, 
valóságos csoda, hogy eddig még nem volt saját színháza.

No, de ki ez a Milán Asić?
Zágrábban pillantotta meg a napvilágot 1917. augusztus 23-án. 

Zenei tehetsége korán megmutatkozott: hetedikes gimnazista volt, ami
kor bemutatták a Pekarov Miško c. operettjét, amelyet a következő 
évben a zágrábi Horvát Népszínház (Hrvatsko narodno kazalište) is 
műsorára tűzött. Második zenés darabjának, a Veseli penzionat-nak a 
sikere tovább növelte az ifjú szerző hírnevét. Asió a zágrábi zeneaka
démián tökéletesítette tudását, aminek eredményeként 25 évesen 
megírta harmadik operettjét, amelynek a Pjesmom kroz život címet 
adta. De természetesen más műfajokkal is próbálkozott. A szoprán 
hangra és zenekarra komponált Ravenna, meg a Hrvatski ples című ze
nekari műve szinte az egész országban ismertté tette szerzőjük nevét.

Éppen egy ilyen komplett muzsikusra volt szüksége Szabadkának, 
aki rendelkezett mindazokkal az adottságokkal, amelyek egy színházi 
karmesternél elengedhetetlenek: zenei tehetség, magasfokú szakmai 
tudás és a színpadi zene iránti kifinomult érzék.

Zenés darabok
Az igaz, hogy képzett, jóhangú színészben mindig hiány mutat

kozott, de zenekari muzsikus bőven akadt, hiszen Szabadkának a

134



háború utáni években még teljes szimfonikus zenekara volt. A színház
ban ezért egymást érték a zenés darabok, illetve az olyan színdarab
ok, amelyekben a zene valamilyen formában jelen volt.

Szigligeti Csikós-át már az első szezonban műsorra tűzték, 
Csepreghy Sárga csikó-ját 1951 júniusától, Piros bugyelláris-át pedig
1952 októberétől játszották. Tóth Ede népszínműve A kintornás család, 
Elhagyott szerető cím alatt, 1954. április 9-én került bemutatásra. De 
itt kell megemlítenünk Pajzs Pál 1946 októberében bemutatott 
Szivárvány c. zenés, táncos néprevűjét, Móricz Zsigmond Úri muri-ját, 
valamint Sulhóf József Kidőlt a májusfa c. énekes népszínművét. (Az 
utóbbi két darabot 1953-ban adták először.) A magyar társulat 1951. 
október 13-án Milán Asić zenéjével mutatta be Strindberg Júlia kisasz- 
szony c. színművét, A legyező -  Goldoni vígjátéka -  pedig Király 
Ernő muzsikájával került színre 1952. június 11-én. Ugyanazon év 
októberétől kezdve Zilahy Zenebohócok c. commedia dell’arte-ját 
láthatta a közönség Jovan Srbulj zeneszámaival. Quasimodo Braun Ist
ván Magdics ügy-ének ősbemutatója 1953 október 27-én volt; a darab 
második fölvonásában Tumbas Pere Hajó tamburazenekara működött 
közre. A teljesség kedvéért meg kell még említenünk Komor Gyula 
Aladár nem szamár c. vidám zenés mesejátékát is, amelyhez 
Stefanides Károly komponált zenét -  bemutató: 1951. december 14-én 
- , és a Csizmás kandúr-t, amelynek premierje 1954. február 18-án volt, 
s amelyet Bermel Miklós zenésített meg.

A horvát társulat legnépszerűbb darabjai azok voltak, amelyek 
bunyevác, illetve sokác környezetben játszódnak, s amelyekből ugyan
csak nem hiányozhatott a zene. Sokat játszott kasszadarab volt a Č’a 
Bonina razgala, amelyben tamburazene szólt, s amelyet a szabadkai 
Matija Poljakovié írt, s 1950. október 28-án játszották először. Ugyan
csak ő volt a szerzője az egy évvel később műsorra tűzött Vašange c. 
népszínműnek, amelyhez Béla Tikvicki a saját gyűjtéséből válogatta 
össze a megfelelő népdalokat. 1953. december 16-án volt a bemuta
tója Jovan Gec Čardak ni na nebu ni na zemlji c. darabjának, amely
hez Milenko Živković komponált zenét, és természetesen ugyanebbe a 
műfajba sorolható az 1954. február 4-én bemutatott Šokica, amelynek 
komponistája Milán Asió volt, és a Zóna Zamfirova. Ugyancsak Asió 
tolla alól került ki Bora Stankovió 1946. február 23-án első ízben 
játszott Kostaná-jának zenéje. Az 1951. július 7-től műsoron tartott 
Djido közönségének szívét pedig Davorin Jenko muzsikája melengette. 
Škvarkin Prosta djevojka c. vígjátéka 1946. március 2-án, Osztrovszkij 
darabja a Sirotinja nije greh 1947. április 12-én ugyancsak Asió kom
pozíciójával együtt lett bemutatva. A sok megzenésített darab közül 
külön említést érdemel Dumas Kaméliás hölgy-e -  Gospodja s kameli- 
jama, 1947. január 4. -, amelyhez a színház karmestere Verdi Traviata 
c. operájának zenéjét használta fel. De zenés betétet komponált Asió
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a Képzelt befeg-hez is, amelynek horvát nyelvű bemutatója 1946. 
április 21-én volt, felújítása pedig 1951. október 6-án.

Iván Gundulió Dubravká-ja Jakov Gotovac zenéjével került színre 
1947. november 29-én, Marin Držić darabjai, a Plakir meg a Mande 
pedig Asió zenéjével futottak. Ugyancsak Asió keze munkáját dicsérik 
a Goldoni vígjátékait kísérő zenék, amelyek közül a Mirandolina az 
1947/48-as, a Ribarske svadje pedig az 1952/53-as szezon sűrűn 
játszott darabjai voltak.

Az 1953-ban bemutatott színdarabok közül még a következőknek 
volt „társszerzője” Asió mester: Winnetou, Vesele zene Windsorske, 
Kvej Lan.

Mesejátékhoz Asió is komponált zenét. Ilyen gyermekdarab volt a 
Vladimír Nazor szövegére írott Crvenkapica és a Mladen Širola szöveg
könyve alapján készült Dugonja, Vidonja i Trbonja.

Macchiavelli Mandragórá-ja 1952. január 17-én megtartott bemuta
tójának sikeréhez sokban hozzájárult Krombholz Károly zenéje, az 
ugyancsak szabadkai Dovát János pedig Šurek Ulični svirači c. vígjá
tékához komponált néhány zeneszámot, amit 1953 tavaszán hallhattak 
először a szabadkaiak.

A lista nem végleges, ugyanis néhány színdarabról ma már nem 
állapítható meg egyértelműen, hogy írt-e hozzá zenét valaki, s ha igen, 
akkor ki?1

Operettek
A népszínműtől az operáig vezető útnak valahol a felénél található 

a sokak által lenézett, de még többek által a rajongásig kedvelt műfaj: 
az operett. Népszerűségét elsősorban a kötelezően fülbemászó zené
jének köszönheti, amihez hozzájárul az egyszerű és mindig happy end- 
del végződő cselekmény, a vidám alaphangulat és a látványos kivitel. 
E „komolytalan” műfaj klasszikus alkotásainak színreviteléhez igen ko
moly előfeltételek kellenek: szépen éneklő, jól táncoló színészek, jó kó
rus és jó zenekar -  meg még jó egynéhány egyéb „jó”. A szabadkai 
színház már megalakulásának második évében elég erősnek érezte 
magát ahhoz, hogy megpróbálja kielégíteni a közönség operett-éhségét.

Először a horvát társulat kelt birokra egy operettel. A választás 
Lehár Pacsirtájá-ra esett, s a korabeli kritika szerint a főszereplők -  
Regina Čanić, Milena Petrovió, Drago Burió és Stanko Kološinac -  
szép teljesítményt nyújtottak, a táncosok is jók voltak, egyedül a kórus 
nem szolgált rá a dicséretre. Az Asió vezette Szabadkai Filharmónia -  
vagy legalábbis annak egy része -  kitűnően helytállt, noha olykor

1 Ezzel a témakörrel foglalkozik Milovan Miković „Opera i balét na subotičkoj sceni od 
1951. do 1953/54. god.” c. tanulmányában /Rukovet 1, 2, 3/1995/
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kissé túl hangos volt. Az operett bemutatóját 1946. november 7-én tar
tották.

Három hónappal később, 1947. február 1-én már egy újabb operet
tet vitt színre a horvát társulat: Sylva címen a Csárdáskirálynő-t. A főbb 
szerepeket ezúttal is Regina Čanić és Drago Burić alakította, mellettük 
kiemelkedett még Kaća Bačlija és Gyapjas István, valamint Sreta 
Avramović, Slava Bulgakova, Géza Šabić és Géza Vujkov. A kritikus a 
zenekart ezúttal olykor túl halknak találta.

1947. március 21-i számában a Hrvatska riječ a János vitéz magyar 
nyelvű bemutatójáról számolt be. A címszerepet alakító Németh 
Rudolfon kívül a bíráló senkivel sem volt igazán megelégedve. Iluskát 
R. Fazekas Piri alakította, a francia királylányt Sefcsics Mici, Bagót 
Sántha Sándor, Cseh Mária volt a mostoha, Garay Béla pedig a 
francia király. A táncosok közül Virág Klára volt a legjobb. Az éneke
seket Révai Gabriella korrepetálta, a zenekart ezúttal Kladek Imre 
vezényelte, a rendező pedig Sántha Sándor volt. Az állandó teltházak 
arról tanúskodtak, hogy a színház vezetősége jól eltalálta a közönség 
ízlését.

Ezután újra a horvátok léptek. 1947. november 5-én előadták Lehár 
örökzöld operettjét, A mosoly országé-1. A női főszerepet Nela 
Dejanović énekelte szépen, tisztán. Még nálánál is jobb volt Szu 
Csöng szerepében Josip Marušić, de a legkitűnőbb alakítást mégis a 
fiatal Dubravka Dežalić nyújtotta a herceg nővéreként. Gyapjas István, 
mint Pottenstein főhadnagy, szintén derekasan helytállt -  a Hrvatska 
riječ tudósítója szerint.
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Egy éwel később, 1948. november 29-én ismét a horvát társulaté 
volt a szó -  s a zene. Leonid Juhvid operettjét -  Svadba u Malinovki -  
hirdették a plakátok, amelyhez Alekszandrov írta a zenét. Abban az 
évadban sokszor előadták, mint ahogy még mindig repertoáron volt 
a János vitéz, A mosoly országa (Zemlja smiješka), a Koštana, a 
Csikós, stb.

A magyar társulat csak 1950 júniusában tudott előállni egy operett, 
Ernőd Tamás és Szirmai Albert Mézeskalács c. mesejátékának bemu
tatójával. A szereposztás a következő volt: Királyné -  Raczkó llus, 
Buhu -  Sántha Sándor, Örzse -  R. Fazekas Piri, Jóska -  Pataki Lász
ló, Jóska szüléje -  Juhász Anna, Bábi, a mézeskalácsos -  M. Pálfi 
Margit, Pityi Pál -  Szabó István. A 7 Nap június 7-i számából tudjuk, 
hogy „a Magyar Népszínház idáig nem látott káprázatos és színpom
pás előadásban állította ki a darabot. A kórusokat és az egyes sze
replők énekszámait Kovács Kornél tanította be, aki a zeneszámok 
hangszerelését is végezte. A zenekar Bermel Miklós vezényletével 
sima, gördülékeny kíséretet szolgáltatott. A táncszámokat Szabó 
Erzsébet tanította be...”

1951. január elsejével megszűnt létezni a Magyar Népszínház is, 
meg a Hrvatsko narodno kazalište is, és megalakult helyettük a 
Narodno pozorište -  Népszínház, amelynek egy közös adminisztráció
ja, egy közös műszaki osztálya és három „ága” volt: a horvát dráma, 
a magyar dráma és az ún. zenei osztály (muzióka grana). Az utóbbi 
vezetését Asió Milanra bízták, s az ő irányítása alá tartozott a zenekar, 
a kórus, a balett-együttes és az énekes szólisták. Ettől kezdve a 
színháznak saját zenekara volt, s a színlapokra többé nem került föl
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a Szabadkai Filharmónia neve, jóllehet mindegyik színházi muzsikus 
tagja volt egyben a Filharmóniának is.

önállóságuk bizonyításául a színházi zenekar már 1951. január 
8-án adott egy koncertet, amelyen részletek hangzottak el Leoncavalló 
Bajazzók és Mascagni Parasztbecsület c. operájából, valamint Asić 
Pjesmom kroz život (Dallal az életen át) c. operettjéből. Szólót énekelt: 
Matija Skenderović, Jelka Asić, Németh Rudolf és Horváth István.

Februárban is tartottak egy ún. populáris hangversenyt, amelyen 
Matija Skenderović és Németh Rudolf mellett ezúttal Tikvicki Béla 
lépett fel. A műsor Auber A portici néma c. operájának nyitányával kez
dődött, majd néhány részlet hangzott el a 7osca-ból, ami után Dvorák 
Ördög Kata c. operájának egy közzenéje következett. A műsor máso
dik részében csupa magyar szerző művei szerepeltek: Gaál Ferenc 
Ünnepi nyitánya, Lányi Ernő két dala -  Asić hangszerelésében - , ezt 
követte egy ária a Hunyadi László-ból, majd Bartók Két román tánca 
és Kodály Intermezzó-ja a Háry János-ból. A koncert zárószáma Liszt 
II. Magyar rapszódiá-ja volt.

Hasonló jellegű hangversenyre a későbbiekben is sor került. A 
nézőtéren hol diákok, hol katonák, hol pedig valamelyik vállalat dolgo
zói ültek.

No, de térjünk vissza az operettekhez!
A zenei osztály már 1951. február 1-én kész volt az új darabbal, 

amely egy hazai mű volt, Ivó Tijardovió Mala Floramye c. operettje, 
amelyet egy rijekai rendező, Slavko Midžor állított színpadra. A címsze
repet Jelka Asió kapta. A többi szerepben fellépett: Kiara Pejić mint 
šjora Petronela, Puszta Lajos (később Dragutin Margetić) mint Mirko, 
Žarko Velicki mint šjor Bepo Pegula, Géza Kopunović mint šjor Dane, 
Pero Vrtipraški mint šjor File, Maša Perenčević (a későbbiekben 
Sz. Cseh Mária) mint Miss Evelyn, Németh Rudolf az ezredes szere
pében stb.

A következő operett-bemutatóra április 27-én került sor. Jacoby 
Viktor Leányvásár-át magyar nyelven adták elő Garay Béla rendezésé
ben, a kórust Búzás János, a táncosokat Dimitrijevió Mara tanította be, 
a hangszerelést Milán Asić végezte, o is dirigálta az előadást. (Ezzel 
kapcsolatos a következő érdekesség: A belgrádi Vígszínház -  
Humorističko pozorište -  1953 tavaszán Garay Bélát kérte fel a Leány
vásár betanítására. Ebben a színházban akkor ugyanaz a Željko 
Straka dirigált, aki a háború után első igazgatója volt a szabadkai 
zeneiskolának, és első karnagya a Szabadkai Filharmóniának.)

A színház 34 tagú zenekara, 16 tagú kórusa, néhány táncosa és 
alig valamivel több szólistája ismét kemény fába vágta a fejszéjét, 
aminek eredményeként 1951. november 13-án felcsendültek Szirmai 
Albert elbűvölő dallamai, bemutatták a Mágnás Miská-t. Ezúttal is 
Garay volt a rendező, de a zenekar előtt most Bermel Miklós állt, a
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szereposztás pedig a következő volt: Korláth gróf -  Vujkov Géza, Lotti 
-  Balázs Janka, Rolla -  R. Fazekas Piri, Gida -  Kunyi Mihály, Baracs 
Iván -  Dragutin Margetić illetve Bodrogi Lajos, Marcsa -  Sz. Cseh 
Mária, Miska -  Gyapjas István. A közönség tombolt, a kritikus pedig 
egyedül Miska és Marcsa alakításában nem talált kivetnivalót.

Most pedig ragadjunk ki egy hónapot, mondjuk, az 1951/52-es 
évadból, hogy láthassuk, mi mindent kínált a szabadkai színház a 
nézőknek. (Vasárnaponként leginkább három előadást tartottak, a 
hétfő pedig mindig szabadnap volt.)

október 26. -  Djido
27. -  Sárga csikó
28. -  Umišljeni bolesnik

-  A tanítónő
-  Zóna Zanfirova

30. -  Leányvásár
31. -  Sok hűhó egy szobáért 

november 1. -  Zóna Zanfirova
2. -  A tanítónő
3. -  Izbiračica
4. -  Sárga csikó

-  Djido
-  Júlia kisasszony

6. -  Mézeskalács
7. -  Izbiračica
8. -  Sárga csikó
9. -  Zóna Zanfirova

10. -  Júlia kisasszony
11. -  Djido

-  Č’a Bonina razgala
13. -  Mágnás Miska, bemutató
14. -  Mágnás Miska
15. -  Izbiračica
17. -  Djido
18. -  Sok hűhó egy szobáért

-  Umišljeni bolesnik
-  A tanítónő

20. -  Mágnás Miska
21. -  Izbiračica
22. -  Mágnás Miska 

És így tovább.
A horvát társulat 1951. december 20-án teljesen felújítva mutatta be 

a szabadkaiaknak a Csárdáskirálnynő-t A címszerepet ezúttal Jelka 
Asićnak osztották ki, de ő is rendezte, sőt, ő is koreografálta az ope
rettet. Rajta kívül fellépett még: Szabó István (Weilersheim herceg),
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Horváth Rózsa illetve Slava Bulgakov (a herceg felesége), Dragutin 
Margetió (Edvin), Pejió Magdolna (Stázi grófnő), Bruno Vujkovió illetve 
Gyapjas István (Bóni), Matija Merkovió (Rohnsdorf), Németh Rudolf 
(Kerekes Ferkó) és még sokan mások. Milán Asió vezényelt.

A jegyigénylések a soron következő operett bemutatójára kétszere
sen meghaladták a színház befogadóképességét. De vajon melyik ope
rettről lehet szó? Hát a Maríca grófnő-ről! A bemutató napja pedig
1952. április 25-e volt. Az előadást Garay Béla rendezte, a címszere
pet Raczkó llus játszotta. De lássuk, mit írt még ezen kívül az előadás
ról a 7 Nap a május 11-i számában:

„...Kálmán Imre igényes muzsikája felső regiszterekben komoly 
problémát jelentett a primadonnának, és helyenként intonálásban és 
különösen tempókban túlságosan függetlenítette magát a zenekartól. 
Partnere, Bodrog Lajos, Török Béla tiszttartó szerepében komoly bon- 
vivánná fejlődött (...) A bemutatón Zsupánt Gyapjas István alakította a 
tőle megszokott lendülettel, nagyszerű tánctudással és komikusi kész
séggel. A második este a sokoldalú Godányi Zoltán mutatta meg, hogy 
van a színháznak -  ha kell -  még egy rátermett táncoskomikusa (...) 
Liza grófnő, az énekes naiva szerepét R. Fazekas Piri és Petz Marika, 
a szabadkai zeneiskola abszolvens növendéke alterálták. Fazekas 
Piri (...) a Leányvásár és Mágnás Miska primadonnája talpraesett ala
kítást adott nem nagyigényű szerepében (...) Petz Marika (...) ének
ben elsőrangút nyújtott, de nem hiányzott játékából sem a naiv báj, 
amely ezt a szerepet kedvessé teszi (...) Temunovics Maríca, (...) Lidi 
a cigánylány, rövid koloratúra szerepében az est egyik legszebb zenei 
produkcióját nyújtotta. Temunovics Maríca, aki ugyancsak zeneiskolai 
növendék, pillanatnyilag a kórus tagja. Reméljük, nem sokáig...”

„Vujkov Géza ismét az operett-buffó szerepét kapta meg. Jó válasz
tás volt, (...) kár, hogy helyenként túl harsány volt s szinte a kia
bálásig fokozta az örökké izguló öregedő úr hangját. A Balázs 
Janka-Forgács József pár, mint Cecília grófnő és Kudelka főkomor
nyik, zajos sikert arattak rövid szerepeikben (...) A kisebb szerepekben 
felléptek Remete Károly, László Mária, Sipos György, Balázs István és 
Verseghi József. (...)”

„A szépencsengő kórusért ismételten Búzás János karvezetőt kell 
dicsérni. A kitűnő tánckórust, amely szép fejlődést mutat, Jurkovics 
Rúzsa tanította be (...) A bájos gyermekkar kedves meglepetés volt a 
közönség részére. Külön ki kell emelnünk a zenekar, illetőleg Pastyán 
Boriszláv karmester munkáját a kitűnő tempókért és színes zenei alá
festésért (...)

(Ekkortájt jutott el Szabadkára a szomorú hír, hogy a Maríca grófnő, 
a Tatárjárás, a Cigányprímás, a Csárdáskirálynő és megannyi más 
gyönyörű operett szerzőjét szélütés érte és elvesztette beszélőképes
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ségét. A következő évben el is hunyt. Kálmán Imre meghalt, de meló
diái még sokáig fognak élni.)

Érdemes bepillantani a színház 1951/52-es évadja végén készített 
kimutatásába, amely arról tanúskodik, hogy a zenei osztály tökéletesen 
megfelelt a hozzá fűzött reményeknek.

előadás néző átlagban
Magyar dráma: 122 39.470 323
Horvát dráma: 119 34.363 288
Zenei osztály: 78 32.779 420

A 18-szor játszott Mágnás Miská-X 10.503, a 12-szer játszott Leány- 
vásár-t 5.970, a 11-szer játszott Marica grófnő-t 5.750 néző látta. De a 
másik két dráma listavezetői is zenés darabok voltak:

Sárga csikó -  19-szer, 7.693 néző előtt
Aladár nem szamár -  17-szer, 8.550 néző előtt
Mézeskalács -  10-szer, 4.377 néző előtt

Az 1952-es év utolsó bemutatóját december 13-án tartották, ekkor 
játszotta a magyar társulat először a Három a kislány-t Schubert zené
jével. A darabot Pataki László rendezte, a zenekart Bermel Miklós 
vezényelte. íme a szereposztás:

Schubert -  Bodrogi Lajos
Schober báró -  Margetics Dragutin
Médy -  Petz Marika
Hédy -  Szűcs Marica
Édy -  Temunovics Marica
Tschöll papa -  Németh Rudolf
Vogl, operaénekes -  Kopunovics Péter
Schwind -  Vujkovics Bruno
Grisi, operaénekes -  Rackó Ilonka
stb.
1953 őszén újra elővették a János vitéz-t, és teljesen új szereposz

tással mutatták be október 23-án. A rendező ezúttal Pataki volt, a 
karnagy Bermel, a főbb szerepekben pedig fellépett: Németh Rudolf 
(János vitéz), Petz Marika (lluska), Juhász Rózsi (gonosz mostoha), 
Kopunovics Péter (strázsamester), Vérségi József (Bagó), Kunyi 
Mihály (francia király) és Konsztantinovics Zorica (királykisasszony).

A szezon végén még egy magyar operettet hirdettek a plakátok: 
Martos Ferenc -  Huszka Jenő

Gül Baba
Bemutató: 1954. június 26.
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Németh Rudolf nem volt hajlandó Garay rendezésében játszani, így 
aztán Kunyi Mihállyal összefogva ők ketten rendezték a darabot s a 
címszerepet Szabó János kapta, ami nem bizonyult szerencsés meg
oldásnak, mert Szabónak az éneklés nem volt erőssége, s a 7 Nap 
kritikusa szerint „sokkal jobb lett volna, ha prózában mondja el a dal
szöveget is, és teljesen átadja magát a játéknak”. Petz Marika bájo
san személyesítette meg Leilát, Vérségi jól énekelte Gábor diák sze
repét. A Mujkó cigányt alakító Kunyi Mihály -  ugyanazt a kritikus idéz
ve -  „testhezálló szerepet kapott, és most az egyszer elég mértéktar
tással játszott. Nagy jelenetében valóban megmutatkoztak képességei. 
Az énekléssel ő is hadilábon áll.”

Az operett szereplői hadilábon állnak az énekléssel?! Ez bizony 
nagy baj. Erre még visszatérünk, de majd csak a következő fejezet
ben, amikor végre megkeressük a választ arra a kérdésre, hogy 

Mikor volt Szabadkán opera?

Operák
A háború utáni Szabadkán először 1946 júniusában hangzott el 

operamuzsika, ekkor adta elő az eszéki operatársulat a Rigolettó-1, a 
Traviatá-1 és Az eladott menyasszony-t.

1948 a nagy évfordulók éve volt: ekkor ünnepelte a Szabadkai Fil
harmónia munkásságának negyvenedik, a Zeneiskola pedig fennállásá
nak nyolcvanadik évét. Mindkét intézmény igyekezett méltóképpen 
megünnepelni az országos viszonylatban is jelentős jubileumot. A Ze
neiskola által szervezett számos koncertből álló rendezvénysorozat
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élén a március 31-ére kitűzött operabemutató állt. Pontosabban szólva 
Iván Zajc Nikola Šubić Zrinjski c. operájának hetedik és nyolcadik ké
pét adták elő a Zeneiskola diákjai, némileg kiegészítve, a nyitánnyal 
és az epilógussal együtt. -  Még pontosabban szólva, Siflis Irma növen
dékei:

Nikola Šubić- Béla Tikvicki
Éva -  Matija Skenderovió
Jelena -  Jelka Šokčević-Asić (a Horvát Népszínház művésze)
Juranić -  Marijan Futivić
Alapić -  Bauer Attila
Paprutović -  Boško Filipović
Közreműködött a Tanítóképző énekkara és a Filharmónia zenekara 

Milán Asić vezényletével. Az előadást Jelka Asió rendezte.
Az est második részében egy ún. balett divertissement-t láthatott a 

közönség, Ruža Jurković, a Zeneiskola balettosztályának vezetője, és 
Gyapjas István előadásában. Chopin, Grieg, Sibelius, Waldteufel és 
Baranovió zenéjére komponált balettel igyekeztek megnyerni a közön
ség tetszését. Zsúfolásig megtelt a színház nézőtere, s a jelenlevőket 
Tikvicki Géza, a Szerb Népköztársaság kommunális ügyeinek minisz
tere köszöntötte. Az ünnepség fényét némiképp beárnyékolta, hogy a 
Belgrádi Rádió, műszaki okokra hivatkozva, az utolsó pillanatban elállt 
az előadás közvetítésétől.

1948. június 12. az a nevezetes dátum, amikor a szabadkai szín
házban, szabadkai erőkkel, bemutatásra került egy teljes opera, Pucci
ni Toscá-ja. Az előadás horvát nyelven folyt a következő énekesekkel:

Floria Tosca -  Nela Dejanović
Mario -  Franjo Klokočki, az Eszéki Opera tagja
Scarpia -  Béla Tikvicki
Angelotti -  Bauer Attila
Sekrestyés -  Petar Kopunović
Spoletta -  Boško Filipović
Siarrone -  Géza Vujkov
Börtönőr -  Sreta Avramović
Pásztor -  Kiara Peié
A Tanítóképző énekkarát (ministránsok) és az Iparos Dalárdát 

Dubravko Stahuljak és dr. Diamant Ernő tanította be, az énekeseket 
pedig Siflis Irma készítette elő. A filharmonikusokat Milán Asić vezé
nyelte, az előadást Emil Karasek rendezte. A Hrvatska riječ tudósítója 
(1948. VI. 18.) minden előadót megdicsért derekas helytállásáért.

A jég megtört, a Tosca a következő évadban jónéhány előadást 
megért. (1949. márciusában ötször játszották.)

A nagy olasz komponista népszerűségét igazolja, hogy pontosan 
három évvel később ismét egy Puccini-operát tűzött műsorára a 
színház időközben megalakult zenei osztálya, ez az opera pedig a
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Pillangókisasszony volt. 1951. június 19-én mutatták be, ugyancsak 
horvátul. A rendezés feladata ezúttal a rijekai Slavko Midžorra hárult, 
a kórust Búzás János tanította be, a szereposztás pedig a követ
kező volt:

Cso-cso-szán 
Szuzuki 
Pinkerton 
Sharpless 
Goro
Yamadori herceg 
Bonzo

Jelka Šokčević 
Kiara Peić
Aleksandar Marinkovió (Belgrádból)
Béla Tikvicki 
Petar Kopunovió 
Horváth István 
Németh Rudolf

A bemutató előadásról írt kritika szerint -  Hrvatska riječ, 1951. VI.
29. -  az énekesek szinte valamennyien kitűnőre vizsgáztak, egyedül a 
zenekarból hallatszottak olykor-olykor gyanús hangok. Meg hát a kórus 
is lehetett volna népesebb.

A Pillangókisasszony, azaz a Madame Butterfly, a következő évad
ban egyszer-kétszer minden hónapban színre került, sőt az újvidéki 
meg a zombori színház közönsége is láthatta az operát a szabadkai
ak tolmácsolásában.

1952. február 27-én egy hazai művet tűzött műsorra a zenei osz
tály, a Muradbegović szövegére komponált Moranát-X, melyet Jakov 
Gotovac zenésített meg. A rendezőt, Nando Rojét ezúttal Zágrábból 
hozatták. íme a szereposztás:

Morana -  Jelka Šokčević-Asić
Gorává -  Analiza Mezei
Bojan -  Dušan Vučković
Njegovan -  Németh Rudolf
Gojen -  Béla Tikvicki
Govedarka -  Kiara Peić
Pela -  Anica Šokčić
Jela -  Horváth Rózsi
Dane -  Horváth István
Mijo -  Antun Crnjaković
Kata -  Ruža Juhas
Mara -  Kovács Vera
Rade -  Matija Merković
Pavo -  Pero Kopunovió
Čobanče -  Marija Temunović
A balettszámokat Ruža Jurković tanította be.
„Habemus operám!” -  kiáltott fel a Színházjáró Jeromos 1952. 

március 9-én a 7 Nap-ban, majd így folytatta írását: „A bemutatón 
nemcsak a régi erők (Sokcsevics-Ászics Jelka, Tikvicki Béla, Németh 
Rudolf) adták legújabb tanújelét zenei felkészültségüknek, hanem 
felbukkantak újabb tehetségek (...) Egyedül Vucskovics Dusán, az
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újonnan szerződtetett fiatal tenorista nem váltotta be mindenben a 
hozzáfűzött reményeket (...) A legfeltűnőbb ugrásszerű haladást a kar 
tette. A kar, amely ebben a dalműben a cselekmény egyik hordozója 
és kevés kivétellel állandóan a színpadon van, hangban, mozgásban, 
játékban és táncban fényes vizsgát tesz (...)”

Két hónappal később, június 23-án már Az eladott menyasszony ko
mikus jelenetein derülhetett a szabadkai színház közönsége. Smetana 
művét a belgrádi Mladen Sabljió rendezte, s a színlap szerint a sze
reposztás a következő volt:

Kruzsina -  Béla Tikvicki
Ludmilla -  Magdalena Pejió
Masenjka -  Jelka Š. Asió
Micha Tóbiás -  Petar Kopunovió
Háta -  Analiza Mezei
Vasek -  Bruno Vujkovió
Jenik -  Dragutin Margetió/Aleksandar Marinkovió
Kecal -  Németh Rudolf
A táncokat Miliša Milisavljevió, a rijekai színház balett-táncosa taní

totta be, a díszleteket De Negri Endre tervezte.
Az 1952-es év őszén a rosszul hangzó „Zenei osztály” elnevezést 

a jobban csengő „operára” cserélték fel.
Most pedig, mielőtt még tovább mennénk, álljunk meg egy percre a 

zenekari árok mellett s kukkantsunk be, kik ülnek a zenekarban? 
Berke Tibor Kurina Franjo
Bermel Nikola Laslo Andrija
Bodrió Josip Mészáros Vince
Darvaš Stevan Nióetin Pero
Dovat Iván Nedo Ignjat
Gizur Béla Nyerš Andrija
Gubenar Josip Pilić Miloš
Gubenar Vilim Pinkává Viktor
Hofman Károly Peregi Karlo
Horvat Josip Pecko Nikola
Jager Antun Rác Iván
Jaborek Ferdinand Sárközi Ádám 
Jonaš Josip Tót László
Jonaš Ladislav Tumbas Pero
Kaóina Emílián Vukovió Petar
Király Ernő Weber Stevan
Kovaó Josip Zillich Mihajlo
Kunc Miroslav Usztjenko Vaszilije
Kurina Mihajlo Újházi Ljudevit

146



Ekkor, 1952-ben már a kórus is 32 tagot számlált:
Bačlija Iván Horvát Ruža
Bačlija Kata Horvat Ružica
Balaž Jelisaveta Horvat Stevan
Crnjaković Antun Juhas Ruža
Dulić Nikola Klinovski Angelina
Gion Ruža Kovač Lajoš
Kovač Vera Suturović Marko
Merković Matija Šipoš Djordje
Mezei Analiza Šokčić Anica
Nádai János Tikvicki Ruža
Nadjpal Stevan Temunović Marija
Peić Magdalena Teodorović Ljubica
Pelhe Djuro Tot Piroška
Poka Josip Vujković Bruno
Sič Marija Vuković Kalman
Simonyi Zoltán Ugrinov Aleksandar
1952 nyarán a színház forgószínpadot kapott -  Vajdaságban első

ként -  ami jelentősen megkönnyítette a rendezők, de méginkább a 
színpadmester munkáját. A nagyobb lehetőségeket kínáló színpadon 
elsőként bemutatott opera a Nikola Šubić Zrinjski volt, amit az opera 
kedvelői 1952. október 22-én láthattak először. Lévay Endre beszámo
lójából tudjuk, hogy az operaszezon megnyitó előadása zsúfolt ház 
előtt zajlott le. „A bemutató estéjén -  írja Lévay a 7 Nap november 
2-i számában -  két nép ült egymás mellett a széksorokban, a horvát 
és a magyar (...) Tikvicki Béla alakította Zrínyit, a szigeti hőst, Németh
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Rudolf Szolimánt, a török szultánt, a többi szerepben szintén horvát és 
magyar művészek és karénekesek együttesen léptek föl. Közös erővel 
hozták színpadra annak a nagy történelmi alaknak drámai életét, aki 
mind a két nép küzdelmes életének történetében jelen van és mind a 
két nép egyformán hősének ismeri.”

A többi szereplő:
Éva Ana Ivanišević
Jelena Jelka Asić
Gašpar Alapié Matija Merković
Lovro Juranić Dragutin Margetić
Vük Paprutović Bodrogi Lajos
Mehmed Sokolović Aleksandar Marinković (Belgrád)
Mustafa Iván Bačlija, stb.
A rendezésre Marko Fotezt kérték föl.
Két hónap elteltével, 1953. január 5-én, bemutatásra készen állt 

Verdi talán legnépszerűbb operája, a Traviata. Rudolf Ertl rendezte, a 
koreográfiát Radomir Milošević készítette, a dirigensi emelvényen 
Borislav Pašćan, az Opera másodkarmestere állt. A főbb szerepek a 
következőképpen lettek szétosztva:

Violetta -  Jelka Asió
Flóra -  Ana Ivanišević
Germont Alfréd -  Aleksandar Marinkovió
Germont György -  Béla Tikvicki
Március 6-án a Traviata 100 évvel korábbi ősbemutatójára emlékez

ve játszották Szabadkán Verdi remekművét, Margetió ekkor alakította 
először Alfrédot. Tizedikén pedig az Egyesült Államokból érkezett 
Marjory Radovan hangjában gyönyörködhetett a szabadkai közönség, 
aki Violettát személyesítette meg azon az esten. Természetesen, más 
énekesek is vendégszerepeitek abban az évadban:

Nikola Cvejió -  Belgrádból (Nikola Šubić Zrinjski)
Sergije Foretió -  Eszékről (Madame Butterfly)
Vlada Popovió -  Újvidékről (Madame Butterfly)
Dragutin Burió -  Újvidékről (Madame Butterfly)
Miliša Milosavljevió -  Újvidékről (Eladott menyasszony)
Zdenka Rubinstein -  Eszékről (Madame Butterfly)
Fehér János -  Eszékről (Traviata)
A karmesterek közül:
Drago Savin -  Eszékről (Traviata) és
Vlado Kobler, ugyancsak Eszékről (Madame Butterfly).
A tenorista Aleksandar Marinkovióot állandó szerződés kötötte a 

Szabadkai Operához. 1953. június 5-én kereken ötvenedszer énekelt a 
szabadkai operarajongóknak, a Zrínyi-1 ezen az estén játszották tizen
kilencedszer. Marinkovió egyébként a fővárosi Operának volt állandó 
tagja.

148



Egy kicsit előre szaladtunk az időben, gye
rünk csak gyorsan vissza!

1953. január 30-át írtak, amikor egy önálló 
est keretében bemutatkozott a mind jobban 
izmosodó balett-együttes, amelynek irányítá
sát Radomir Milošević vette kézbe. A műsor 
csupa fülbemászó zenedarabból állt:

1. Schubert: Rosamunde, nyitány
2. Chopin: Nocturne és Valse brillanté -  

zongorán előadta az Opera korrepetitora:
Vad-Dorman Margit

3. Sibelius: Valse triste
4. Liszt: II. Magyar rapszódia
ö.Ponchielli: Az órák tánca a Gioconda c. operából
6. Asió: Falusi idill
7. Strauss: Mesék a bécsi erdőből
8. Ravel: Bolero
A látványos műsor szereplői a koreográfus mellett a következők vol

tak: Andja Arandjelovió -  Belgrádból, valamint, a szabadkaiak: Mónika 
Tikvicki, Bojka Krnjajski, Vera Sabolčki, Irena Želinska, Edita Anau, 
Saša Vojtov, Margita Šujić, Nikola Jovanovió, Marija Dovat és Ljubica 
Horvat.

Május 4-én még egy balett divertissement-t rendeztek, amelyen 
spanyol, orosz, osztrák, kubai és más népek zenéjére ropták a táncot 
a színház fiatal tehetségei -  ezúttal kizárólag zongorakíséret mellett.

De még ez előtt néhány nappal, 1953. április 29-én történt, hogy 
bemutatták Josip Andrió Dužijanca c. operáját, az első bunyevác 
operát.

Ki volt ez az Andrió?
(ró és zeneszerző, képesítése szerint jogász, aki magánúton sze

rezte meg zenei tudását. Bácskában született, 1894. március 14-én, a 
Palánka melletti Bukinban. Gyermekkorát a szerémségi Moravió falu
ban töltötte. Slavonska Pofegán járt gimnáziumba, s már ekkor elkez
dett komponálgatni. Egyetemi tanulmányait Zágrábbban és Prágában 
folytatta. Termékeny zeneszerző. Kompozícióinak legtöbbjét (kb. 180) 
tamburazenekarra írta, de ugyancsak jelentős (kb. 150) a szóló-éneke
inek a száma, ezenkívül több kórusművet, kamaraművet, zenekari 
művet -  egyebek között 18 szimfonikus táncot -, kantátát és színpadi 
müvet írt. Alkotásaiból gyakran kihallatszanak szülőföldjének dallamai 
(Bácskai szimfónia, Bácskai tavasz, Szabadkai impressziók, sokác 
lakodalom, stb). Gyűjtőútjai során majd kétezer népdalt mentett meg a 
feledéstől. Zenei írásai közül legjelentősebb a szlovák zene története, 
amit ő írt meg elsőként, és az 1953-ban kiadott tambura-iskola.

A Dužijanca első hangjait még 1938-ban papírra vetette, s tíz évvel 
később, a Zágrábi Rádió felkérésére, ugyanezt az anyagot fölhasznál

149



va megírt egy kantátát, amit be is mutattak. Az opera 1952-ben nyer
te el végső formáját. Két felvonásból és egy intermezzóból áll, aminek 
keretein belül a néző megismerheti a bunyevác tanyavilágnak az 
aratással kapcsolatos minden szokását. A cselekmény egy egyszerű 
szerelmi történet, a főszereplő maga az egyszerű nép. A zenét Andrić 
a saját szövegkönyvére komponálta.

íme az első bunyevác opera, a Dužijanca szereposztása az ősbe
mutatón:

Bandašica Ruža, szoprán -  Petz Marika
Bandaš Blaško, tenor -  Dragutin Margetió
Domaćin, basszus -  Németh Rudolf
Čiča, tenor -  Petar Kopunovió
Baćo, bariton -  Antun Crnjakovió
Stanarica, szoprán -  Analiza Mezei
Raduša, alt -  Kovács Vera
Ranka, alt -  Angelina Klinovski
Čobanin, bariton -  Béla Tikvicki/lvo Vargović
A táncokat Radomir Milošević -  a koreográfus -  és a tánckar adta 

elő, az operát Vojmil Rabadan rendezte.
A nagy érdeklődést kiváltó bemutatón megjelent több jelentős sze

mélyiség: dr. Mihajlo Vukdragović és dr. Marko Fotez Belgrádból, az új
vidéki Szerb Népszínház igazgatója, Boško Petrović, a Matica srpska 
titkára, a szarajevói opera karmestere, és még sokan mások.

Ugyanezen az esten bemutatásra került egy klasszikus alkotás is, 
Mascagni egyfelvonásosa, a Parasztbecsület ugyancsak Rabadan ren
dezésében -, mégpedig a következő szereposztásban:

Santuzza -  Ana Ivanišević
Turiddu -  Aleksandar Marinkovió
Lucia -  Analiza Mezei
Alfio -  Ivó Vargović/Bela Tikvicki
Lola -  Vanja Matulić
Közreműködött a Testvériség-Egység Kultúregyesület (KUD 

„Bratstvo i jedinstvo”) kórusa, melyet Búzás János tanított be.
Az ország lakossága valójában ekkor vett tudomást először a Sza

badkai Opera létezéséről. A vajdasági lapok mellett a fővárosi Borba -
1953. V. 5-én -  hosszabb cikkben számolt be a Szabadkán tapasztal
takról. A legtöbb dicséretet a zenekar és vezetője, Milán Asić kapta.

A Népszínház eredményes évet tudhatott maga mögött. Az 
1952/53-as szezonban 28 premiert tartottak: a magyar dráma 144 
előadását 49.848 néző, a horvát társulat 128 előadását 43. 379 néző, 
az Opera 89 előadását pedig 35.200 tekintette meg.

Ősztől új tagokkal bővült a szólisták tábora: két szopránénekes -  
Elena Tomičić-Galun és Zora Konstantinovié -, és két tenorista -  
Balázs László és Nino Srbu -  került a távozó Ana Ivanišević helyére.
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A Pillangókisasszony-t már több mint hússzor adták, amikor elő
vették Puccini öt évvel korábban játszott operájának, a Toscá-nak a 
partitúráját. A premier napja 1953. november 21-e volt, s a színlap a 
következő szereposztást hirdette:

Floria Tosca -  Elena Tomičić-Galun/Ana Ivanišević 
Mario -  Aleksandar Marinković/Nikolaj Srbu
Scarpia -  Ivó Vargović/Bela Tikvicki
Angelotti -  Antun Crnjaković
Sekrestyés -  Petar Kopunović
Spoletta -  Dragutin Margetić
Mint mindig, rendezőt ezúttal is idegenből szerződtettek: a válasz

tás most Nikola Cvejićre, a kiváló belgrádi operaénekesre esett.
Eszékről időközben új karmester érkezett, Vlado Kobler, s a követ

kező bemutatóra már ő készítette fel az együttest. A Carmen-t 1954. 
január 26-án mutatták be, a kritika szerint közepes eredménnyel, mert 
a címszerepet alakító Vanja Matulió noha kulturáltan énekelt, de lát
szott, hogy ez a szerep nem rá van szabva, Nino Srbu pedig Don 
Jóséként annyira vigyázott a szép éneklésre, hogy a mozgásról szinte 
teljesen megfeledkezett. Jelka Asió (Micaela) hibátlan volt, Németh 
Rudolf (Zuniga) hasonlóképp, és Tikvicki Bélának (Escamillo) is nagyon 
szép volt a -  kosztümje. (Hrvatska rijeó, 1954. I. 20.) De az sem ke
rülte el a mübíráló figyelmét, hogy Kobler az egész operát végig fejből 
vezényelte!

Március 13-án két belgrádi művész vendégszereplésével adták 
Bizet operáját, Carment ekkor Mila Miladinovió alakította, Don José-t 
pedig Boris Marinov. Tizenkilencedikén az eszéki Franjo Klokočki bújt 
Don Jósé kosztümébe. Az ilyenfajta felfrissítések mindig jelentős mér
tékben javítottak az előadások minőségén.

A szezon utolsó operabemutatójára 1954. május 19-én került sor: 
Leoncavallo kétfelvonásos operáját, a Bajazzók-at adták elő Josef 
Bayer Babatündére (Vila lutaka) és Rimszkij-Korszakov Spanyol capric
cio-jára komponált balettje társaságában. A zenekart Vlado Kobler 
vezényelte, Canio szerepét a belgrádi Borisz Marinov énekelte, Jelka 
Asió volt Nedda, Ivó Vargovió -  Tonio, Dra
gutin Margetió -  Beppo, Béla Tikvicki -  Silvio.
Az operát Mladen Sabljió rendezte, a balett
számok rendezője pedig Radomir Milošević 
volt.

A szabadkai Népszínház műsora kezdett 
egy igazi nagy operaház műsorára emlékez
tetni. Vegyük példának a júniusi hónapot: El
sején -  Bajazzók, 5-én -  Pillangókisasszony,
6-án -  Tosca, 9-én Carmen, 13-án -  Zrinyi,
15-én -  János vitéz, 17-én -  Traviata... A
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többi napokon a mási két társulat tartott elő
adást.

S akkor elérkezett 1954. július 6-a. 
Egymás után játszották a két rövid operát, 

a Parasztbecsületet meg a Bajazzók-at. Az 
előadás befejeztével a függönyt leeresztették, 
és föl sem húzták többé, legalábbis a szabad
kai Opera számára -  nem.

Az Opera bezárása sokakat megdöbben
tett, pedig várható volt. Akadtak, akik már a 
megnyitását sem találták indokoltnak. Minek 

az országban tizenegy opera -  mondták -, amikor a meglevő tíz is 
sok. Újvidék, Belgrád meg Eszék bőségesen el tudja látni Szabadkát 
operával, ha éppen arra támadna gusztusa. Az igaz -  érveltek tovább 
-, hogy a zenés darabok vonzzák a legtöbb nézőt, de nem az opera 
előadások, hanem az operettek meg a népszínművek. A Tosca ötödik 
előadására például már alig tudtak eladni 150 jegyet. De nem is cso
da, hiszen a minőséggel komoly bajok vannak. Egy énekes azáltal, 
hogy már nem hívjuk amatőrnek, még nem fog jobban énekelni, a ven
dégművészek pedig rengeteg pénzbe kerülnek. Azt a pénzt haszno
sabb célokra is lehetne fordítani.

Az érintettek hiába próbáltak ellenérveket felsorakoztatni, az a 
tábor győzött, amely az Operát életképtelennek, fölöslegesnek kiáltotta 
ki, s annak megszüntetésével jelentős pénzösszeget vélt megtakarí
tani. Még Napravnik Karéi, a város egyik legtekintélyesebb muzsi
kusa is azon a véleményen volt, hogy közepes operaelőadások he
lyett helyesebb lenne a színházban színvonalas operettelőadásokat 
tartani.

így aztán a szólistáknak felmondtak, a kórusban meghagytak 14 
énekest, a zenekarban 24 muzsikust. A szabadkai Operát fiatalon, még 
szinte csirájában fojtották el. Még mielőtt kifejlődött volna. Ez a huszár
vágás olyan mély sebet ejtett a város testén, ami a mai napig sem 
gyógyult be teljesen.

Azt nem tudhatjuk, hogyan alakultak volna a dolgok, ha az Opera 
hívei győznek, de azt igen, hogy a legjobb énekesek rövidesen odébb- 
álltak, a zenészek közül is többen másutt kerestek maguknak megél
hetést, tehát a pénz ugyan megmaradt -  ha egyáltalán volt de nagy
operettet előadni már nem igen volt kivel. A Zeneiskola továbbra is 
gyártotta a jó muzsikusokat, de most már nem Szabadka, hanem más 
városok, más országok számára.

Ma már ott tartunk, hogy a hatvanas-hetvenes éveket is visz- 
szasírjuk, mert opera ugyan akkor sem volt, de legalább még volt 
színház.
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Végezetül álljon itt egy kis statisztikai kimutatás a szabadkai 
Népszínház zenei osztálya három és fél évig tartó működésének szám
beli eredményeiről:

évad_________premier előadás_____ nézők száma
1951. I — VIII. 5 37 19.796

vidéken: 7 7.942
44 27.738

1951/52 3 75 31.468
vidéken: _3 1.311

32.779
1952/53 6 86 34.427
1953/54 7 92 29.851

(Ezek az adatok a Narodno pozorište - Népszínház, 1945-1955
kiadványában találhatók. Sajnos, nem minden részletükben egyeznek 
meg a korábban már elmondottakkal.)

A kérdés, hogy „Mikor volt Szabadkán opera?” -  választ nyert: 1952 
ősze és 1954 nyara között, bár a színházban korábban is játszottak 
operát, legelőször 1948. június 12-én, amikor a Tosca  került színre.

Az tehát sikerült kiderítenünk, hogy Szabadkán mikor volt opera, ám 
azt senki sem tudja megmondani, hogy mikor le s z  megint.

Kezdetnek egy közönséges zenés színházzal is beérnénk. Ellenke
ző esetben várható, hogy Szabadka kultúrája teljesen elsorvad. Régi 
igazság: Színház nélkül egy város nem város, zenekar nélkül pedig 
egy színház nem színház!

Szabadka, 1999. júliusa

FÜGGELÉK

Az alábbi fölsorolásból megtudható az egyes operabemutatók dátuma, az ope
ra címe, a zeneszerző és -  zárójelben -  a karmester neve.

1948. VI. 12. -  Tosca -  G. Puccini (M. Asić)
1951. VI. 19. -  Pillangókisasszony -  G. Puccini (M. Asió)
1952. II. 27. -  Morana -  J. Gotovac (M. Asió)

VI. 23. -  Az eladott menyasszony -  B. Smetana (M. Asió)
X. 22. -  Nikola Šubić Zrinjski -  I. Zajc (M. Asió)

1953. I. 5. -  Traviata -  G. Verdi (B. Pašćan)
IV. 29. -  Dužijanca -  J. Andrió (M. Asió)

-  Parasztbecsület -  P. Mascagni (M. Asió)
XI. 21. -  Tosca -  G. Puccini (M. Asió)

1954. I. 26. -  Carmen -  G. Bizet (VI. Kobler)
V. 19. -  Bajazzók -  R. Leoncavallo (VI. Kobler)

-  Babatündér, balett -  J. Bayer (VI. Kobler)
-  Spanyol capriccio, balett -  N. A. Rimszkij-Korszakov (VI. Kobler)
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Román András

Egy műcmiékes építész 
csapongó gondolatai 

limesről, határról
Limes, -/'f/s, m -  így tanultuk a pesti Berzsenyi gimnáziumban 

(mert, hogy én még tanultam latint, nyolc éven keresztül), így szere
pel a szótárakban is. Vagyis, hogy az alanyesete (nominativus-a) 
limes, a birtokos esete (genitivus-a) limitis és hogy hímnemű (mas- 
culinum). S hogy el ne felejtsem; a jelentése: határ.

Mindenféle határ. Nekem mégis, ha ezt a latin szót, kifejezést hal
lom, egyetlen dolog jut az eszembe: a rómaiak limese, ezer kilométe
reken át húzódó erdőrendszere a birodalom határán. Vagyis a világ 
végén, ott, amin túl már a barbárok földje kezdődött. A barbároké, 
akik szakállt hordanak, de fegyvert is, ami veszélyezteti a birodalmat, 
ami ellen védekezni kell.

Azon a tájon, ahol én élek, a limes a Duna jobb partján húzódott. 
Erős védvonal volt, afféle egykori Maginot rendszer, ahol erődről erőd
re lehetett fáklyával jelezni. És voltak a limesnek előretolt hídfőállásai 
a túlparton is, ahol a legválogatottabb cchorsok teljesítettek szolgála
tot, hiszen ők már az ellenség földjén védték a birodalmat, vigyázták 
az ellenséget. Ilyen hídfőállás volt Budapest szívében, a mai Erzsébet 
híd tövében Contraaquincum, ami még állt akkor is, amikor újabb bar
bárok érkeztek a rómaiak által már régen elveszett tájra. Jó lakóhely
nek találták a vastag falakat, amelyhez foghatókat talán még soha 
nem láttak. így alapították meg a várost, ami majd késői utódaik fővá
rosa lett.

Része a limesnek a távoli Germaniában húzódó védvonal is. 
Xantent ismerem ebből, ahol viszont a mai germán műrómaiakkal 
mű-erődjátékokat játszanak a gyermeteg bámészkodóknak a műrégivé 
kiépített, jobb sorsra érdemes műrómaivá degradált campusban, elvé
ve annak eredetiség, a hitelesség minden illúzióját. Ilyen hát a limes: 
lehet része a nemzeti identitásnak ma is és lehet a profithajhászás- 
nak is eszköze.

Két esztendőn keresztül részese voltam magam is egy kegyetlen 
erődjátéknak. Kegyetlen volt, szerencsére véressé nem vált. Sorkato
naként, friss építész diplomával a zsebemben, erődvonalat építettünk 
mi is folyók partján. 1951-53-at írtunk, torz politika diktált, ellenségnek 
kiáltotta ki a barátot és feltételezte, hogy a Mura meg a Dráva túlpart
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járói az imperialisták lepénzelt zsoldosai megtámadják a szocializmust 
békésen és rendkívül sikeresen építő kicsiny hazánkat. Sokat nem ér
tettünk a haditechnikához, de annyit igen, hogy amit építünk, az első 
világháború színvonala. így aztán nem nagyon csodálkoztunk, amikor 
a túlpartról magyarul átkiabáltak, szintén egyenruhát hordó fiúk: Ráko
si katonái, mi csak röhögünk rajtatok... Ha az limes lett volna, vajon 
melyikünk volt a barbár?

Annak a két évnek az emléke hozzájárult ahhoz, hogy felismerjem 
a határok fetisizálásának értelmetlenségét. Tíz évvel később már mű
emlékesként jártam arra. Muraszemenyén, a műemlék templom előtt 
petúniák virultak a szakaszparancsnoki figyelő felfordított, előregyártott 
vasbeton kupoláiban. Dobriban pedig Pali bácsi, akinél beszállásolva 
voltam egykoron, megdicsérte munkánkat: „Tudja törzs elvtárs (ez 
voltam én), milyen remek krumplitároló az A-39-es?”

Műemlékesként arra is rájöttem, hogy nem csak a határ nem mond 
semmit az építészetben, de igazából még az etnikai különbség se 
nagyon. Nem igaz az, hogy a magyar másként épít/épített, mint a 
román. Az ugyanott élők ugyanúgy építenek, bármi legyen is az anya
nyelvűk. A változást a tágabb táj, a régió hozza a maga jellemzőivel: 
éghajlatával, domborzati adottságaival, építésre alkalmas anyagaival, 
meg gazdasági lehetőségeivel együtt. Világörökség rangú falu kettő 
van Európában: a szlovák Vlkolinec meg a magyar Hollókő. Szín szlo
vák és szín magyar települések. Gyönyörűséges népi építészetük -  
amitől világörökségek -  nagyon hasonló, legalábbis formailag. Fából 
épültek a házak Vlkolinecben, vályogból-kőből Hollókőn, mert hogy itt 
az egyikből volt bőséges, amott meg a másikból -  de azonos a töme-
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gük, azonos a beosztásuk, azonos a tetőido
muk. Mert mindkét falu azonos régió része, a 
Kárpát medence északi vidékéé, ahol magyar 
meg szlovák egymástól tanulta évszázadokon 
át, hogyan kell célszerűen, olcsón építeni és 
egyformán volt érzékük ahhoz, hogyan kell 
mindezt ízléssel csinálni, hogyan lehet kü
lön erőfeszítés, külön többletmunka nélkül 
szépre formázni azt a szerény hajlékot, ahol 
élnek.

A népi építészetben se szeri se száma a 
példáknak, hogy az fütyül politikai és etnikai 

határokra. Szalafőn, ebben a csodálatos szépségű faluban, ahol táj és 
építészet olyan harmóniában él együtt, ahogyan az csak lehetséges, 
ahol nem tudod, mikor lépsz ki a faluból, mert a házak között is a 
természetben vagy, szóval Szalafőn, ebben a színmagyar faluban ép
pen olyan emeletes kástut épített egykori tulajdonosa, mint a mindig 
is volt határ túloldalán, Szlovéniában. Križevciben, ebben a horvát fa
luban, Markovióék háza éppen olyan, mint odébb Mártonéké Zalában. 
Ha pedig a pompás emeletes faházakat hasonlítjuk össze a bulgáriai 
Melnikben, az albán Beratban, a görög Veroiaban vagy a török 
Birgiben, van-e köztük jelentős különbség? Egyáltalán, milyen háztí
pus ez: balkáni? török? Bárminek is nevezzük, olyan, ami átível nyel
ven, valláson s főleg határokon, ami pedig a Balkánon viharosabban 
változott, mint bárhol a világon.

Ne higgyük, hogy csak a népi építészetben van ez így. A favázas 
(fachwerk) városi építészet nemcsak a Rajna egyik partján, Németor
szágban dívik, amióta csak van városi polgári építészet, hanem a 
folyó túloldalán, Franciaországban is. Spanyolok és portugálok szíve
sen (és joggal) dicsekednek azzal, hogy határuk a XIII. század óta 
változatlan, de ez a határ az építészetben nem létezik: egy spanyol 
kolostor nem sokban különbözik egy portugáltól, legfeljebb ez utóbbi 
provinciálisabb némileg. S nem hasonlóak-e a pravoszláv templomok 
Szibériától Szerbiáig, pedig hány határ feszül köztük?

Itt álljunk meg egy szóra. Ellentmondás látszik ugyanis. Ha ti. az 
azonos területen, hiába más-más a nyelv, azonos az építészet, miért 
más a vegyes vallású területeken a templomok építészete? Azért, 
mert a vallás az egyfajta ideológia és az ideológiák erősebbek a nyel
vi, etnikai vagy nemzeti kötődéseknél. A nemzeti államok kialakulása 
előtt nem voltak nemzeti ellentétek. Vallásiak voltak. Az egyazon ír 
katolikusok és protestánsok ma is buzgón lövik és robbantgatják egy
mást. A keleti és nyugati kereszténység temploma nem csak a liturgi
ái különbözőséget fejezi ki, hanem a jelentős filozófiait, mentalitásbe
lit is. Jakab és Komor szabadkai városházája nem más (legfeljebb

156



szebb), mint más városháza, zsinagógájuk viszont természetesen el 
se képzelhető katolikus templomként.

Az ideológia az építészetben stílusalakító tényező, a stílusok pedig 
előbb-utóbb univerzálissá válnak. De csak akkor, ha az ideológia vá
lik univerzálissá. A XX. század totalitárius diktatúráinak építészete 
csak ott vált uralkodóvá (ott viszont kötelezővé), ahol az őt létrehozó 
ideológia. Ebből az aspektusból vizsgálva talán az se feltűnő, hogy az 
olasz és német fasizmus építészete sok rokon vonást hordoz a Sztá
lin által elrendelt „szocialista realizmus”-sal.

Fel lehet tenni ezek után azt a kérdést is, hogy létezik-e egyálta
lán nemzeti építészet? Van-e egy-egy ország, egy-egy nép építésze
tének a többitől megkülönböztető jellege? Gyanítom, hogy nincs, vagy 
legfeljebb alig. Groteszk érv erre, hogy amikor a fent említett „szocre- 
ált” kötelezővé tették, az érintett országokban szakértő bizottságokat 
hoztak létre annak eldöntésére, hogy a Sztálin által meghatározott de
finíció (tartalmában szocialista, formájában nemzeti) érvényre juttatá
sára melyik történeti stílus követelését kell előírni? A tudós grénium 
az NDK-ban a téglagótikát, Csehszlovákban a pártázatos reneszánszt 
választotta, Magyarországon viszont végül csak szótöbbséggel döntöt
tek a klasszicizmus mellett a szecesszióval szemben. Nemzeti jelleg
zetesség szótöbbséggel.

Általános érvényű, elfogadható definíciót nem ismerek a jellegzete
sen magyar építészet meghatározására és ebből arra következtetek, 
hogy ilyen nem is létezik. Különösen, ami a nem népi építészetet, a 
grand art-t illeti. Magam a „legmagyarabb” épületnek a debreceni 
nagytemplomot tartom. Alig magyarázható módon a valójában rossz
arányú, mégis oly szép templomot, a túlságosan szétcsúszott tornya
ival a Hortobágy végtelen horizontalitásához érzem közelinek, s mint 
ilyent, jellegzetesen magyarnak. Közben tudom, hogy Péchy Mihály 
azért választotta ezt a tömegformálást, mert ő kupolát is tervezett, 
csak anyagiak hiányában végül is az nem valósult meg. Lehet, hogy 
szegénység eredményezi a „nemzeti jelleget”?

A világ globalizálódik. Igazság ez vagy közhely? Az azonban bizo
nyos, hogy egyre inkább a régiók veszik át az országok szerepét s 
ezzel mind formálisabbakká, mind jelentéktelenebbekké válnak az 
országhatárok. Lehet, hogy az építészet ebben megelőzte a politi
kát?
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Gerle János

Naplójegyzetek*
1. jegyzet

A kalauz megrázza a vállamat, -  Ébredjen építész úr! -  Mi az, már 
megérkeztünk? -  Még néhány perc, építész úr. -  Honnan tudja ró
lam? gondolom. Pillantásom a csomagtartóban fekvő széleskarimájú 
kalapomra esik és a bársonyfüggöny mellett lógó malaclopó köpeny
re. Szóval ezek árulkodtak. Hosszú füttyszó jön a mozdonyból, ideje 
szedelőzködni, veszem a mappám, kalapom, sétapálcám. Alacsony 
munkásházak között futunk, beborítja őket a füst. Aha, ez itt az új 
pályaudvar, micsoda franciás korlátok, mintha Párizsban járnánk. A 
vascsarnok is igen elegáns, ah, ez valami nőiskola, vagy kéttucatnyi 
édes kisasszony lesi az érkezőket, dobogni kezd a szívem. De hol 
van az én kollégám? Hiába forgatom a fejem, sehol. így számíthat az 
ember egy mechanicus mérnökre, de sebaj, eltalálok magam is a 
városi mérnöki hivatalba, lássuk csak. A kupolás csarnokban virágfü- 
zéres felirat, hét nyelven: Isten hozott K-ban (L-ben,M-ben, N-ben)! Az 
épület előtt konflisok, de inkább csak gyalog vágok neki. Hatalmas 
park következik növendék fákkal, a közepén valami kioszk. Egy Szent 
István sört megengedhetnék magamnak ezen a kiruccanáson eljöven
dő győzelmemért. Végtére is ez az első igazi pályázat, amin diplomás 
építészként elindulok. A kereskedelmi- és iparkamara székháza, „a 
homlokzatok architektúrájának megválasztása a tervezőre bízatok, 
mégis azonban akként tervezendő, hogy úgy az épület rendeltetése 
és funkcziója, mint környezetének művészi niveauja és helyi sajátsá
gai a választott megoldásban visszatükröződjenek.”

A park után már igen tekintélyes házak állnak, friss építkezések 
nyoma mindenütt és micsoda összevisszaság! Mintha az öreg bécsi 
professzor urak ide menekültek volna, hogy ki-ki bemutassa divatja
múlt ízlését. Hát ebből elég volt, hogy Pesten is, Bécsben is efféle 
stílusgyakorlatokkal rontottuk a szemünket a technikán. Most már 
keressük meg, tudják-e itt, mi a divat a nagyvilágban! Tudják-e érté
kelni majd, amit én rajzolni fogok? Ezt a színházat alighanem Fellner 
és Helmer tervezte, mintha otthon volnék, a szülővárosomban, L-ben 
(M-ben, N-ben, K-ban), bekötött szemmel is feltalálnék a második 
emeleti páholyba, ahol annyit üldögéltem különféle kisasszonyokkal 
anélkül, hogy emlékeznék, mit is adtak éppen, csak itt két ismeretlen 
kőalak ül az íves szoborfülkében. Nézzük csak, áhá, ez itt a híres

* A Magyar Építészeti Múzeum Lemberg építészete kiállításának megnyitóján, 1998.IV. 30.
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zeneszerző, M (N, K, L), akinek a dalait dudorászta végnélkül az én 
ide való híres kollégám, aki most a vasúti kikötőt építi lenn a tenger
parton. Dicsekedett a levelében, hogy megértik a dudorászását, pedig 
egy helyi családnál szállásolták el, azok meg életükben ki nem tették 
a lábukat a városból. Állj meg komám, ez meg micsoda? Még szeren
cse, hogy nemcsak a helyi nótákat hallgattam az én híres kollégám
tól, így aztán kibetűzhetem, fel is foghatom, hogy éppen a helybéli 
zenész egyesület székháza. Ezek itt ilyen kovácsoltvas kaput tudnak 
csinálni? Itt a cégjelzés, a neve nagyon k-san (l-esen, m-esen, 
n-esen) hangzik, pedig idevaló mester, látom. Már csak megnézem 
belül is ezt a házat! Hiszen ez pazar! Micsoda lépcsőház, a színes 
üvegek, a csempék, nem nehéz kitalálni, honnan szállították, hanem 
igen érzékeny kézzel rajzolták meg, annyi bizonyos! -  Hogy mit kér
dez, uraságod, bocsánat, kicsit nehezen értem meg, ha ilyen sebesen 
mondja, vagy inkább beszéljünk l-ül (m-ül, n-ül, k-ul)? Úgy megértjük 
egymást! Gyönyörködöm, uram, egyszerűen el vagyok bűvölve. Nem 
tudja véletlenül, ki volt a tervező? Úgy, szóval K-ba (L-be, M-be, 
N-be) való, s hogy onnan hozta ezeket az izéket? Uram, az nem tesz 
semmit, az én nagyapám éppen oda való, az egyik, mert a másik meg 
l-ül (m-ül, n-ül, k-ul) mesélt nekem gyermekkoromban, mégis csak azt 
mondom, én igaz m (n, k, I) ember vagyok, úgy csapjon bele a mar
komba! Hogy megnézhetném a koncerttermet is, ha van kedvem? Hát 
persze! Ma este? Miért? M-ből (N-ből, K-ból, L-ből) jön vendégszere
pelni a híres hegedűművész? Hát akkor maradok!

2. jegyzet
Nem gondoltam volna, hogy ötven év után még eljutok ide újra. 

Istenem, mennyire emlékszem arra, amikor először jártam itt: az esti 
koncertre, a szállodára, aminek a kávéházában hajnalig húzattam a 
cigánnyal, ha megnyertem volna a pályázatot, tán az se lett volna 
elég, hogy kifizessem az adósságaimat, de csak harmadik lettem és 
az első díjas helyett végülis a helybéli kamara egyik korifeusának a 
sógora, egy építési vállalkozó csinálta meg a munkát, aki K-ban 
(L-ben, M-ben, N-ben) is dolgozott, mindenütt a monarchiában. Mit 
bosszankodtam ezen akkor, ja, régen volt, fiatal voltam, nem tudtam 
még, hogy mennek a dolgok. Örülnék, ha csak úgy mennének, mint 
akkor mentek! Nézzük meg inkább, ha már itt vagyok, maradt-e még 
valami abból a kávéházból! -  Uram, bocsánat, meg tudná mondani... 
Jó, akkor próbálhatom l-ül (m-ül, n-ül, k-ul), érdekes, sehogy se értik, 
vagy mintha értenék, csak nem akarnak válaszolni, mindegy, biztosan 
odatalálok, no nézd csak, milyen betűkkel vannak felírva az utcane
vek? Ezt meg én nem tudom elolvasni. Persze, más ország ez itten, 
hiába ismerem ki magam benne, mintha egy más világból jöttem
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volna. Mintha csak álmomból volna ismerős minden. Itt van a színház, 
fel van lobogózva, előtte egyforma fekete autók fényes nappal. Milyen 
előadás megy vajon? És hová lettek azok a kőemberek a szoborfül
kékből?

Igyekszem tovább, lám csak, itt a zenészek háza! Na ezt se 
javították, mióta felépült, a kapurács egyik fele hiányzik és mi van itt 
egyáltalán? Ebben laknak? Mosott ruhák, befőttek az ablakokban, 
Szpitál áll a táblán, ennyit megértek, a koncertteremben nem lehet 
rossz feküdni, nézni a mennyezeten a virágfüzérek közt zenélő puttó
kat, vajon jobban gyógyulnak-e itt, mintha csupa fehér csempe közt 
állna az ágy? Megyek tovább, már csak két sarok, itt a kávéház. Itt a 
régi ajtó, a szép rézkilincs, nagyot sóhajtok, lenyomom. Bent szemben 
a falon, valami egyenruhás férfi arcképe, ezt láttam a pályaudvaron 
is nagyban, letakarta az egész falat, ahol a köszönet volt annak ide
jén. A bútorok hiányoznak, csak kényelmetlen hokedliforma ülőhelyek, 
por és piszok, lnnék valamit, de sör nincs, a pivót úgy látszik megér
tette a pult mögött álló kövér asszony, csak int a kezével. -  Mi van? 
kérdezem mutogatva. -  Semmi! mutogat vissza.

3. jegyzet
Egy kiállítás megnyitóján vagyok, éppen most mondja valaki a 

megnyitóbeszédet. Nem azért jöttem, hogy azt hallgassam, a képekre 
vagyok kíváncsi, a l-ek (m-ek, n-ek, k-k) komoly munkával felkutatták 
és összegyűjtötték a régi térképeket, fényképeket, ami megmaradt az 
ő saját levéltáraikban, Ez a monarchiában volt, de mégsicsak az ő kul
túrájukhoz tartozik, akkor is, ha most M.ország (N.ország, K.ország, 
L.ország) területén fekszik. A monarchiának ez csak perifériája volt 
(ahogy állítólag a monarchia is csak periféria volt Európának), de 
mégiscsak egy régió központja, a régió számára a központ minden 
ismérvével, azon túl pedig önálló kultúrtényező. Aztán, ahogy keríté
sekkel szabdalták fel ezt a területet, megszakadtak a kultúrát tápláló 
és ösztönző szálak, még a fővárosokká lett városok is elvesztették 
saját arcukat, nemhogy a kisebbek. Szellemi-gazdasági értelemben 
kiszáradva olyanok lettek az idegen közegben, mint egy eltűnt civilizá
ció romvárosai, amelyekre rátelepülhetett, amelyeket birtokba vehetett 
egy magát kezdetnek és csalhatatlannak tekintő új és a folyamatos
ság megszakításával valóban kezdetleges állapotban lévő kultúra. Az 
idegenség és az ingerlően magas színvonal miatt jólesően hagyták 
elrohadni mindazt, ami nem tudott szervesen illeszkedni a szervetlen 
alacsonyrendüséghez, de így még mindig több maradt meg az idegen
be szakadt zárványok némelyikéből, mint a saját földön -  a fejlesztés 
jelszavával -  értékeitől gondosan megfosztott, az új kultúra, az új 
civilizáció befogadására alkalmassá torzított városokból. így történt,
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hogy a monarchia légkörét, mondjuk inkább csak leheletét, a valami
kor arculatukat megteremtő kultúra összetettségét, sokarcúságát hí
vebben őrzi néhány idegen országbeli település, mint az anyaország 
bármelyik városa. És ez ráadásul kölcsönös itt-ott. Ezért az érdeklő
dés a hidegháború vége után (a baráti szövetségen belüli letagadott, 
ám áthatolhatatlan feszültségek oldódásával) a saját kultúra idegen 
mélyhűtőkben felejtett emlékei iránt. A felolvasztáshoz közös erőfeszí
tésre és készségre van szükség, de a felfedezésből (ahogyan száz 
évvel ezelőtt a népművészet felfedezéséből, most a városi kultúra 
földrajzi közegünkben kényszerűen késleltetett felfedezéséből) kibon
takozhat a világnak büszkén felmutatható saját képmásunk és a mo
narchia, mint közép-európai kulturális közeg. De túl a monarchián ez 
a lázas érdeklődés egész Európára jellemező: a finnek a karéliai múlt
jukat kutatják Oroszországban, a románok Moldáviával foglalkoznak, a 
németek lajstromozzák és védik a Szudétaföld és Lengyelország 
német műemlékeit, az osztrákok, majd igazi lelkesedéssel a lengyelek
-  ukrán segítséggel -  kiállítást rendeznek Galícia és Litvánia építé
szetéről. A lembergi (Lvov, Lviv) anyag bemutatásának célja egyúttal 
a sajátos Közép-Európa-jelenség érzékeltetése, ami csak előfutára a 
2000-re -  amikor Krakkó Európa kulturális fővárosa lesz -  tervezett 
kiállításának: Galícia -  Mítosz és valóság. Ami ezekhez a munkákhoz 
szükséges: nyitottság, elfogulatlanság, dialóguskészség, a hajdanvolt 
Közép-Európa jellemző vonásai. Igen, azért vagyok itt, mert ennek a 
hangulatát szeretném magamba szívni, és szeretném tudni, hogy 
Krakkóban a K(olozsvárról) és K(assáról), L(osoncról), L(őcséről),
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M(agyarkanizsáról), M(arosvásárhelyről), M(unkácsról), N(agyszőlős- 
ről), N(agyváradról) készült kiállítással járulunk majd hozzá az európai 
kulturális ház újjáépítéséhez.

Utószó
Ezt mondtam el tehát 1998. áprilisában, nagy taps volt, dicséretek 

stb. Arról próbáltam beszélni, hogy határok ugyan vannak, de sokkal 
fontosabb, ami a határokon túl összeköt, ami közös, azonos, rokon, 
amire figyelve a határok ugyanúgy nem látszanak, mint a valóságban, 
hacsak nincs rajta szögesdrót, aknazár. Most megint április van, és a 
tavalyi álmodozó, a határokról szellemeskedő írást örömmel befogadó 
légkör helyett félelem vesz minket körül. Nem jogtalan feltennem a 
kérdést, hogy megérjük-e az idei április harmincadikát, és ha igen, 
hol? A kérdés most inkább az, hol is húzódnak a jövőnket meghatá
rozó határok? Amíg Budapesten békésen írom ezt az utószót a Sza
badkáról érkezett felkérésre, addig a második újvidéki hidat omlasztja 
bele a bombázás a folyóba. Itt van a határ hát mégis, a háború és a 
béke között? Meddig még? Elválaszt-e bármi attól a lehetőségtől, 
hogy Szeged vagy Budaepst hidjai is belerogyjanak a vízbe, hogy a 
biztonságunk biztos tudatában évtizedek óta nem ellenőrzött szirénák 
hangjára, ha szólni tudnak, a régóta lomokkal megtöltött, raktárnak 
kiadott, hőközpontnak használt vagy megszüntetett óvóhelyeket keres
sük fejveszetten menekülve a bombák elől? Évszázadok kiszolgálta
tottsága után március tizenkettedikével a NATO tagjaként Magyaror
szág -  állítólag -  a végleges biztonság és béke földje lett, és nem 
egész két héttel később a NATO-tagság révén került karnyújtásnyira 
attól, hogy felvonulási terep és potenciális hadszíntér legyen. De ki az 
ellenség? Ha a Duna hidjai sorra omlanak le Pozsonyig, Bécsig, 
Passauig, Regensbrugig, ki az ellenség? Ki az ellenség ezen a kon
tinentális méretűvé válással fenyegető éles hadgyakorlaton, amelyet 
egyetlen főhadiszállásról irányítanak és amelyet valójában az emberi
ség érdekében semmilyen emberáldozattól vissza nem riadó táborno
kok vívnak a polgári lakosság ellen. Nincs ellenség és nincs határ 
sem, amely tőle elválaszthatna, önmagunk ellenségeiként állunk 
egzisztenciánk határán. Nem a saját háborúnkat vívjuk, de mi magunk 
vagyunk az egyedüli lehetséges áldozat.

Budapest, 1999.április 3.
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Dömötör Gábor

Műemlék és természet -  
Kert, park, kultúrtáj

Az 1999. június 29-e és július 7-e között megtartott Huszonkilence- 
dik Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetem témaadó címét módosítás 
nélkül vettem át, hiszen írásomat egyrészt e színvonalas szakelőadás
sorozat összefoglalójának szántam, másrészt viszont megpróbáltam 
olyan párhuzamokat és összefüggéseget felfedezni, melyek Szabadka 
és környéke időszerű műemlék- és tájvédelmi problematikájára alkal
mazhatók. Cikkem szinte teljes egészében az előadások jegyzetei 
vagy megjelent szövegei alapján készült, itt-ott kibővítve saját gondo
lataimmal.

Az idei találkozó egy kicsit talán rendhagyó témaköre az Eger 
közelében fekvő noszvaji De la Motte kastélyszállóba vonzotta azokat 
az építészeket, kertépítészeket, történészeket, régészeket és más 
profilú szakembereket, akik hivatásuknál fogva kapcsolatban állnak a 
műemlék- vagy természetvédelemmel, amely -  mint tudjuk -  a mai, 
robbanásszerűen fejlődő világban gyakran szenvedélyes és odaadó 
szélmalomharchoz hasonlítható. A résztvevők Magyarországról, Romá
niából, Ukrajnából, Szlovákiából, Olaszországból, Ausztriából, Németor
szágból, Franciaországból, Japánból és nem utolsó sorban Jugoszlá
viából jöttek össze nyolc napig tartó színvonalas, kirándulásokkal 
tarkított barátkozásra. Mivel Hovány Lajos mgr. vízmérnök és kutató 
kollégámmal együtt az Országos Műemlékvédelmi Hivatal (OMVH) 
vendégeiként részt vehettünk ezen a találkozón, kötelességemnek 
tartom, hogy -  egy építész szemszögéből -  beszámoljak mindazoknak, 
akiket a témakör érdekel. Az előadók, a táj- és műemlékvédelem nem
zetközileg elismert szaktekintélyei megkísérelték a tematikát a legszű
kebb és legtágabb szemszögből megvilágítani. A terminológiai és 
fogalmi meghatározások problematikájának elemzésétől, hazai, nem
zetközi példákon keresztül, lokális és globális hozzáállások és követel
mények ecseteléséig terjedtek tartalmas előadásaik.

A tematika fontosságát különösen a kilencvenes években aktuali
zálták, amikor is a szakértői körökben tudatosult, hogy az emberi 
civilizáció „romboló fejlődése” és téralkotó hatása miatt Európa terü
letének mindössze 1-2 százaléka maradt érintetlen napjainkig, 
úgyhogy az európai kultúrtáj kifejezetten veszélyeztetett helyzetképet 
mutat.
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Kulcskérdésképpen jelentkeznek:
1. Létezik-e élesen meghúzható határvonal a természet- és mű

emlékvédelem kompetenciája között, ha pedig nem, akkor hol van
nak azok az átfedési területek, melyek mindkettő kompetenciájába 
beletartoznak?

2. Mekkora területeket takar a „kultúrtáj” fogalma? Aránylag 
könnyen behatárolható, kisebb területeket, vagy pedig nagyobb, 
esetleg egész régiókra kiterjedőeket?

Ilyen, és hasonló kérdéseket érintenék, anélkül, hogy végső vála
szokra törekednék.

A. 1992-ben az UNESCO Világörökség Bizottsága Franciaország
ban megtartott szakértői találkozóján olyan jellegzetes kultúrtájak kate
góriáinak jellemzőit igyekeztek meghatározni, melyek „történelmi, esz
tétikai, antropológiai vagy néprajzi szempontból jelentős, viszonylag rit
ka együttesek, az ember és a természet hosszú ideje tartó, harmoni
kus egyensúlyának bizonyítékai és a visszafordíthatatlan változások 
szempontjából sérülékenyek”. Ezen határozatok lehetővé tették az új 
kategóriák beillesztését a Világörökség Jegyzékébe. 1993-ban Néme
tországban, 1994-ben Kanadában, 1995-ben a Fülöp szigeteken és 
Ausztráliában, 1996-ban pedig Ausztriában tartottak szakmai gyüleke
zeteket a kultúrtájak védelmének témakörében.

A terminológiai meghatározások körüli viták egyik alapvető kerékkö
tője általában ugyanazon kifejezéseknek a különböző szakirányzatok 
képviselői által történő eltérő értelmezése. Ehhez még hozzájárulhat, 
ha az említett szaktekintélyek különböző országokból, nyelvterületekről
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származnak, különböző kulturális, nemzeti és vérmérsékleti háttérrel 
rendelkeznek. Ez gyakran bábeli zűrzavarhoz vezet, még ha a termi
nus meghatározása egy közösen választott (angol vagy német) nyel
ven történik. Az összetett fogalmak mint: kultúrtáj, történelmi kertek, 
történelmi területek, kultivált tájak, történeti tájak, üdülőtájak, agrártá
jak, történelmi emlékhelyek, stb külön gondot okoznak. A kultúrtáj ese
tében -  amelynek angol megfelelője a „cultural landscape” -  ilyen az 
1920-as években röppent fel (SAUER), amikor is az ezt megelőző idők 
divatos terminusa a „natural landscape” (természeti táj), antropogén 
elemekkel gazdagodott, azaz látókörbe került az emberi tevékenység 
hatása a környezetre, természetre. A tudomány általános „analitikus”, 
mindent részecskéire szétszedő hozzáállásának huszadik századi 
„fejlődése” és differenciálódása sok-sok apró részterületre (ökológia, 
természeti-, gazdasági-, közigazgatási földrajz, tértervezés, kertépíté
szet, műemlékvédelem, stb. terminológiai és fogalom-meghatározásbe- 
li félreértésekhez vezethet a szakma berkeiben. Sok bába közt elvész 
a gyermek, avagy a fától nem látszik az erdő. Nem csak szét kell szed
ni, hanem, össze is kell tudni rakni a dolgot. Hasonló viták a táj, föld
rajzi táj, kultúrtáj, történelmi táj értelmezésére még manapság is foly
nak, és tartanak majd mindaddig, amíg a tudományos metodológia el 
nem kezd ismét nézőpontot váltani, „szintetizálni”, azaz a jelenségeket 
egységes mivoltukban, teljességükben szemlélni, nem pedig az 
„igazság” tükörszilánkjaiból. Ehhez tartozik egy találó megfogalmazás: 
„A táj az igazsághoz hasonlóan százarcú. “ Azaz több oldalról, néző
pontból kell szemlélni a megoldandó problémát, ezért a címadó tema
tika multidiszciplináris, integrált megközelítést és interpretációt igényel.

A „kultúrtáj “ szóösszetétel másik eleme a „kultúr” kifejezés, amely 
talán még vitathatóbb terminus az előbbinél. Mi is a különbség a 
„kultúra” és a „civilizáció" fogalmai között ? A kultúra egy emberi kö
zösség meghatározó, minden létjelenségre és tevékenységre kiterjedő 
meghatározása, vagy csak annak magasabb, szellemi, esztétikai, „non 
profit” megnyilvánulásait fedi? Nem sokat tévedünk, ha definícióként 
a következő meghatározást fogadjuk el: „a kultúrtájak, az ember és a 
természet együttes tevékenységét, és mind a belső, mind a külső fo
lyamatos szociális, gazdasági és kulturális erők befolyásait képviselik”. 
A kölcsönhatás idejét és tartalmát tekintve a kultúrtájak lehetnek mo
dernek (holland szélmalmok) vagy történelmiek (a montenegrói kőkerí
tések), és folyamatosak (kastélykertek) vagy foszilisak (Stonehange). A 
kultúrtájak specifikus formái a parkok és kertek, amelyek esztétikai 
meggondolásból keletkeztek. Ezek alapelemei:

-szerkezet
-térrendszer
-terpalakítás
-anyagok
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-kertberendezési tárgyak
-épület
-képzőművészeti alkotás
-víz
-állati, és növényi élővilág, amelyekre hatással van az elörege

dés és az évszakok változása

B. Hol található a határvonal vagy átfedési terület a műemlékek és 
környezetük védelme között? Csak a műemlékek közvetlen környezete 
esik védettség alá, vagy tágabb, szélesebb területekre is oda kell fi
gyelni? Amíg régebben a szakterületek átfedése kizárólag a műemlék 
jellegű épületek közvetlen környezetére vonatkozott, manapság ez a 
kompetencia sokkal tágabb területekre, gyakran egész régiókra bővült 
abból kifolyólag, hogy a kultúrtájak időközben önmaguk is műemléki 
státuszt, jelleget kaphattak. Ez azt jelenti, hogy -  helybéli példákkal él
ve -  nem csak a műemlékek közvetlen környezete esik kötelező vé
dettség alá (a Szabadkai Zsinagóga, a Reichle Palota, a palicsi Viga
dó, stb), hanem azok szélesebb ambientális környezete is (Szabadka 
védett városközpontja, a palicsi park az épületegyüttessel és zöldöve
zettel egybevéve, Horgos Kamarás- villái a vasútállomással és a séta
parkkal vagy a ludasi sor védett tanyáival és a nemzeti parkkal).

C. A műemlékvédelem felelőssége és kompetenciája
A műemlékvédő szakemberek felelőssége kiemelkedő egyes esetek 

védettségi fokának és színvonalának meghatározásánál, mivel figye
lembe kell venniük a régió vagy szűkebb terület társadalmi és gazda
sági hátterét, különösen olyan kultúrtájaknál, amelyek a történelem fo
lyamán kultúrtradíciók és gazdasági tevékenység által jöttek létre (bor
termelő vidékele, tájjellegű falusi közösségek, bányavidékek, mezőgaz
dasági tájak stb). A városi vagy falusi környezetben fekvő műemlék 
jellegű épületek esetiben azok szűkebb környezetét is értékelni kell, 
és elválaszthatatlan, integrális részként, prezentációs keretként kell 
kezelni. A műemlékvédelem kompetenciáját következőképpen oszthat
juk fel:

- szakmai kompetencia
- jogi kompetencia
Ami a szakmai kompetenciát illeti, a műemlékvédő szakemberek 

feladata, hogy minél alaposabb kutatómunkával próbálják meghatároz
ni a feladathordozó épület vagy terület tér- és időbeli rétegeződését. 
Ezután következik a védelmi beavatkozás színvonalának, jellegének és 
prezentációjának meghatározása. Ezt az 1964-es Velencei Karta irány
elvei alapján kell tenni, mivel ez a dokumentum a történelmi tájak vé
delmét a műemlékvédelmi alapelvek alapján látja elő. A Firenzei Karta 
(1981) azért lényeges e tematika szemszögéből, mert külön a
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„történeti kertekre” vonatkoztatja határozatait. Az Athéni Karta (1931) 
a kultúrtájakon és történeti kerteken végrehajtandó beavatkozások ní
vóit taglalja (konzerválás-meglévő állapot megőrzése, restauráció-hely- 
reállítás, revitalizáció-életrekeltés, újrahasznosítás). A Berlini Karta (az 
ICOMOS 1999. áprilisi szaktanácskozása) viharos vitákat nyitott a mű
emlékek és kortárs művészetek kölcsönhatásáról. Ami a jogi kompe
tenciát illeti, egyrészt az országos Műemlék- és Természetvédelmi Tör
vényekre kell támaszkodnia, másrészt alkalmazkodnia kell a nemzetkö
zileg elfogadott előírásokhoz, amelyek biztosítják integrálódását a glo
bális irányelvekhez. Mivel a helyi törvények gyakran nem terjednek ki 
az újonnan előállt kérdésekre, helyzetekre, ezért azokat állandóan csi
szolni, tökéletesíteni kell, hogy lefedhessék e szituációk jogi hátterét. 
Természetesen ez lassú folyamat, ezért a műemlékvédelmi intézetek
ben, városrendezési hivatalokban, tájépítészeti tervezőirodákban dolgo
zó szakembereknek e jogilag lefedetlen kérdésekben szakmai lelkiis
meretükre kell támaszkodniuk, szem előtt tartva a védendő objektumok 
és területek érdekeit.

D. A műemlék- és természetvédelem elvi kérdései:
1. Adott esetben stílusegységre kell-e törekedni vagy hangsúlyozot

tan elválasztani, és bemutatni a történelem folyamán lerakódott stílus- 
rétegeket?

2. Minden áron az eredeti állapot rekonstruálására és bemutatásá
ra kell-e törekednünk, vagy elfogadhatjuk a legdokumentáltabb állapo
tot a történelem folyamán lerakodott stílusrétegek közül?

3. Időtényező, a növény- és állatvilág léte természeténél fogva ál-



landóan változó és véges. A fejlődés és növekedés periódusát a stag
nálás, majd degeneratív folyamatai követik. Ebből kifolyólag a védelem 
az állag fenntartásának egy állandó folyamata, amely kisebb interven
ciók, átültetések, cserék, gyógyító módszerek által történik.

4. Kiegészítés: amikor a tájképet új elemekkel gazdagítjuk vagy 
egészítjük ki, ezeket vizuálisan el kell határolni az eredeti állapottól (pl. 
kiöregedet fák cseréje fiatal ültetvényekre).

5. Az anyaghasználatban az újabb idők technikai újításokat hoztak, 
melyeknek alkalmazása új fényben vetheti fel a problematikát. Az 
anyag hitelessége kevésbé jelentős mint a folyamatos rendeltetés és 
használat hitelessége.

6. A tudományos dokumentáció minden beavatkozás alapja. Levél
tári, tervtári kutatások, régészeti feltárások által gyűjtött, rendszerezett, 
elemzett adatok szolgáltatják a műemlékvédelmi beavatkozások tudo
mányos hátterét és megalapozottságát.

A fentiekben taglalt témakörből kiemelhető a műemlékek és közvet
len környezetük kölcsönhatására, védelmére vonatkozó eszmefuttatás, 
a maga lehetséges kérdéseivel, és esetleges helybéli aktuális problé
máival:

A GENIUS LOCI avagy a hely szelleme, a ma már műemléknek 
számító objektum építési lokációja kiválasztásának gyakorlati, kultikus, 
esztétikai szempontjairól mesél. Ha helybéli példákkal élünk, szentel
jünk figyelmet a szabadkai zsinagóga elhelyezésére a hajdani Füzes 
patak partján vagy oltárával a távoli Jeruzsálemet fürkésző kelet-nyu- 
gati tájolásának. A zsinagógák építési szabályai előírták a folyóvíz



szükségességét a közelben (a tiszta hely), úgy mint az oltár keleti tá
jolását. A szabadkai Városházát nem véletlenül építették a főtérre, 
parkkal övezve. A városba vezető főutak (amelyek a helység keletke
zését is determinálták) itt futnak össze. A városháza karcsú, jellegze
tes tornya a század eleje óta mutatja a „toronyirányt” a messziről jött 
vándoroknak, kereskedőknek. A hiúságával kérkedő Reichle Palota a 
szabadkai Vasútállomástól vezető platánokkal szegélyezett utca tenge
lyében épült, díszes homlokzatával szinte ámulatba ejtve az újonnan 
érkező utazókat, akik a hajdani Erzsébet parkon keresztül igyekeztek 
a főtérre, ahol újabb csodák, cifra épületek várták őket. A palicsi Nagy
terasz avagy Vigadó központi helyzetet foglal el a parkban, amely az 
egykori villamos közlekedővonala és a tópart között húzódik. A Vigadó, 
mint a századfordulós fürdőhely társadalmi életének központja, a park 
kapujaként ismert víztoronytól vezető sétány tengelyében építtetett. A 
palicsi park beleágyazott épületeivel, kiegészítő elemeivel, megbontha
tatlan szerves kultúrtájegységet képez.

Mit értünk a védett műemlék szűkebb és tágabb környezete 
alatt? Hol húzható meg a védelem alá eső terület határvonala? 
Konzervátori feltételeinkben elegendő-e kijelölni egy 10 * 10 méte
res zónát az épület körül, vagy ez kiterjed annak szélesebb kör
nyezetére?

A zsinagóga esetében az egyik legsürgősebb beavatkozást az 
egész telek bekerítése jelenti, azaz meg kell akadályozni a gépjármű
vek és rosszindulatú polgárok átjárását, mivel a közvetlen környék je
lenlegi állapota tűrhetetlen és méltatlan az épület jelentőségéhez viszo
nyítva. A zsinagóga udvarát csak ezt követően lehet majd parkosítani, 
gondozni, hogy méltó esztétikai keretet nyújtson e kiemelkedő szépsé
gű műemléknek. Ami a Reichle palota Engels utca felől eső udvari 
homlokzatát illeti, mely építészeti szempontból értékesebb, mint a Le
nin park felőli (a szecessziós építészet térjátékának kiemelkedő példá
ját képviseli, még ilyen elhanyagolt állapotban is), minél előbb megfe
lelő kertépítészeti megoldást igényel, mégpedig a létező korabeli fény
képek útmutatása alapján, vagy a századforduló szecessziós stílusá
nak jegyében kialakítva. Egyetlen olyan megoldás sem fogadható el, 
amely eltakarhatja az épület architektúrájának látószögeit vagy kontúr
jait. A palicsi park esete még összetettebb, mivel ismert a park 1888- 
as alaprajza, úgyszintén rendelkezésünkre állnak Komor és Jakab épí
tészek 1906-os pályázati tervei is. Ezektől lényegesen eltér a kivitele
zett, azaz ma is létező állapot. Véleményem szerint, mivel a park és 
épületegyüttese nem túl régi műemléki hagyaték, és a századforduló 
óta megtartotta struktúráját és jellegét, ezért ezt az állapotot kell to
vábbra is védett kultúrtájként, ambientális egységként kezelni, gondoz
ni. Ebből kifolyólag minden beavatkozást (ritkítás, növénycsere, kar
bantartás stb) ilyen szellemben kell végezni, azaz a jelen állapot kon
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zerválására, gondozására kell törekedni. Minden új beépítésnek a le
hetőségét, konceptus vagy növényzet-összetétel változtatást ki kell zár
ni.

Ha egy védett műemléket saját környezetében szemlélünk, komplex 
módon kell eljárnunk a beavatkozásnál, azaz nem szabad azt elszakí
tanunk prezentációja méltó keretétől, hanem ezt a kölcsönhatást a 
„mikro-, és makrokozmosz” különböző szintjein ki kell egyensúlyozni 
(növényvilág, látószögek, kontúrok stb.), úgy kívülről, mint belülről 
szemlélve.

A védett műemlékek természetes és 
mesterséges anyagi környezete

Külön figyelmet kell szentelnünk a műemlékek közvetlen környeze
tében lévő természetes és mesterséges anyagi keretre. Ebbe tartoznak 
a meglévő növények, fák, a környező épületek magassága, cégtáblák, 
kísérőelemek stb. Másrészt elemeznünk kell a szélesebb környezettel 
történő párbeszédet is (utcakép, rálátási szögek, kontúrok összhangja 
stb.). Sajnos egy meggondolatlanül rossz helyre épített emeletes épü
let eltakarhatja a legértékesebb rálátásokat, degradálva a műemlék 
esztétikai értékét. Sokkal egyszerűbb megoldás az ilyen esetek meg
akadályozása, mint a degradált kontúrok, utcakép, műemléki környezet 
látószögeinek későbbi orvoslása (Reichle palota udvarhomlokzatának 
példája).

A védett műemlék környezete is műemlék
Ilyen esetek állnak fenn a középkori kolostorok környezeténél, ba

rokk kastélykerteknél, történeti kerteknél. Szerintem a palicsi park
együttes is ilyen hozzáállást érdemel. A rendezésével megbízandó 
kertépítészeknek az legyen a feladata, hogy az utóbbi viharok tetemes 
kárainak felmérése után rekonstruálják és folyamatosan tartsák karban 
a park eredeti, „történelmi hangulatát". Munkájuk a Velencei és Firen
zei Karta előírásain és környezetvédelmi elvein kell, hogy alapuljon. A 
parkegyüttest meglévő épületeivel restaurálni és revitalizálni kell, nem 
pedig új épületek beépítésén kéne ügyködni.

Kiknek kell részt venniük a műemlékek 
és környezetük védelmében?

A Firenzei Karta pontosan determinálja a történelmi kertekbe való 
beavatkozások elvi és metodológiai kereteit, mégis minden eset speci
fikus. Ezért minél alaposabb levéltári, tervtári, régészeti stb kutatást kell 
elvégezni a történelmi tények feltárása érdekében. Időközben fel kell
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mérni, megállapítani, elemezni és összehasonlítani a meglévő állapo
tot „in situ”, a kutatási eredményekkel (megmaradt kerítések, kapuk, 
növényzet, vizek, hidak, szobrok, kísérőelemek stb). Csak ezt a kezde
ti, előkészítő fázist követheti a beavatkozás megtervezése, műszaki, 
esztétikai, és történelmi szempontoknak eleget téve. Ezen összetett 
feladatok csapatmunkát igényelnek. Az alapkoncepciót az építész és 
térépítész fekteti le, de az igen fontos kísérőfeladatokat történészek, 
régészek, művészettörténészek és más szakterületek képviselői végzik, 
közös elhivatottsággal a műemlék érdekében.

A környezet visszahatása a műemlékre
Ez a kérdés nem csak kultúrtájaknál és történeti kerteknél van je

len, hanem más műemlék jellegű anyagi struktúráknál is, amikor egy 
műemléket a beavatkozás folyamán el kell helyezni eredeti környeze
tében, mintegy méltó prezentációs keretbe foglalni. Városszerkezetben 
lévő emlékeknél ez a feladat nehézségekbe ütközhet, a már létező, 
épületünkre nézve devasztálóan ható, fizikai struktúra miatt. Ha azon
ban egy kis esély is van rá, műemlékünk közvetlen környezetét re
konstrukciós periódusának stílusában kell kialakítani. Ezt azzal a céllal 
kell tennünk, hogy létrehozzuk az épület és környezete közötti szubti- 
lis kölcsönhatást. Az ilyen hozzáállást ki kell hangsúlyozni és kötelező
vé tenni irányadó konzervátori feltételeinkben.

A műemlékek és környezetük kölcsönhatásának problematikája in
terdiszciplináris szakterület, azaz egyrészt különböző profilú szaktekin
télyek, másrészt politikai, jogi, társadalmi intézmények szerves, konst-
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ruktív, gyümölcsöző együttműködését igényli. Egy meghatározott ese
ten egyrészt közösen munkálkodnak építészek, kertépítészek, történé
szek, régészek, művészek, másrészt műemlékvédelmi és városrende
zési intézetek, környezetvédelmi szakhatóságok, alapítványok, községi 
politikai szervezetek, nyilvános fórumok stb. Az álláspontok összehan
goltságát a műemlék védelmének minél minőségesebb megoldása és 
magasabb, közös érdeke kell, hogy vezérelje. A műemlékvédelmi be
avatkozások esetében természetesen kompromiszszumos megoldások 
is jelentkeznek, amelyeket az új, modern életfeltételek, új anyagok, 
technológiák váltanak ki, melyekhez természetesen alkalmazkodni kell, 
mégsem szabad előfordulnia annak, hogy kizárólag gazdasági és 
pénzügyi célok által vezérelve, jóvátehetetlen hibákat kövessünk el a 
műemlékek és környezetük rovására. Műemlékeink természetüknél fog
va nem profit-orientáltak, hanem a társadalom által gyakran eltartott 
objektumok, amelyek a jelen és jövő nemzedékek számára hordoznak 
üzeneteket a múltból. Műemlékeink nem a mi tulajdonunk, csak ideig
lenes megőrzésre, karbantartásra kaptuk őket kölcsön őseinktől. Tő
lünk függ, hogy ezt a feladatot lelkiismeretesen, lehetőségeinkhez mér
ten hajtjuk-e végre, vagy szándékosan, hanyagságból, visszafordítha
tatlanul tönkretesszük, megrongáljuk, elfeledjük őket, csak azért, mert 
útját állják kis, jelentéktelen, önző, személyes érdekeinknek. Abban az 
esetben, ámikor olyan időket élünk, hogy társadalmilag nem rendelke
zünk elég anyagi eszközzel, erővel ahhoz, hogy teljesen befejezzük 
műemlékeink helyreállítását, próbáljuk megszervezni azok folyamatos
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karbantartását, a meglévő állapot konzerválását, így mentsük át őket a 
jövő, talán szerencsésebb generációi számára, akik majd befejezik el
kezdett művünket. Ne költsük kevés pénzünket műemlékeink és kör
nyezetük devasztálására, tönkretételére, szakszerűtlen kezelésére (zsi
nagóga, Reichle palota, a Kapitány háza, a kisbajmoki Vámház, palic
si parkegyüttes stb). A műemlékek és környezetük védelménél kiemel
kedő fontossága van a folyamatos karbantartás minőségének és 
színvonalának, vagyis annak a titokzatos emberi tényezőnek, amely re
latíve kis költségek árán kihathat azok állagának megőrzésére. Itt 
azokra a kertészekre gondolok, akik nap mint nap gondozzák parkjain
kat, történeti kertjeinket, azokra az ezermesterekre, akik bejárják, átné
zik épületeinket minden vihar után, helyre teszik az elmozdult cserepe
ket, kitisztítják a csatornákat, beüvegezik a betört ablakokat, jelentik a 
nagyobb károkat, ők azok az általában lelkiismeretes, anonim embe
rek, akiktől függ a műemlék állaga, és akiknek a nevét sosem említik
-  mivel nálunk Szabadkán ilyenek talán nincsenek is. Ezért ázhat be 
továbbra is a zsinagóga, hullik a Zsolnay kerámia a Reichle palota 
homlokzatáról, tátognak bután a törött ablakok a palicsi Vigadón; ne 
is soroljuk tovább az önmagára oly büszke város keserű példáit.

A műemlékek és környezetük folyamatosságának megőrzésére, 
használatára, állagának esetleges javítására vonatkozó döntések nem 
csak a politikai jóakarat kompetenciája. Erre a város közvéleményének 
is döntő hatással kell lennie. A polgároknak saját véleményeikkel, óha
jaikkal, elképzeléseikkel hatniuk kell a végrehajtó szervek munkájára. 
Ők tudják legjobban, hogy szeretnének-e kortárs építményt látni a 
Reichle palota udvarában, szeretnék-e, hogy lebontsák a Vasé Stajió 
utcában Reichle-házakat vagy a kisbajmoki Vámházat (I. kategóriás 
műemlék volt).
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--------------------------------------------------------Hovány La jos ---------------------------------------------------------

Vízépítési gondok a 
Palicsi-tó vízgyűjtő 

területén
..... ha egy vízfolyás életébe egyszer beleavatkozunk, akkor
ettől kezdve nem lehet magára hagyni, mert állapota 
rosszabb lesz, mint korábban volt.’’ (Dr. Lotz Károly)

1. Bevezetés
Az újságokban több alkalommal olvashattunk a Palicsi-tó vízgyűjtőű 

területén a nyár folyamán keletkezett árvizekről.1 A csapadékvíz alkot
ta tavak, valamint a csatornahálózatból az utcára ömlött szennyvízzel 
kevert csapadékvíz következtében pincék teltek meg vízzel, és a csa
padék-, illetve a megduzzadt talajvíz miatt épületek rongálódtak meg. 
A károk megelőzésére felvetődött a csapadék- és szennyvizet külön 
hálózatban elvezető, ún. szétválasztott rendszerű csatornahálózat épí
tésének a terve is.

Júniusban arról is értesülhettünk, hogy a város önkormányzata a 
Szabadka és Palics általános városrendezési főterv kidolgozását kez
deményezte, megállapítva, hogy a javaslatnak 2000. augusztusáig el 
kell készülnie, a megvitatása után, 2001. januárjában pedig dönteni a 
két évtizedre szóló főterv elfogadásáról.2 A főtervben rendezendő, je
lenleg 5400 hektáros terület 6700 hektárra való bővítését irányozták 
elő -  választ keresve arra is, hogy egyesített vagy szétválasztott rend
szerű csatornahálózattal vezetik-e le a szenny- és a csapadékvizet.

A fönt említett csatornázási gondok elhárításának előfeltételeit tag
lalva, szóba kerültek más vízgyűjtő területek tapasztalatai is.

Az itt következő áttekintés kísérletet tesz a vízépítési gondok meg
oldását elősegítő feltételek kialakítására, felkészülve így a Szabadka 
és Palics városrendezési főterv javaslatára is.3

2. A Palicsi-tó és a vízgyűjtő területének 
jellemzői

A térképeken fordított L betűre hasonlít a Palicsi-tó. A 102 m-es 
tengerszint feletti víztükörnél a kelet-nyugati irányú Kis-Palics hossza 
5 km, az észak-déli tengelyű Nagy-Palicsé pedig 4 km; a tó széles
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sége 200-1000 m; tengelyénél a vízmélység kevéssel meghaladja 
a 2 m-t.

Vízgyűjtő területe, a felszíni vizek alapján a Telecskai-dombok 
északkeleti részén foglal helyet -  jelenleg Szabadka (déli területén 
Sándorral), Kelebia és Palics településekkel. Talaja északon homok, 
délen humusszal borított lösz. A városrendezési főterv 6700 hektáros 
területe Kelebia, a Kelebiai-csatorna4 és részben a Radanováci-csator- 
na kivételével erre a területre vonatkozik (1. és 2. mellékletek). Vízépí
tő szempontból így, illetve ez mellett a főterv alapegységének a tó 
vízgyűjtő területe tekinthető.

1. melléklet
A  tervezett városrendezési fő terv 6700 hektáros területe 

(Városrendezési Intézet, Szabadka; Ivanka K vezié rajz.; Szobonya M ihály felv.).

A vízgyűjtő terület terepszintje a tavat tápláló, jórészt már lecsapolt 
vagy csatornázott vízfolyások és állóvizek felé, illetve a tó irányába lejt. 
Magasabb pontjai közel 30 m-rel állnak a 102 m-es víztükör fölött.

Természetes állapotában a tó vizét a felszíni- és a csapadékvizek 
mellett a talajvíz szaporíthatta, vízveszteségét pedig a kipárolgáson és 
az élővilág által felhasznált vízmennyiségen kívül a szivárgás okozhat
ta. E vízháztartási tényezők aránya a tó víztömegét eredményezte.

175



Mivel a tóban összegyülemlő felszíni és talajvizek a Duna és Tisza 
közötti homokos területen átszivárgóit csapadékvizek egy részéből 
ered(het)nek, így a főtervre való tekintettel a talajvízgyűjtő terület hatá
rának a megállapítása is fontos lenne.

2. melléklet
Csatornák és csatornarendszerek a Palicsi-tó vízgyűjtő területén 

(„Severna Bačka”  V ízgazdálkodási Vállalat, Szabadka)
1 -  Kelebiai-csatorna (Keleb ijski kanali), 2 -  Radanováci-csatorna (Radanovački kanali), 3 -  

„Odušni kanal” , 4 -  Tápsó-csatorna (Tapša), 5 -  Böge-csatorna (Bege), 6 -  „V inski podrum i” , 
7 -  Lopudi-csatorna (Lopudski), 8 -  Dzsomba-csatorna (Džom ba), 9 -  Árapasztó-csatorna

(Palić-Ludoš)

3. A Palicsi-tó vízépítési szempontból 
homogén időszakai

A vízgyűjtő területen élők szükségletei miatt minden korban vízren
dezésre kerül sor. E változtatások feltételeket szabnak a mederben 
összegyülemlő víznek. Azok az időszakok, amikor e feltételek lényegé
ben azonos körülményeket teremtenek a tóvíz összegyülemlésének, 
vízépítő szempontból homogén időszakoknak tekinthetők. A továbbiak
ban a vízgyűjtő még feltárható homogén időszakainak vázlatos áttekin
tése következik.

A Palicsi-tó legkorábbi homogén időszakának csak a vége becsül
hető -  a mohácsi vész idejére, tehát a 16. század első negyedének 
végére tehető. Ekkor a Paulova-bara, mesterséges kifolyást biztosítva 
a víznek, a Tiszára kötötte a tavat.
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A második időszak elejére, feltehetőleg a szabadkai vár védelmé
ben, gátat építettek a Mlaka völgyébe (3. melléklet), mégpedig a 
Gombkötő (Petar Drapšin) utca tájékára -  mesterséges tavat alakítva 
ki így a Ferences-templom helyén volt vár nyugat-délnyugati szom
szédságában. Ezt követően számolhatták fel a Paulova-barát. A 
mesteréges tavat a Fűzfás-ér, a Sömlyék és az a fok jellegű csatorna 
láthatták el vízzel, ami 1730 tájáig a Rogina barával volt kapcsolatban. 
Ide folyhattak le a Kelebiai-tó árvizei is, mégpedig a Nagy-réten és a 
Jaszi-barán át a Fűzfás-ér és a Sömlyék segítségével. Az 1750 tájáig 
tartott időszak utolsó 6 évtizedéből korabeli dokumentumok tanúsítják, 
hogy a vízgyűjtő területének egy részét elvesztett, időnként kiszáradó 
Palicsi-tó vízszintje a jelenlegitől alacsonyabb volt. Például 1697. szep
tember 28-án a tó vízszintje 99,3-100,0 m-rel volt a tenger szintje 
felett. Ekkor a tóba a Gáti-tóval kapcsolatban volt Gáti-vízfolyás táplál
ta Mlaka, a Petos(z)eva cses(z)ma és a Baranyi-sömlyék vezették a 
felszíni és talajvizeket.

1750 táján, kinyitva a Gombkötő utca tájékán volt gátat, a Palicsi-tó 
vízgyűjtő területe újra természetes nagyságú lett. Annak ellenére, hogy 
a tó 1794-ben is kiszáradt, nem lévén kifolyása, emelkedett a tó víz-

3. melléklet
A  Paiicsi-tó vízgyű jtő területén volt felszínvizek egy részének becsült helye -  fő leg Kováts más

ként Kovatsik Károly L ipó t 1778-1779-es várostérképe alapján (Subotica. Jugoslavija. Plán. 
Térkép . M ap -  Subotica: Subotičke novine; Szobonya M ihály felv.)

1 -  Fűzfás-ér, 2 -  Söm lyék, 3 -  Gáti-vízfolyás, 4 -  M laka, 5 -  Petos(z)eva cses(z)ma, 6 -  
Baranyi-sömlyék, 7 -  Nagy-rét, 8 -  Jaszi-bara, 9 -  Cigány-bara, 10 -  Rogina bara, 11 -  Gáti-tó
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szintje: 1816-1817-ben elérte az eddig feljegyzett legnagyobb értéket, 
a 103,5 m-es tengerszint feletti magasságot. E harmadik időszakban a 
tó vízgyűjtő területén Sándor is településsé vált. 1787-ben rendezték a 
Fűzfás-ér és a Sőmlyék medrét. 1817-ben, tehát az időszak végére, a 
tóparti termékeny szántóföldek védelmében elkészült az a Böge- 
csatorna, ami a Tiszába vezette a tó nagyvizeit.

A negyedik homogén időszakban a Palicsi-tó vízgyűjtője, köszönve 
a Böge-csatornának, kapcsolatba került a Körös-ér vízgyűjtő területé
vel -  az utóbbit az éren kívül a Ludasi-tó és a Kapitány-rét alkotnak. 
Más szóval, a Palicsi-tó vízgyűjtő területe is a Tisza vízgűjtő területé
nek egy része lett. Ezzel e vízrendszer településeinek sorát, pl. a je
lenleg Jugoszláviához tartozó területen, Kelebia, Palics, Hajdújárás, 
Suplyák, Királyhalom, Kispiac, Velebit, Kanizsa és Adorján gyarapítot
ták. A Palicsi-tó vízgyűjtőjén vízrendezések voltak: a Rogina bara vizé
nek legnagyobb részét 1821-től csatorna csapolta a Mlakába; 1823-tól 
a Cigány-bara vize a Fűzfás-érbe folyhatott le, valamint 1861-től 
ugyanebbe az érbe a Nagy-réten, majd a Jaszi-barán át egy csatorna 
vezette a Kelebiai-tó árvizét is. A város egy részén elindult a zárt szel
vényű csatornahálózat építése, ami a csapadék- és talajvíz mellett a 
szennyvizet is a tóba juttatta. A vízvezetékhálózat építése is szaporí
totta a csatornákon levezetésre váró víz mennyiségét, akárcsak a

4. melléklet
A 'Pa lics i-tó  v ízgyű jtő területén észlelt szűk garatok (Subotica. Jugoslavija. Plán. Térkép . M ap 

-  Subotica: Subotičke novine; Szobonya M ihály felv.)
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város iparosodása is. 1968-ban rendezték a Böge-csatornát.5 A város 
iparosodása a tóvíz minőségét is rontotta, így mindez 1971-re a tó élő
világának katasztrófájához vezetett.

1972 és 1977 között újították fel a tavat: medréből kikotorták az 
iszapot; medrét négy szakaszra osztva (egy lagúnarendszer, két halas
tó és egy turisztikai rész) tósort alakítottak ki, valamint elkészült a 
város szennyvíztisztítója is. 1971 és 1976 között kiépült a Radano- 
váci-csatorna rendszere. A Kelebiai-tó vizét levezető, időközben elha
nyagolt csatorna helyett 1972-ben elkészült a Kelebiai-csatorna, majd 
1976-ig az ezt alkotó rendszer többi szakasza is.6 1972-ben elkészült 
a Tápsó-csatorna. Mindezek újfent növelték a tóba gyülemlő víz meny- 
nyiségét. 1972-ben a palicsi „Slovin” Borgazdaság vizeit a Böge- 
csatornába levezető „Vinski podrum” nevű csatorna készült el -  az 
utóbbiba 1972-től a Lopudi-csatorna, 1976-tól pedig a Dzsomba-csator- 
na is vizet vezet. A felújítás idején a Szabadkáról levonuló vizek 
részben vagy teljes egészében elkerülték a tavat -  az 1971-től rész
ben kiépített Perem-csatorna („Odušni kanar és Árapasztó-csatorna) a 
Ludasi-tóba, majd innen a Körös-éren át a Tiszába vezette. Ez az ötö
dik időszak tehát, a Palicsi-tóra nézve különleges időszaknak tekinthe
tő, hisz jórészt elválasztották a vízgyűjtő területétől.

1977-től 1994. novemberéig tartott a hatodik homogén időszak. 
1981-től a Palicsi-tó nagyvizeit a Vér-tón át az Árapasztó-csatorna 
vezette a Ludasi-tóba, majd a Körös-éren át a Tiszába.

1994. novemberétől a Tisza-Palics-csatorna tiszai vizet vezethet a 
Palicsi-tóba. Jelenleg a Palicsi-tó hetedik homogén időszaka van folya
matban. A városi csatornahálózat vize a szennyvíztisztítón vagy 
felhíggulva közvetlenül a Palicsi-tavon, majd az Árapasztó-csatornán, 
utána a Körös-éren át a Tiszába folyik. Ugyancsak az Árapasztó-csa
torna vezeti le a palicsi szennyvíztisztítóban kezelt palicsi szennyvizet 
is, illetve a Böge-csatorna a palicsi „Slovin” Borgazdaság szennyvizét, 
ami a Ludasi-tóba csatlakozik az előzőkhöz.

4. A csatorna- és a vízvezetékhálózatok, 
valamint a szennyvíztisztító telepek

Szabadkán az 1882. júliusa és 1886. augusztusa között fúrott első 
kutat tíz év alatt még 13 követte. A vízvezetékhálózat első terve 
1904-ben készült el. A városi vízellátás kezdetének az első vízkiterme
lő telep 1962-es kialakítása tekinthető. A vízvezetékhálózat jelenleg az 
utcák hosszának kb. 90 százalékában vezeti szét a 110-190 m mély 
kutak vizét.

Palicson 1961-ben kezdték el építeni a vízvezetékhálózatot.
A város csatornahálózatának első tervét 1885-ben a csapadékvíz 

levezetésére készítették el. Az 1904-es terv az egyesített rendszer

179



építését részesítette előnyben. 1919-ben, 1948-ban, illetve 1956-ban a 
szétválasztott rendszerű csatornahálózat terveit dolgozták ki, azzal, 
hogy az utóbbi megfontolandónak tartotta az egyesített rendszer kivite
lezését is. 1959-ben kezdték el építeni az egyesített rendszer néhány 
főgyűjtőjét. 1961-ben, illetve 1965-ben elkészültek a szétválasztott 
rendszerű csatornahálózatok tervei. Ezt követően a „csatornahálózat, 
mint technológiai egész, az egyesített szennyvízelvezetés elve szerint 
épült és fejlődött, ...az Építészeti Intézet 1980-ban kidolgozta a városi 
csatornarendszer állapotáról és fejlesztéséről szóló tanulmányt” 
(Plesztovics, Ivkovió 1987). A városi (beleértve Sándort is) utcahálózat 
hosszának mintegy egyharmada van jelenleg csatornázva.

Palicson a szétválasztott csatornahálózat terve az 1980-as években 
készült el, aminek szennyvízcsatorna halózatát 1980 után kezdték el 
kivitelezni.7

A város szennyvíztisztítójának 1904-ben elkészült első tervét az 
1919-es, az 1947-es, az 1952-es, az 1965-ös és az 1971-es tervek 
követték. Az 1974 és 1975 folyamán épült szennyvíztisztító „már 
az üzembe helyezéskor is túlterhelt volt” (Plesztovics, Ivkovió 1987). 
1979-től kútvízzel híggították a Palicsi-tó vizét. 1981-től mintegy évtize
den át az első halastótól a Perem-csatorna elkészült szakaszain, majd 
a Ludasi-tavon és a Körös-éren át a Tiszába folyt a város megtisztított 
szennyvize, megkerülve így a második halastavat, a turisztikai részt, 
illetve a Vér-tavat. Jelenleg a lagúnarendszeren, a két halastavon, a 
turisztikai részen, majd az Árapasztó-csatornán, Ludasi-tavon és Kö- 
rös-éren át folyik a Tiszába a megtisztított városi szennyvíz.

A palicsi szennyvíztisztító tervei 1976-ban és 1988-ban készültek el, 
amit csak részben viteleztek ki.

5. Nyitott csatornák a Palicsi-tó 
vízgyűjtő területén

Az előző részben leírt csatorna- és vízvezetékhálózatok, valamint 
szennyvíztisztító telepek a szabadkai Vízművek kezelésében vannak. 
Ezek a korábbi városrendezési főtervekben meghatározott, ún. urbani- 
zált területen foglalnak helyet. Vannak olyan csatornák is, amelyeket 
nem a Vízművek kezelik: az urbanizált területen lévő nyitott csatornák
ról a szabadkai Városrendezési Intézet, az urbanizált területen kívüli
ekről pedig az újvidéki székhelyű Duna-Tisza-Duna Vízépítési Vállalat 
szabadkai részlege, a „Severna Bačka” Vízgazdálkodási Vállalat, illet
ve a palicsi székhelyű „Palics-Ludas” Közvállalat visel gondot. Az utób
bi kezeli a Palicsi- és a Ludasi-tavat és az Árapasztó-csatornát.

A Kelebiai-csatorna rendszere, a Radanováci-csatorna rendszere, a 
Tápsó-csatorna és részben a „Vinski podrum” nevű csatorna rendsze
re van a Palicsi-tó vízgyűjtő területén.

180



A „Severna Baőká”-ban kapott értesülések szerint:
a) a Kelebiai-csatorna rendszere a csapadék- és talajvizet vezeti el,
b) a Radanováci-csatorna rendszere a csapadék és talajvíz szállítá

sa mellett a szabadkai csatornahálózat egy részébe összegyülemlett 
vizet is levezeti,

c) a Tápsó-csatorna, köszönve annak, hogy Palics helység délnyu
gati részén húzódik, a csapadék- és talajvíz mellett a település szenny
vizeit is a Nagy-Palicsba továbbíthatja, valamint

d) az ún. „Vinski podrum” nevű csatorna rendszere a palicsi 
„Slovin” Borgazdaság szennyvizén, a környék csapadék- és talajvizén 
kívül Palics helység keleti részéről a szennyvizet is levezetheti a Böge- 
csatornán át a Ludasi-tóba.

Függetlenül attól, hogy a vízgyűjtőn levő csatornahálózatokat kik ke
zelik, e rendszerek korábban is, és a tervezett városrendezési főterv 
idején is kapcsolatban voltak, illetve lesznek egymással, mivel:

a) a Kelebiai-csatorna rendszere a Zorka Vegyipari Vállalatnál veze
ti a szabadkai csatornahálózatba a vizet, illetve

b) a Radanováci-csatorna rendszerére a csapadék- és talajvízen 
kívül a szabadkai csatornahálózat egy részének vizét is a városi 
szennyvíztisztítóhoz továbbítja.

Ezek alapján újra csak az állapítható meg, hogy vízépítési szem
pontból helyesebb lenne, ha a tervezett városrendezési főterv alapja a 
Palicsi-tó vízgyűjtő területe lenne.

6. A csatornahálózat szűk garatai
A nagyobb vízhozamok idején, vagy a hálózat nem kellő kiépí

tettségénél a csatornahálózatban olyan szakaszok -  szűk garatok -  
jelentkezhetnek, amelyeken kellő időben nem tud levonulni az össze
gyülemlett víz. Pincék, lakások, telkek, utcaszakaszok elárasztására, 
rongálódására kerülhet sor.

Az 1. jegyzetben felsorolt újságcikkekben olvashatók szerint, a 
június elején, július 12-én és 25-e táján, illetve augusztus elején volt 
nagyobb zivatarok következtében tavak keletkeztek, a csatornákból az 
utcára ömlött a szennyvízzel kevert csapadékvíz, károk keletkeztek, 
illetve épületek rongálódtak meg.

A szűk garatok jellemzőiről a szabadkai Vízművek többéves tapasz
tala szól:8

a) száraz időszakokban a rendszerben nincs szűk garat;
b) csapadékos időben a szennyvíztisztító kapacitását meghaladó 

vízhozamokat a városi szennyvíztisztító melletti tározóban irányítják;
c) csapadékos időszakokban, évente átlag háromszor jelentkeznek 

szűk garatok, leggyakrabban a 4. mellékleten bemutatott helyeken.
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7. A csatornázási gondok megoldásának 
előfeltétetei

A Palicsi-tó vízgyűjtő területén végzendő vízrendezések újabb terve
inek elkészítéséhez nélkülözhetetlen a vízgyűjtő jellemzőit leíró adatok 
biztosítása -  a térképek, a hidrológiai és a talajtani adatok jegyzéke. 
Mivel ezek begyűjtésére még nem került sor, így tárolásuk kisebb-na- 
gyobb csoportokban különböző szakembereknél, illetve vállalatoknál 
történik. Jelenleg egységes áttekintésük szinte lehetetlen. Másrészt, 
hozzáférhetőségüket az is nehezíti, hogy a vállalatok vagy vállalkozók 
jó része üzleti titokként kezeli ezeket.

Az újabb tervekhez elengedhetetlen ismerni a Palicsi-tó vízgyűjtő 
területére vonatkozó vízügyi problémák szakirodaimát és terveit is. 
Ismeretük a vállalkozók és vállalatok alaposságára van bízva.

Ezek az adatok és lajstromok leginkább úgy lehetnének a szakem
bereknek hozzáférhetők, ha elkészülne egy olyan lajstrom, ami a bib
liográfiai adatok mellett arra is kitérne, hogy pl. a megfelelő szakiroda- 
lom, terv vagy térkép hol és milyen jelzettel található meg, vagy a 
kérdéses térkép, hidrológiai adat, illetve talajtani jellemző melyik szak- 
irodalomban, tervben és egyáltalán hol tekinthető át. Kialakítása az 
adatokkal rendelkezők reklámozása mellett feltétele lehetne annak, 
hogy a számonkérhetőséget megelőzze (pl. a felhasználást nem aka
dályozó időben) az adattárba való vétel. A Palicsi-tó vízgyűjtő területé
re vonatkozó lajstrom tulajdonosa és használója a vízgyűjtőn élők 
közössége, kezelője pl. Szabadka önkormányzata, formája pedig vagy 
nyilvánosan beszerezhető nyomtatványsor vagy az önkormányzat 
kezelésében levő (ha szükséges, akkor tarifával ellátott) honlap vagy 
mindkettő lehetne.

Mivel a vízépítő szakma egyik posztulátuma szerint a vízgazdálko
dás legkisebb egysége a vízgyűjtő terület, így Szabadka, Kelebia, Sán
dor és Palics települések esetében a Palicsi-tó vízgyűjtő területe képe
zi a legkisebb vízgazdálkodási egységet. Lévén e vízgyűjtő a Körös-ér 
vízgyűjtő területével is kapcsolatban, így az újabb tervek következmé
nyeit e közös vízrendszerben kell feltárni -  az élet feltételei e két 
vízgyűjtő területen csak közösen teremthetők meg.

8. A Palicsi-tó vízháztartási tényezőinek 
a változása

A Palicsi-tó vízháztartása az eddig feltárt adatok szerint sohasem 
volt természetes állapotú.

A 16. század első negyedéig tartott első homogén időszakban, 
habár a vízgyűjtő területe még leginkább természetesnek tekinthető, 
ám a Paulova-bara vizet vezetett el a tóból.
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Az 1750 táján befejeződött második időszakban a tó elvesztette víz
gyűjtőjének a legnagyobb részét. Vizének tömege leginkább a ki- és 
beszivárgás, illetve a kipárolgás függvénye lehetett.

Az 1817-ben lezárult harmadik időszakban a tó visszanyerte felszí
ni vízgyűjtőjét. Elérte az eddig ismert legmagasabb vízszintjét, a 103,5 
m-es tengerszint feletti magasságot. A feltárható időszakok közül ez ad 
leginkább rálátást a felszíni és csapadékvizeknek a vízháztartásában 
betöltött szerepére. Vízháztartása természetesnek ekkor sem tekinthe
tő, hisz a vízgyűjtőn vízrendezésekre került sor.

Az 1972-ig volt negyedik időszakban, a városrendezés következté
ben, az előző időszakokhoz képest növekedett a vízgyűjtő borítottsá- 
ga, így a tóba lefolyó víz tömege is nagyobb lett. Másrészt, a lakosság 
számának a növekedésével megszaporodott a levezetésre szoruló 
szennyvíz mennyisége is. Ha levezették ezt, akkor a tó víztömegét 
növelte, ha viszont pöcegödrökbe került, akkor, csökkentve a talaj 
áteresztőképességét, a lefolyó csapadékvizek mennyisége le(hete)tt a 
nagyobb. A radanováci szikesek vize a tóba folyhatott. A Böge- 
csatornán volt vízkieresztés következtében, az első időszakhoz hason
lóan, a tó vizének kicserélése volt folyamatban.

Az 1977-ig tartott tófelújításkor, tehát az ötödik időszakban a tavat 
részben vagy teljes egészében elkerülve vezették le a vízgyűjtő vizeit.

Az 1994-ben befejeződött hatodik időszakban a fúrott kutakból való, 
és mindinkább jelentős mértéket öltő vízellátással a lakosonkénti fo
gyasztás is megnőtt. A csatornahálózat így olyan vizet is levezetett a 
tóba, ami korábban elkerülte a Palicsi-tó vízgyűjtő teréletét. Levezeté
sükre felgyorsult a csatornahálózat építése -  növelve a tó vizének 
mennyiségét. Gyorsította mindezt a tó felszíni vízgyűjtőjén kialakult, 
előre nem látott víztárolás okozta károk mértékét is. Habár a tó med
rében kialakított tósor három része a szennyvíztisztítás elemévé vált, 
szűk garatként jelentkezhetett a tóból kiengedett víz minősége is -  
tekintettel pl. a Ludasi-tó védettségére.

A jelenleg folyamatban levő hetedik időszakot a meg növekedett, pl. 
ipari vízigény, illetve lényegében a Nagy-Palics alkotta turisztikai tórész 
tisztább vizének a biztosítása idézte elő. A mindinkább apadó ivóvíz
tartalékok kímélésére elkészült a Tisza-Palics-csatorna. Lehetővé vált 
így az is, hogy növekedjen a vízgyűjtőre kerülő víz mennyisége -  nö
velve az előzőkben felsorolt szűk garatok számát, és fokozva az így 
keletkező gondokat.

A Palicsi-tó vízgyűjtő területén jelentkezett, illetve jelentkező szűk 
garatok megoldása nem merülhet ki csupán a csatornaszelvény mére
teinek a növelésével, mivel így a jelenleg alkalmazásban levő 
szenyvíztisztítási mód is a rendszer szűk garatévá válhat. Más szóval, 
a vízgyűjtőre gyülemlett, illetve vezetett vizek okozta áradások ellen 
nem csak a mind hatékonyabb Palicsi-tóba való vízelvezetés adhat 
megoldást.
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A csatornahálózat további építése, illetve méreteinek a megfelelő 
szakaszokon való növelése mellett e vízgondok elhárításában a 
szükségtározók kialakítása is könnyítést jelenthet -  kellő kezelésükkel. 
Mivel a szükségtározókban csak a csapadék- és talajvizet lehet idősza
kosan tárolni (a winnipegi példa szerint a kezelés mellett évente 
háromszori kicseréléssé!), így ki kell vizsgálni, hogy a már megépült, 
egyesített rendszerű csatom hálózatot milyen mértékben és miként kell 
szétválasztott rendszerűvé alakítani.

A vízgyűjtő vizeinek kezelésében tehát szemléletváltásra van szük
ség. Ha a mind gyakrabban jelentkező talajvíz-problémákra gondolunk, 
akkor méginkább szükségszerű ez.

9. A lehetséges megoldások
A leírtak alapján megállapítható, hogy a jelenlegi belvizeket a csa

tornahálózat hiánya, vagy nem kellő mértékű kiépítettsége mellett az 
építkezési feltételek be nem tartása okozzák. A le nem vezetett talaj
víz is nehézségekhez vezet (Jaszi-bara és Palicson a Vér-tó északi 
partján levő terület).

1. fénykép
A  Radanováci-csatorna rendszerének a M ajsai út közelében levő egyik mélyedése 

(Szobonya M ihály felv.)

Megoldásuk előtt, a következő 20 évre vonatkozólag, a vízgyűjtő 
terület vízpolitikáját kellene kialakítani.
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Ehhez kulcskérdés megállapítani, hogy mennyi vizet és miként 
lehetne úgy tárolni a Palicsi-tóban, hogy a víz minősége elfogadható 
legyen a Palicsi-tó és Körös-ér vízgyűjtői által alkotott vízrendszernek. 
Ezt követően lehet megállapítani a csatornahálózatok szétválasztásá
nak és a talajvíz elvezetésének módját (különös tekintettel a nyitott

2. fénykép
A  Sándori-bara szeméttel még fel nem töltött része (Szobonya M ihály felv.)

csatornákra is), aminek előfeltétele a szükségtárolók lehetséges helye
inek és tározóképességének a feltárása. Feltételezéseink korrigálásá
hoz elengedhetetlen mérni a tó vízháztartási tényezőit. Az így kialakít
ható vízpolitika tükrében oldhatók meg a szűk garatok okozta problé
mák.

A természetes szükségtározókba gravitációval lehet levezetni a csa
padék* és talajvizet. Jelenleg ezek egy részének medre teljesen 
(Cigány-bara, Rogina bara, Nagy-rét) vagy pedig részben (Gáti-tó, 
Jaszi-bara) már be van építve. A szükségtározást illetően kivizsgálást 
érdemelne a Majsai út közelében, a Radanováci-csatorna rendszeré
nek tájékán elhelyezkedő mélyedések is (1. fénykép).

Tekintettel a város kiépítettségére, szükségtározókká legkönnyeb
ben a volt tavaink medre alakítható át (Kelebiai-tó, Sándori-bara) (2. és
3. fényképek). Ez mellett nem elhanyagolható a Radanováci-csatorna 
rendszerének tározóképessége sem, különösen azon a részen, ahol a 
víz nem keveredik a városi szennyvízzel.
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A Kelebiai-tó medre részben vízáteresztő talajon van. Szükségtáro
zóként való hasznosítása a talajvíz dúsítását is jelentheti, csökkentve 
így a levezetésre váró vizek mennyiségét. Tározóképességét az a víz
szint határolja be, aminél a környező talajvíz még nem éri el a káros 
mértéket. Tekintettel a 10 m körüli terepszintkülönbségre, szivattyútele
pek beiktatásával pl. az Újfalu helyi közösség csapadékvizeit, illetve a 
Jaszi-bara talajvizét lehetne itt tárolni.

3. fénykép

A  csatornázott Kelebiai-tó medrének déli része (Szobonya M ihály felv.)

A Sándori-barát a benne tárolt szeméttől kitisztítva ilyen tározóvá 
lehetne átalakítani. Ide Sándor és város déli részének csapadékvizeit 
vezethetnénk, tehermentesítve ezzel a város szennyvíztisztítóját.

Már az előzőkből is látható, hogy a talajvíz, illetve a csapadékvíz 
kezelésének ügyei egymással összefüggnek. Más szóval, az elveze
tésre váró talajvizet is a szükségtározókba kellene vezetni.

A kéri téglagyár gödrét jelenleg szeméttel töltik fel. Kivizsgálást 
érdemelne ez a terület is, mivel a rajta átszivárgó csapadékvizek meg
fertőzhetik a talajvizet, ami viszont a Kis-Palics egykori medre, a 
Sándori-bara felé szivárog(hat).

Ugyancsak a fertőzött talajvíz veszélye áll fenn a Bajai temető 
szomszédságában elterülő fürdő környékén is, mégpedig a temető 
miatt. Ezzel is behatóbban kellene foglalkozni.

Palicson, a Vér-tó északi partján levő új településnél a talajvízszint 
nagy valószínűséggel a tóvízszinttel lehet azonos. Az év folyamán itt
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hosszabb időszakokban válik szükségessé a víz szivattyúzása, mivel a 
csatornák a talajvíz lecsapolását is szolgálják. A költségességére való 
tekintettel behatóbban kellene a területtel foglalkozni.

10. Összefoglaló
A Palicsi-tó vízgyűjtő területén jelentkezett vízépítési gondok elhárí

tása több, a vízrendszer, ezen belül pedig a Palicsi-tó vízgyűjtő vízpo
litikájának kialakítását illető alapkérdés megoldását feltételezi:

a) egyertelműen meghatározni a Palicsi-tó vízgyűjtő területének 
határát;

b) elindítani, majd folyamatos felújítással karbantartani a föntiekben 
említett adattárat;

c) meghatározni, hogy miként és mennyi víz tárolható a Palicsi- 
tóban;

d) felmérni, majd a következő 20 évre felbecsülni a vízgyűjtőről 
elvezetendő vizek mennyiségét és megjelenési idejét;

e) meghatározni a szükségtározók lehetséges helyét és szükséges 
tározóképességét;

f) terveket készíteni a vízgyűjtőről elvezetendő vizek csatornaháló
zatairól, és nem utolsósorban

g) elkészíteni azt a mérőrendszert, amivel e vízgyűjtőn vízgazdál
kodni lehet.
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Vízrajzi magyarázó
Árapasztó-csatorna
csatorna, a Nagy-Palicsot a Vér-tón át a Ludasi-tóval köti össze; a 

Perem-csatorna egy szakasza; nevezik ,,Paiić-Ludoš”-nak, illetve 
„Odušni kanalának is 

Baranyi-sömlyék
ér, ami a Palicsi út tájékáról a Tuki ugarok északkeleti szélén a 

Nagy-Palics északnyugati részébe vezette a vizet; helyén jelenleg a 
Tápsó-csatorna van 

Böge-csatorna
csatorna, 1817-ben készült, a Vér-tón át, a Palicsi út mellett a 

Ludasi-tóba vezette a Palicsi-tó nagyvizeit; keleti szakasza jelenleg a 
„Vinski podrum” nevű csatorna rendszeréhez tartozik 

„Čvorkova bara”
gödörrész Sándorban, a Plate Dobrojevió utca déli részén; a gödör 

nagyobbik, keleti részében futballpálya van 
Dzsomba-csatorna
csatorna, a „Vinski podrum” nevű csatorna mellékága 

fok
a vizet két irányban vezető csatorna vagy völgy 
Fűzfás-ér
fokként is meghatározott ér, aminek medre a Tito marsall sugár
útról 1787-ig a Rudics (Október 10.) utca déli részén át, megke
rülve a Zombori úton (Matko Vuković utca) levő Rókus-kápolnát 
találkozott a Sömlyékkel, 1787-et követően pedig a Köztársaság 
téren és a Strossmayer utcán át a Nagypostánál találkozott a 
Sömlyékkel -  az utóbbi szakaszát helyesebb Fűzfás csatorná
nak nevezni; vizét a Mlaka vitte a Kis-Palicsba 
Gáti-tó
tó, a „Bácska” futballpálya tájékán; medrét Farkasvölgynek, 
,,Vučidol”-nak, Téglavetőlaposnak is nevezték; vizét a Gáti-vízfo- 
lyás vezette a M la kába 

Gáti-vízfolyás
ér, a Gáti-tó vizét a Palmotić, Hvar, Filip Višnjić, Bánáti, Oton 

župančić, Sonja Marinkovié, Joó Lajos és Március 8. utcák tájékán ve
zette a Mlakába 

Jaszi-bara
tó, a Prágai és Mayer testvérek utcák közötti terület tájékán, az Ok

tóberi forradalom és a November 29. tereken át kapcsolatban volt a 
Fűzfás-érrel; ebbe, 1861-től csatornában folyt a Nagy-réten át a 
Kelebiai-tó vize 

Kelebiai-csatorna
csatorna, az ugyanilyen nevű csatornarendszer vizét, aminek tarto-
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zéka a csatornázott Kelebiaí-tó is, a városi csatornahálózatra köti 
Lopudi-csatorna
csatorna, a „Vinski podrum” nevű csatorna mellékága 

Mlaka
patak, a város déli részén, medre semlyékes, tehát csak rész
ben vízzáró talajú, 1750 tájától a Gombkötő utca tájékán volt 
gáttól, 1787-től pedig a jelenlegi Nagypostától indult és a Kis- 
Palicsba torkollott 
Nagy-rét
tó, a város jelenlegi területén, Kelebia felé, a város első vízkiter
melő telepe tájékán 

Nagyitató
öböl, a Kis- és a Nagy-Palics találkozásánák déli felén 

Paulova-bara
egy szakaszán valószínűleg csatorna, a Nagyitatót a Velebit 
melletti mélyedésen át Adorjánnál a Tiszával kötötte össze 

Perem-csatorna
csatorna, szerbül „Obodni kanal”; az ún. „Odušni kanal”, az Ár

apasztó-csatorna egy része valamint a Körös-érig nyúló, Hajdújárásnál 
ki nem épült szakasz alkotta rendszer 

Petos(z)eva cses(z)ma
ér, alaprajza az Y betűre hasonlít, a Palicsi út tájékáról a Tűk uga

rok nyugati szélén vezette a Kis-Palicsba a vizet; a jelenlegi 
Radanováci-csatornarendszer Szegedi úttól a torkolatig nyúló szaka
szába épült bele

Radanováci-csatorna
csatorna, az ugyanilyen nevű rendszer torkolati szakasza, nagyjából 

a Petros(z)eva csas(z)ma helyén van 
Rogina bara
valószínűleg semlyékes medrű tó, a Lenin park, az Engels, a đuro 

đaković, a Vasa Stajió utcák és a Korzó (Boris Kidrió utca) tájékán; 
1730 tájáig a Dafiment-épület és Népszínház vonalán volt fok kötötte 
arra a mesterséges tóra, aminek gátja 1750 tájáig a Gombkötő utcá
nál volt

Sándori-bara
mocsaras rész, a Kis-Palics medrében, Sándor és Szabadka között 
Sömlyék
ér, ami a Tolsztoj és a Branko Kuzmanovió utcák, a Fasizmus áldo

zatainak tere tájékán húzódva 1787 előtt a Gumbkötő utcánál, 1787 
után pedig a Mlaka volt medrében a Nagypostánál találkozott a Fűz- 
fás-érrel; vizét a Mlaka vitte a Kis-Palicsba 

Tápsó-csatorna
csatorna, a Baranyi-sömlyék helyén van
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Téglavető lapos
mélyedés, a Gáti-tó is ebben volt 

Tisza-Palics-csatoma
csatorna, Adorjántól a Nagyitatóig vezeti a Tisza vizét 
„Odušni kanal”
csatorna, a lagúnákat, illetve az első halastavat a Nagy-Palicstól 

északra levő csövezett részen át az Árapasztó-csatornával köti össze; 
a Perem-csatorna egy szakasza 

„Vinski podrum”
csatorna, a Böge-csatornába vezeti a palicsi „Slovin” Borgazdaság 

szennyvizét; mellékágai a Lopudi- és a Dzsomba-csatorna
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Varga István

Egy értékes önéletrajz 
kapcsán

Varga Zoltán: Bábel árnyékában című könyvéről

Tájainkon -  ezt nyugodtan leszögezhetjük mint tényt -  az utóbbi 
néhány évtizedben az önéletrajz műfaja nincs jelen. Azonnal hozzá 
kell tennünk ehhez a megállapításhoz, hogy számos alkotó művében 
világosan kivehetők az önéletrajzi elemek, sőt akadnak olyan bátorta
lan vállalkozások, amelyek szerzői esetleg magukról és korukról vagy 
munkásságukról vallanak. Egy teljes életutat feldolgozó önéletrajzzal 
azonban egyelőre adósak maradtak alkotóink. Ennek a jelenségnek 
több oka van. Az önéletrajz megírására mindig akkor kerül sor amikor 
az alkotó életének egy késői szakaszában úgy érzi, hogy rendelkezik 
az éles rálátás képességével és életútja olyan eseményeket tartalmaz, 
amelyek nemcsak egyediek, hanem általános érvényűek, ezért szá
míthatnak a kortárs olvasó érdeklődésére, illetve az utókor valószínű 
hálájára. Az egyéni hajlandóságon kívül serkentő vagy -  esetünkben
-  gátló körülmény lehet az olyan társadalmi politikai valóság és lég
kör, amely döntően befolyásolja azt, hogy egy alkotó megírja-e életút
ját. Mert önéletrajzot írni annyit jelent, mint elkerülhetetlenül történel
met is írni. Ha a szerzőnek nincs meg az a lehetősége, hogy szaba
don kifejezze gondolatait koráról, akkor bele sem kezd önéletrajzának 
írásába. Vagy abban reménykedve írja meg, hogy egyszer, kedve
zőbb társadalmi légkörben meg is jelenik. Természetesen a társadal
mi valóságot kritikátlanul elfogadó vagy egyenesen csak dicséretben 
részesítő önéletrajz az pszeudoönéletrajz, és csakis a becsületes 
olvasók megmosolyogtatására alkalmas. Mindezen tények és körülmé
nyek ismeretében érthető az az érdeklődés, amely Varga Zoltán most 
megjelent önéletrajzi kötetét kellene, hogy fogadja, aminek alapját az 
képezi, hogy tudjuk: szerzője nagyfokú tárgyilagossággal, józan kriti- 
cizmussal és gyakran szókimondó egyenességgel viszonyul az őt kö
rülvevő világhoz. Erre eddig megjelent szépirodalmi alkotásai utalnak. 
Ha alaposan elmerülve olvassuk el a most szóban forgó könyvét, 
megállapíthatjuk, hogy a maga nemében tájainkon egyedülálló alko
tással állunk szemben. Értékei tagadhatatlanok és egyaránt izgalmas 
a jelen- és az utókor számára. A Bábel árnyékában igazi eseménye 
irodalmi életünknek, aminek tudatában kell lennünk.

A könyv elkezdődik „egyszer”, a szerző „eszmélésének" kezdeti 
szakaszában: négy éves korában, és az ötvenes évek derekán zárul,
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tehát az író eddigi életének egyharmadát öleli fel. Ezt az időszakot 
a szerző nyolc fejezet keretén belül mondja el. Az egyes fejezetek 
között terjedelembeli különbségek nem tapasztalhatók, szinte azonos 
hosszúságúra sikeredtek. Ezzel szemben viszont lényeges különbsé
geket fedezhetünk fel egy-egy fejezet tartalmát illetően. Tulajdonkép
pen mindegyik fejezet egy téma vagy esetleg esemény köré összpon
tosul, a fejezetben elmondott legtöbb dolog, esemény vagy személy a 
megragadott témával kapcsolatos, ahhoz kötődik vagy annak vetülete. 
Az első fejezet, amelynek címe az egész kötet címével megegyezik, 
központi témája az a valós társadalmi környezet, amelybe a szerző 
beleszületett. Erre a világra pedig a kisfiú -  az író -  számára az a 
nyelvi zűrzavar volt a legjellemzőbb, amely őt körülvette. A második 
fejezet (A másik ház) szinte teljesen történelemmentes, mert a szer
ző legkorábbi gyermekkori emlékeit közli velünk első barátairól és a 
játékokról, amelyeken keresztül barátaihoz kötődött. A Honfoglalók 
című fejezet beszámol első élményeiről azokkal az emberekkel kap
csolatban, akik a háború után bukkantak fel tájainkon és épültek be 
valóságunkba. A negyedik fejezet -  címe Tanultam is -  ezzel szem
ben „magánjellegű”, hiszen középpontjában a tanulás folyamata áll, s 
az ezzel párhuzamosan kibontakozó érdeklődés az írott szöveg és a 
világ dolgai iránt. A hatások és lerakódások című fejezetet olvasva 
tudomást szerezhetünk azokról a tényekről, amelyek kialakították a 
gyermek Varga Zoltán világképét, és amelyek tulajdonképpen későbbi 
müveinek alapkövei. Az ötödik fejezet (Gyerekek és felnőttek) környe
zetleírás, talán a legszemélyesebb fejezete a könyvnek, a legőszin
tébb vallomás: a tudatos sorsvállalás gondolatának megszületése áll 
a központjában. Az Egy személy erőterében mindenek előtt egy 
társadalmi-politikai rendszer, a titoizmus kritikai értékelése, rendkívül 
tárgyilagos értekezés egy immár letűnt korról. A zárófejezet, amelynek 
címe Négy folyó összefolyása, három téma köré összpontosul: érteke
zés a nemzetiségek sorsáról a titoi szocializmusban, személyes von
zódás a színház világához, illetve viszonyulás az őt akkor körülvevő 
emberekhez. És itt a mesélés folyamata egyszerűen megszakad. 
Nincs valamilyen lezáró összefoglaló. Olyan, mint egy több tételes 
zenemű, amelynek további tételei egyelőre nem csendülnek fel. Ennek 
ellenére a könyv korántsem torzó, teljes és kerek egységet képez.

Amikor a könyv olvasásába kezdünk, alaposan el kell gondolkoz
nunk annak alcímén -  Önarcképtöredékek történelemmel - , mivel sok 
mindenre utal és segítségül szolgál a könyv megközelítéséhez. Az 
első összetett szó valószínűleg azt jelenti, hogy a szerző kereken ki
jelenti, önmagát akarja megrajzolni de ezt nem folyamatos és mindent 
felölelő emlékidézés keretein belül teszi, hanem töredékek formájában 
hívja elő emlékezete vásznára kivetítve. A második alcímbéli szó arra 
utal, hogy az önéletrajzi, mondhatni személyes vonatkozású adatok
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mellett, illetve azokkal szorosan egybefonódva, a korabeli történelmi
társadalmi események felidézésére és kritikai értékelésére is sor kerül 
a könyv lapjain. Ami az önéletrajz írásának lehetőségeit illeti, abból 
több van s ezek közül talán a legnehezebb és szinte lehetetlen, a tel
jes visszatérés az akkori énhez, azaz a mindenkori tudatszinten való 
élményközlés. Azért mondom, hogy az ilyen vállalkozás szinte lehetet
len, mert a jelen-beli bőrünkből való kibújás lehetetlen, egyszerűen 
képtelenség néhány évtized után érzéseket hitelesen felidézni, mert 
az időközben begyűjtött információk megakadályoznak bennünket. 
Lehetséges ugyan egyes szám harmadik személyben mesélni valahai 
énünkről, de ez már nem önéletrajz, hanem önéletrajzi regény. Ezzel 
a megoldással élt a közelmúltban a német Martin Walser Szökellő kút 
című művében. Varga Zoltán egyértelműen úgy viszonyul valahai én
jéhez, hogy azt mai énjének tudatával jeleníti meg. Mindössze néhány 
alkalommal kísérli meg vissza- és beleélni magát múltbéli énjébe, de 
ez csak egy-egy mondat erejéig történik. Egyszerűen arról van szó, 
hogy azt írja le, milyennek látja magát a múltban most, az írás pilla
natában. És hogy esetében ez a lehető legtárgyilagosabban történik, 
azt szigorú racionalizmusa biztosítja. Néha szinte kegyetlen önmagá
hoz, előbb viszonyul megbocsátó megértéssel környezetéhez. Mond
hatni, óriási mesélőkedvvel tár fel előttünk egy világot, amelynek rajta 
kívüli hősei környezete és azon túl a korabeli társadalom, a helyi tör
ténelem. Szinte hihetetlen mi mindenre emlékezik, hány ember alakja 
fut át könyvén egy-egy töredék erejéig. Legtöbbször igen röviden, de 
ugyanakkor a lényegeset akarja elmondani azokról az emberekről, 
akik körülvették és valamilyen módon befolyásolták világképének ki-



alakulását. S mivel ennek ellenére legtöbbjükről mégis igyekszik teljes 
képet nyújtani, igen sokszor elhagyja a megkezdett idősíkot, és néha 
évtizedeket átugorva mesél. Ezt azonnal be is vallja: „de mindez már 
jóval később történik”. Az említetteken kívül a könyv „technikájára” jel
lemző nyelvezete is. A könyv óriási mesélés egy tolószékhez kötött 
emberről és koráról, méghozzá egy olyan magas szintű csevegés 
formájában, amely egyedi, csakis Varga Zoltánra jellemző. Ez a nyelv 
tömör, folyamszerűen ömlő, behálózza az olvasót, mindig enyhén 
ironikus, önmagáról szólva is. Eme megjelenítési eszközökkel élve a 
szerző mindazt megírta, ami eszébe jutott. S ami eszébe jutott, az na
gyon sok. Ugyanakkor jó néhány helyen kihangsúlyozza, hogy valamit 
elfelejtett („amennyire most rekonstruálni tudom”), de azt képzeletével 
nem igyekszik kiegészíteni, mert az a „fikciós próza” területe. Márpe
dig írói-rendezői vezérelve e könyvében a dolgok és jelenségek érte
lemmel felfogható megközelítése, ekképpen a fikció száműzetett. A 
ráció dominál a történelemhez való viszonyulásban is, aminek kö
szönhetően társadalmi-politikai elmefuttatások, vagy ahogyan az író 
mondja: értekezések.

Varga Zoltán első eszmélései a nyelvi hovatartozással kapcsolato
sak. Gyermeki „nemzettudata” nyelvre épül, a más nyelvet beszélőket 
nem „gyűlölte”, de kiábrándulással vette tudomásul, hogy környezeté
ben valaki nem tudott magyarul. Már ezen a helyen leszögezi: „A 
másság tiszteletét tanulni kell.” Érthetően már nagyon korán felismeri 
jómaga testi másságát, és amikor nagyon korán, egy -  többek között 
általa is -  felbosszantott fiatalasszony azokkal a szavakkal űzi el, 
hogy: „Hallgass, te nyomorult féreg, bolond volt, aki világra hozott”,
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akkor a szavakat megjegyzi, de azok nem bántják különösebben. Ért
hető volt akkori félelme, hogy rendellenessége nemcsak testi, ezért 
igyekezett a gyerekhordához tartozni, és úgy viselkedni, mint a többi 
gyerek, lévén az a normális. „Nem szakadt meg a szíve”, hogy mind
össze csak jelen lehetett játék közben. Már akkor öntudatlanul a kö
vetkező megállapításra jutott: „Az abnormális helyzetben levő ember 
(vagy éppen gyerek) valójában akkor normális, ha azokon a lehetősé
geken belül igyekszik a számára (is) nélkülözhetetlen örömökre szert 
tenni, amelyek számára adva vannak”. A gyerekkor az író számára 
nem egyéb, mint ezen, sajnos, kevés öröm felfedezése és fokozatos 
lemondás a számos többiről. Hogy aztán eljusson addig, hogy eszé
be se jusson olyasvalamit csinálni, ami számára lehetetlen, azaz „tud
ja” állapotát. így például később a Gita-epizódusban felfedezi, aho
gyan mondja, „partvonalon kívüliségem". Kezdetben a gyerekközösség 
tagjaként viselkedik, „tanulásban eleinte lépést tartva a többiekkel, kí
vülről rekedve a soron, de követve őket”. Kialakul benne egy bizonyos 
belső autonómia és azt tudatosan igyekszik őrizni. Szertelen olvasmá
nyai hatása alatt valamilyenfajta kozmopolitizmus alakult ki benne, ami 
a későbbiek folyamán döntően befolyásolta világképe kialakulását. Az
tán különböző okokból szervezett, tanterv szerinti oktatása 1948-ban 
megszakad, majd amikor később folytatódik és sikerül érettségiznie, 
akkor már jómaga nem látta értelmét a továbbtanulásnak, környezete 
így is „oly okosnak” tartotta, ez az állapot kedvezett „búvárkodásá
nak”, azaz azt olvashatott, ami érdekelte. Ez volt az önképzés kora, 
bár az -  úgy gyanítom, és tanulmányai ezen gyanú hitelességét alá
támasztják, önképzése, ami esetében a világra való rácsodálkozás és 
kíváncsiság eredménye -  még ma is tart.

Természetesen a gyerekelme ekkor ki van szolgáltatva az eszmék 
és ideológiák „lelket fejlesztő-torzító kémhatásának”. Kapcsolata a 
valláshoz hamar megszűnik, a ráció megmenti a benne való elmerü- 
léstől. Ez azért van, mert aránylag hamar rendkívül erősen kifejlődik 
benne a legintellektuálisabb emberi tulajdonság: a kétkedés. Élete 
folyamán egyszerűen sohasem tudott kétkedés nélkül hinni valamiben. 
Ugyanakkor kozmopolita szemlélete mindjobban kibontakozik, az olva
sott háborús regénynek hatása alatt „háborúellenes” is volt. A történel
mi és egyéb tudományos kiadványok mellett azonban „igazi táplálé
kom mégiscsak a próza”, mondja a Hatások és lerakódások című 
fejezetben. Kezdetben Móricz Zsigmond regényei voltak rá nagy ha
tással, az ő jegyében kezdi el írói ábrándozásait. Már akkor körvona
lazódik benne az az írói alapállás, amely későbbi alkotásaiban érvé
nyesül.: „Mert csupán alulról felfelé tudok írni.” A mindenkori hatalom
hoz való viszonyulását pedig remekül foglalja össze megállapításában, 
miszerint „fennálló rendszerekről vagy rosszat, vagy semmit”. Tehát 
ezt a könyvet olvasva kibontakoznak előttünk azok az alaptételek,
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amelyek kulcsként szolgálhatnak a későbbi életmű értelmezéséhez. 
Az értelmi kibontakozással párhuzamosan zajlik le egy jóval kevésbé 
örömteljes vagy egyenesen lesújtó folyamat az érzelmek területén. 
Ahogyan a Gita-élménnyel (Gita néha vasárnap délután meglátogatja 
„nem titkolt örömömre”) kapcsolatban megállapítja: „Nem csupán meg
éreztetett velem valamit, de lényegében ennek a valaminek a jövőbe
li kilátástalanságára is ráébresztett. Nagyon is hamar felismertem, 
hogy az emberi lét egyik legfontosabb szférájából rekesztődöm ki... 
„tizenkét évesen azonban nem „igazán érzem magam kívülrekedt- 
nek”, s ez a baráti társaságra érvényes, de „elmagányosodásom im
máron mégiscsak feltünedező tüneteit ez idő tájt kezdem érezni”. Mind 
többet tartózkodik a felnőttek körében, akkori énjéről azt írja, hogy 
„taknyos, ám koravén, sok dologban érettséget mímelő nyomorék” 
volt. Az évek folyamán aztán kialakul benne „egy önhitten könyörte
len, önmagamat is jelentéktelenné zsugorító felülnézet”. S ez a nézet 
pozitív változata uralkodik önmaga megjelenítésekor e könyvben. 
Tárgyilagos, szemérmes és a végtelenségig őszinte vallomás a Bábel 
árnyékában.

Mint említettem, a könyv másik hőse a történelem. Két okból: a 
szerző történelmi időkben élt (és él), és a történelmi események, ma
gánéletének fokozatos beszűkülés miatt, nagyon is érdekelték. Aho
gyan egy helyen a Gita-élmény számára érthetően kedvezőtlen alaku
lása kapcsán megjegyzi, hogy helyette szebbnek, jobbnak, ígérete
sebbnek kezdte látni az őt körülvevő világot. Az őt akkor körülvevő vi
lág esetében ez, és ezt ki is mondja, tévedés volt, mint utólag kiderült. 
Érdekes, hogy a történelem nem mindegyik fejezetben játszik egyfor
mán fontos szerepet. Ez talán a nagyvilág történelmére, vagy mond
juk a nemzet vagy ország történetére vonatkozik, de viszont az is 
tény, hogy a számos megidézett mikro-sors magán viseli a nagytörté
nelem pecsétjét. Más szóval: a szerzőhöz másodkézből eljutó informá
ciók emberi sorsokról legtöbbször a történelem termékei, ritkán attól 
független, mondjuk, érzelmi alapú életutak. Varga Zoltán életének ala
kulása szorosan összefügg a történelem alakulásával, amivel ő már 
régóta tisztában van. Ezt már talán 1944 második felében érezte, ami
kor Zentán ragadva vagy fél évre szemtanúja volt a „felszabadulás
nak”. Épp ezért az első címadó fejezetben fontos szerepet kap a tör
ténelem, sőt mondhatni, hogy ebben a fejezetben az író sorsának a 
felidézése a háttérbe szorul. Ezzel szemben a második fejezet szinte 
teljesen történelemmentes, míg a harmadikban újra a történelem a do
mináns. Az író utólag vizsgálva a történteket a háború utáni betelepü
lőket veszélynek ítéli meg, bocskor-értekezését ezzel kapcsolatban 
kissé eltúlozottnak minősíteném, de ugyanakkor feltűnő a megértése 
a honfoglalókkal szemben. Egyértelműen látja számunkra gyakran ért
hetetlen és elfogadhatatlan magatartásuk másságát, de ugyanakkor

198



nem hallgatja el az őslakók lenéző nagyké
pűségét sem. Itt kibontakoztatja a történelem 
értelmezésekor alkalmazott módszerét. Sze
rinte minden társadalmi-történelmi jelenség 
magyarázásakor arra kell ügyelni, hogy azok
nak különböző igazságsíkjaik vannak, azaz 
több igazság irányából közelíthetők meg. Ez 
lenne Varga Zoltán történelemértelmezésé
nek kulcsgondolata, amely kételyelméletének 
egyenes vetülete. A Tanultam én is fejezet
ben a történelem újra csak közvetetten van 
jelen, és ez vonatkozik az ötödik fejezetre is.
A Gyerekek és felnőttek a legszemélyesebb fejezet, a történelem ki
vonul belőle, ennek ellensúlyozásaként a hetedik fejezet szinte csak 
történelem. Ebben kerül sor a Tito nevével fémjelzett szocializmus ala
pos elemzésére. A szerzőt elsősorban Tito alakja ragadta meg, hiszen 
beismeri, hogy életében volt egy olyan időszak, amikor jómaga is „ál
dozatul” esett a korabeli ideológiának, bár csak rövid időre. Számára 
Tito „majdnem” nagy halott, „figurája bennem ismételten átrajzolódik”. 
Tito számára, akárcsak a történelmi jelenségek, komplex, többigazsá- 
gú személy és épp ezért igyekszik jónéhány szögből megközelíteni. 
Hol rokonszenves, hol szörny a megközelítés kiindulópontjától függő
en. Amikor kielemzi rendszerének ellentmondásait, leszögezi, hogy 
Tito „életművéből nem marad semmi, de semmi", valamint, hogy 
végeredményben a maga módján diktátor volt. Az utolsó fejezetben új 
történelmi jelenséggel kezd el foglalkozni: a nemzetiségek helyzetével, 
beolvadásuk kezdeti szakaszával.

A fentiekben elmondottak alapján az a végső megállapítás, mely 
szerint Varga Zoltán a Bábel árnyékában című könyve tájainkon egye
dülálló és rendkívüli értékeket magában hordozó alkotás, teljes 
mértékben igazoltnak tűnik. Hiteles kordokumentum és tárgyilagos ön
életrajz. Kiderül belőle, hogy írójának eddigi életútja egy csodálatra 
méltó teljesítmény. A ráció diadala az egyéni és történelmi sorscsapá
son. A fedőlapról egy éles, biztos mérlegelésre törekvő és kételkedő 
pillantású kisfiú néz ránk. Ez a magatartásforma fejlődött ki hatványo
zott mértékben élete folyamán az íróban, amit ezen könyve egyértel
műen bizonyít.
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-------------------------------------------------------Jódal Rózsa -------------------------------------------------------------

Mindenkori Záchok
A szabadkai Népszínház évadnyitó előadásáról

„Abban az időben, amikor Hungaria a várva várt béke nyugalmának 
örült, és ellenségei sehonnan sem háborgatták, a béke megbontója és 
a gyűlölet magvetője -  az ördög -  egy Zaah nemzetségbeli, Felicián 
nevű éltes és őszülő fejű nemes szívének azt sugallta, hogy egy na
pon karddal ölje meg urát, Károly királyt, úrnőjét, Erzsébet királynét és 
két fiukat, Lajost és Endrét. Mikor azután a király a királynéval és 
említett fiaival az Úr 1330. évében, május Kalendaeját megelőző tizen
ötödik napon, húsvét nyolcada utáni szerdán, Wyssegradon, a vár alatt 
levő házában ebédezett, Felicián észrevétlenül belopőzva odalépett a 
király asztala elé, és éles kardját kirántva hüvelyéből, veszett kutya 
módjára heves támadással meg akarta ölni a királyt, a királynét és a 
fiaikat. A szerencsétlen Felicián így esett hát a felségsértés bűnébe, az 
országot felbolygatta, saját családját kiirtotta, nemzetségét szégyenbe 
hozta és elveszejtette, a kutyáknak lett eledele, és eltávozván a világ
ból az alvilág foglya lett, és a pokolba temették, a világ előtt szóbe
széd tárgya lett, és a hűtlenek számára tanulság. Alig hihető, hogy egy 
ilyen szörnyű tett egy napon megtörténhetett.”

(gy kezdődik Csáth Géza-Fodor Tamás-Hernyák György Zách 
Klára című „tragikomédiája nemzeti nagylétünkről”, amelyet október 
13-án, évadnyitó előadásként mutatott be a szabadkai Népszínház, 
Hernyák György rendezésében. Pontosabban az első verzió kezdődik 
így a Krónikás szájába adva a szöveget, miközben fáklyák lobognak, 
sercegnek és füstölnek, s a színpadon ott magasodik/sötétlik számta
lan tornyával, lépcsőjével, titkos/homályos belső útjaival, zugaival a 
Vár, Károly Róbert magyar király visegrádi vári... A második verzió 
kezdetére -  szünet után, s némi szelíd biztatásra -  kiözönlik a néző
sereg az előcsarnokba, a lépcsőkre, s mialatt a Ceremóniamester ki
mérten és méltóságos grandezzával sorolja: „Károly Róbert őfensége, 
Dalmácia, Horvátország, Róma, Szerbia, Hlics, Lodoméria, Kunország, 
Bulgária királya, Szalermo királya és Szent Angyalhegy hűbérura és 
Magyarország királya, valamint Erzsébet, Magyarország királynéja, 
Lajos és Endre királyfiak, nevelőjükkel, Gyulafy Miklóssal...” stb., a 
Népszínház sokat megért, azért még mindig grandiózus, széles lépcső
in, a kétoldalt, részint a falhoz, részint a cifra, kovácsoltvas lépcsőkor
láthoz lapuló/szoruló, látványra éhes nézők között ünnepélyesen vonul 
fel a selyembe-bársonyba öltözött királyi udvar. Uszályaik mögött 
összecsapódik a tömeg. S bent, a kicsiny, az épület egyetlen épen ma
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radt „termében”, a szűk kis színpadon, továbbra is ott magasodik a vár. 
Rég használták ki ilyen ökonomikusán ezt a teret, s faragtak a hibák
ból látványos csodát. Ha már nem lehetett se széliében se hosszában 
monumentális a díszlet, hát az lett Daróczy Sándor és Cselényi Nóra 
m. v., Kaposvár jóvoltából -  magasságban.

Ennek az előadásnak egyik érdekessége, különlegessége, hogy a 
„Záchok” történetének egymás után két változatát is élvezhetjük: egy 
szelídebbet/szerelmesebbet és egy fondorlatosabbat, politikusabbat, 
véresebbet, ugyanakkor külsőségekben grandiózusabbat. Összességé
ben olyan, mint egy izgalmas dominójáték: A szöveg mindkétszer 
szinte azonos, de a jelenetek sorrendje, a mondanivaló hangsúlya és 
kiemelései, a szerepcserék, s velük a szerep-átértelmezések, valamint 
az egyes jelenetek ki-, illetve újabbak beiktatása -  akár a dominó
kockák össze-összeillesztgetése -  a nézőt akaratán kívül is a játék 
részesévé teszi, és a kevésbé kritikus hajlamúakat is folyamatos 
összehasonlítgatásokra, mérlegelésekre, a történet továbbszövésére, 
valósággal alkotásra ösztönzi.

Mindjárt az elején le kell szögeznünk, hogy rég láttunk Szabadkán 
ilyen teljességében: szöveg, rendezés, színészi játék díszlet, jelmez 
és kísérőzene szempontjából is kiváló előadást. Mi lehet a titka?

Maga a forrásmű, Csáth Géza azonos című egyfelvonásos melod
rámája még az írói életműnek is valahol a szögletében húzódik csak 
meg szerényen, töredékesen és vázlatosan. A még mindig és egyre 
időszerűbben érdekes és bizarr Csáth, a modern magyar irodalom „ho
mo novusa” különben is elsősorban novellista, nyolc számon tartott 
drámája és jelenete (A gyermek, A sarlach, A Janika, Hamvazószerda,
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Horváték, Kis családi dráma, Kisvárosi történet, Zách Klára) közül iga
zán csak A Janikát és a Hamvazószerdát játszották meglehetősen so
kat és szívesen (néha egymás után, egyazon alkalommal mindkettőt), 
a többi inkább kísérlet, töredék újabb munkára ösztönző kudarc, ame
lyek azonban számos újítási szándékot, egyéni ötletet is magukon 
viseltek, s ha szerencsétlen szerzőjüket saját életét „irányító rendezé
se” nem csúszik ki oly korán, alig harminckét évesen a kezéből, lehet, 
hogy egy izgalmas, sok meglepetést és újítást prezentáló színpadi 
szerzőt is avathattunk volna idővel a személyében. Csáth sokat várt, 
remélt a drámáitól, olykor zenét is szerzett hozzájuk, mint például a 
Hamvazószerdához, amelyet felnőtteknek szánt bábjátéknak álmodott 
meg -  ősbemutatóján mégsem úgy játszották -  s amely egészen kü
lönös, morbid ötleteivel, történetformálásával a magyar abszurd dráma 
előfutárának számíthat. Modernségtől idegenkedő korabeli kritikusai 
sajnos elutasították: „Ez a vízió nem irodalom, nem megfigyelés, nem 
színpadi művészet. (...) Minél hívebben játsszák, annál rosszabb. El
végre írónak nem lehet célja olyan hatást kiváltani, hogy a közönség 
irtózattal, borzongva nézzen a színpadra és hogy a gyengébbek rosz- 
szul legyenek...” Idézi Csáth Géza Ismeretlen házban című könyvének 
utószavában Dér Zoltán Peterdi Sándornak, a Budapest kritikusának 
egy 1911-beli színikritikáját. Érdekes, hogy a novellista és a drámaíró, 
sőt a zeneszerző Csáth témái, szövegei mennyire összefonódnak, 
mennyire hatnak egymásra. A Kisvárosi történet (amely vígoperának 
készült!) pl. Az albiróék háza c. novella dramatizációja, a Hamvazó
szerda (amelyhez, mint már említettük, zenét, „melodramatikus” zenét 
írt) voltaképpen A varázsló halála című novella nagyon ügyes parafrá
zisa, s Régi levél címmel, levélformában, archaizáló szándékú nyelve
zettel tulajdonképpen a Záchok történetét is -  talán előtanulmányként
-  megírta. Volt egy érdekes „terápia értékű” kísérlete is, amelyről Dér
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Zoltán hossza értekezik a már említett utó
szóban: Horváték című három felvonásos 
színjátékában -  talán -  a morfinizmust (a da
rabban, kendőzésül: az italozást) szerette 
volna magából kiírni, kikiabálni, kianalizálni, s 
ezáltal megszabadulni tőle, ám mivel már 
nem volt elég (se emberi, se írói) ereje ah
hoz, hogy a tragédiát kiváltó okokat keresve 
elég mélyre leásson, nem lett igazi, öntörvé
nyű, teljes értékű dráma belőle. A saját életét 
alakítani hivatott egyéb terápiái pedig már ré
gen kicsúsztak a kezéből... Dr. Bori Imre így ír Varázslók és mákvirág
ok című könyvében A „homo novus” nagysága és tragédiája fejezetcím 
alatt Csáth drámáiról: „Kitetszik belőlük, hogy az író, amikor drámát írt, 
egy drámai, ám valódi társadalmi konfliktussal mégsem bíró életanyag
gal küszködött, s valójában nem feloldó és megoldó, hanem „kiegye
ző” drámákat volt kénytelen írni. Még legjobbnak tartott A Janika című 
kétfelvonásos színművében is, holott ennek a magja leginkább 
drámai.(...) Nem a tragédia, hanem a tragédianélküliség kereste vele 
„formáját”.(...) Drámaiságfelfogásában és formai értelmezéseiben azon
ban kétségtelenül új utakon indult el -  a magyar polgárság „homo 
novusaként” itt is.”

A Zách Klára szabadkai sikere először és elsősorban a Fodor 
Tamás-Hernyák György szerzőpáros alapos, elmélyült és hozzáértő 
munkáját dicséri. Azzal, hogy művükbe átmentettek a Csáth-alapműből 
minden felhasználható részt, ráadásul tizenegy (!) Csáth elbeszélésből, 
írásból (A béka, Trepov a boncolóasztalon, A varázsló kertje, Régi le
vél, Anyagyilkosság, Rozi, Ismeretlen házban, Tavaszi ouverture, A vö
rös Eszti, A kisasszony, a Fekete csönd) vendégszövegeket kölcsönöz
tek, megőrizték Csáth stílusának, formavilágának és nyelvezetének sa
játos ízét és hangulatát. S tették mindezt olyan ügyesen, hogy ezek a 
részletek mintegy észrevétlenül, szervesen épültek bele a drámába, 
akár szenvedélyes felkiáltásokat (Rozi), akár egy lázálomra, hagymáz- 
ra való visszaemlékezést (A vörös Eszti), akár egy zaklatott, panteista 
természetleírásba ágyazott álmodozást (Tavaszi ouverture), akár egy 
valóságként megélt hisztérikus fikciót (A béka), akár egy realista törté
netsort (Trepov a boncolóasztalon) adnak szereplőik szájába. Beépülé
sük akkor is természetesen hatott, amikor pedig módosítottak a szöve
gen: a Trepov a boncolóasztalon-ban Vánja, a halottmosó csak arcul- 
vagja, majd az asztalra fellépve arcul rúgja a sokrendjeles, számos 
gyilkosságban vétkes holtat, a Zách Klárában viszont Rozália, a belső 
szolgáló többször is leköpi az összekaszabolt Zách Feliciánt. A ven
dégszövegeknek a drámába való beépülését sokban segítette a leíró 
szövegrészek ügyes dramatizálása, párbeszédekre bontása, vagy mo
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nológokká oldása. Az újabb páros dicséretére 
szolgál, hogy míg az alapmű meglehetősen váz
latos, olykor nehézkes, és kurtasága ellenére 
olykor felesleges részletekkel és szereplőkkel 
(udvarhölgyek, szolgák) terhelt, addig az új mű 
jól felépített, szabályos ívű, életes, végig cselek
ményes, igen színpadszerű és határozott mon- 
danivalójú dráma. Számtalan helyen és módon 
bontja ki, színezi a cselekményt, és/vagy mélyí
ti el a mondanivalót. S mindig, vagy többnyire 
Csáth szellemében. Például Csáth Zách Klárájá
ban Kornélius, az udvari orvos csak megemlíti a 

mályvalevelekkel telehintett, másnapra tervezett gyógyfürdőt, a szer
zőpáros I. verziójában viszont Kornélius egy teljes, jól kidolgozott és 
látványos jelenetben (száraz köpölyözéssel) meg is köpölyözi a herce
get, a II. verzióban viszont piócákkal kúrálja a nyílt színen. -  Azzal, 
hogy a drámát politikummal is, társadalombírálattal is átszövik a sze
relmi szálat nem gyöngítik, hanem inkább új megvilágításba, mintegy 
ellenfénybe helyezik. A Krónika és más szereplők szájába adott archa
ikus történeti szöveggel erős hatósugarú, vibrálóan, robbanékony töltet
tel ruházzák fel, amely egyúttal különös mélységet kölcsönöz az elő
adásnak. S végül a kétvariációs megoldás, amely részben a már em
lített játékos, modern és nagyon flexibilis dominójáték-módszerrel mű
ködik, ugyanakkor két síkja úgy fedi egymást, hogy külön-külön csak 
egy-egy dimenziót mélyít el, ám a teljességet, a három dimenziót csak 
együttesen ér(het)ik el. Ennyit a szövegről, amely engem, halványan, 
nagyon messziről, kicsit a Bánk bánra is emlékeztet. Már ami a 
Kázmér-Klára-Erzsébet-Zách Felicián négyest és a másikat, az 
Ottó-Melinda-Gertrudis-Bánk „tömböt” illeti, természetesen a teljesség 
igénye nélkül, mert azt nem is lehet, nem is szabad, céltalan is lenne 
bolygatni. Egy-két főszereplőt viszont érdekes összehasonlítani. Pl. Ot
tó mennyire élvhajhászabb, gerinctelenebb és köpönyegforgatóbb, aki 
csellel/hamissággal, altató- és „hevítő” porokkal éri el célját, s a bajban 
márt mentené is az irháját, míg Kázmér a gyakorlatlan, beteges vagy 
képzelt beteg szűz, gátlásos fiú sután konok első szerelmével lesi az 
ő Kláráját, és próbál beszédbe elegyedni vele; megejteni is nyilván 
nem erőszakkal, hanem közös akarattal, kölcsönös szerelmük erejével, 
„ejti meg”, sőt a bajban is, a maga halk, gyáva módján kérlelni próbál: 
„Bátyám” suttogja alig hallhatóan tajtékzó, a szörnyű büntetéseket 
soroló király-sógorának a kulcsjelenetben. (Arany János azonos című 
balladájából viszont nem derül ki egyértelműen, vajon Kázmért csak 
testi vágy, avagy igaz szerelem hajszolja-e a lány felé: „Királyasszony, 
néném / Az egekre kérném: / Azt a rózsát, piros rózsát / Haj, beh sze
retném én! // Beteg vagyok érte, / Szívdobogást érzek: / Ha meghalok,
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egy virágnak / a halottja lészek!”). A Klára-Melinda kettős nagyon 
különböző, nemcsak azért, mert egyikük még lány, a másik asszony, 
hanem azért is, mert Klára, ha nem is „őrülten” szerelmes, de szimpa
tizál Kázmérral, míg Melinda a férjét szereti, s csak sajnálja a kétszí- 
nűen/számítóan magát sajnáltatni nagyon tudó álnok Ottót. Őket hát -  
talán -  nem érdemes összevetni. A királynékban azonban már akad 
hasonlóság. Az első Erzsébet emberibb, szeretetteljesebb és játéko
sabb/felelőtlenebb, de a második már sokban: erélyben, gőgben roko
nítható Gertrudishoz, aki szintén „támadásra” buzdítja pipogya öccsét. 
Erzsébet: „Nézz a szemébe és ne félj semmit. Ne kérj. Hamarosan ki
rály leszel. Meg kell szoknod, hogy követelj. Érted, amit mondok?”
Ugyanakkor Gertrudis: ....-  mégis, ha azt / megérni kellene, hogy
reám mutatva / susogni hallanám: ni, itt megyen / Gertrúd, az öccse 
kinek kontár vala / Melinda elszédítésében -  Ottó!” Természetesen 
komoly összevetésről szó sem lehet, ennek ellenére bizonyos hason
lóságok -  gondoljunk például Feliciánnak és Bánknak a királynő elleni 
támadására -  fel-felsejlenek. Lehetséges, hogy Csáth, talán tudat alatt, 
„felnézett” a nagy elődre?

Igen bonyolult rendszert követ a szereposztás. Ha a két rész jele
neteinek illeszkedését a dominójátékhoz hasonlítottam, akkor a szerep- 
osztás emlékeztethet egy illetve két izgalmas sakkjátszmához, mégpe
dig úgy, hogy mondjuk az első játszma fehér királya a másikban feke
te vezér lesz, a csikóból bástya, a gyalogból futó válik, és így a vég
telenségig. A tizenhárom színészből csak öt marad mindkét részben a 
„helyén”: Balázs Áron m.v. (Kázmér, Erzsébet öccse), G. Erdélyi Her
mina (Zách Klára, Felicián lánya), Rumenyákovity Karlo (Lajos királyfi), 
Tóth Tibor (Endre királyfi) és Bakos Árpád (Udvari zenész). Hatan sze
repet váltanak: Káló Béla az első részben Károly Róbert magyar király, 
a második részben Páter Franciskus. Kalmár Zsuzsa először Erzsébet 
magyar királyné, másodszor Rozi, belső szolgáló. Szilágyi Nándor elő
ször Gyulafy, a királyfiak nevelője, másodszor Kornélius, udvari orvos. 
Mess Attila először Kornélius, másodszor Ceremóniamester. Péter 
Ferenc először Zách Felicián, másodszor Anjou Caroberto, azaz Károly 
Róbert magyar király, Szedlár Rudolf m. v., 
pedig az első részben Krónikás, a második
ban zenész. A többieket egyszer-egyszer lát
juk: V. Nagy Iván (Mihály, belső szolga az el
ső részben); Körmöd Petronella) (Rozi, belső 
szolgáló az első részben); Vicéi Natália 
(Elzbier Lokietek, azaz Erzsébet magyar ki
rályné a második részben); Katkó Ferenc 
(Gyulafy a második részben), Kovács Frigyes 
(Zách Felicián a második részben), Puskás 
Zoltán (Mihály, belső szolga a második rész
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ben), Nagypál Gábor m. v. (Krónikás a máso
dik részben) és Hernyák György (Zenész a 
második részben). Végtelenül izgalmas „játsz
ma” lehetne most mindenkit külön-külön ön
magával is, „riválisával” is összehasonlítani, 
de nem akarom túlbonyolítani a dolgot. Egye
sek esetében nem is érdemes. Inkább csak 
kiemelném azokat a szerepmegoldásokat, 
amelyek valamivel megragadták a figyelme
met. Legelőször Balázs Áronról szólnék, erről 
a nemrég végzett fiatal színészről, aki egyre 

jobb a színpadon. Talán nem tévedek, ha azt állítom, hogy Kázmérja 
eddigi szerep-lehetőségei közül a legbonyolultabb/legösszetettebb volt, 
s hogy ezt a lehetőséget messzemenő átéléssel, tehetséggel és sok
oldalúsággal valósította meg. Kázmérjáról nem derül ki ugyan, hogy 
valódi, vagy képzelt beteg-e, de ez nem is fontos, sőt így talán még 
érdekesebb. Az viszont igen, hogy érzékeny, szeretetre vágyó, sérülé
keny, a bigottan vallásos környezetben meglehetősen olvasott és 
szabad felfogású, ugyanakkor lánytársaságban félénk, ügyfogyott. 
Bravúrosan oldotta meg azokat a jeleneteket, amelyekben (főként a 
második részben) esetleges lelki sérülései határvonalán táncol, még
sem erőltetett vagy viszolyogtató, csak mélyen és szánandóan embe
ri. G. Erdélyi Hermina Zách Klára szerepe szép és természetes játékú
-  kisnagylány, afféle éretlen fruska. Szerepét így is fel lehet fogni, 
elvégre a kamaszlányok is ábrándoz(hat)nak szerelemről, fiúkról, csók
ról és borzongó vágyakozással, vagy inkább kíváncsisággal gondolhat
nak a Nagy őre, s a Nagy Pillanatra. Ezt a visszafogott, mindenre 
inkább rácsodálkozó, vagy félénken elfogadó játékot következetesen 
végigvitte, még a szörnyű utolsó pillanatokban is, amikor orrát, ajkát 
és nyolc ujját készülnek megcsonkítani, akkor is inkább megrettent, 
félelmében szinte hang nélkül nyüszítő gyereklányt, aki a kor vallás- 
felfogása szerint is köteles szó nélkül eltűrni, elfogadni a rámérte- 
ket. Mondom, el tudom így is fogadni, játéka következetes, átélt és 
meggyőző volt. Csupa líra például az a Klára-Kázmér kettős, amely
ben nem hangzik el más, csak az igenek és nemek zavart, kérdő, 
hidegrázósan boldog, reménykedő, majd kétségbeesetten marasztaló 
ismételgetése, mégis csupa fiatalság, szerelem és vágyakozás körülöt
tük még a levegő is. Én valahogy mégis hiányoltam a nagyobb szen
vedélyt, amely időnként elő-előcsaphatott volna az erőszakkal elfojtot- 
tak/visszaimádkozottak, a sok álszenten keményen rárótt penitencia 
alól.

Nagyon jó volt Kovács Frigyes Zách szerepében. Már a lidérces 
szemű, halált jövendölő, szőrös békára való emlékezés jelenetében is 
egy többféle módon és fondorlattal sarokba szorított férfi, egy féktelen
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indulatú, magát fékező vicsorgó nagyúr szenvedett ott előttünk meg
gyötörve, hogy azután a végső nagyjelenetben csúcsosodjon ki, törjön 
elő belőle minden visszafojtott egyéni és nemzeti fájdalom. Péter 
Ferenc Anjou Carobertoként tetszett jobban. Méltóságteljes volt, hatal
mas, igazi király; és mégis ember. Méltó párja volt ő Vicéi Natáliának, 
aki Elzbier Lokietek szerepében nyers volt, félelmetes és könyörtelen, 
királynői termetén természetes fensőbbséggel viselte a nehéz selyme
ket, bársonyokat. Gyerekeihez, szeretett öccséhez szólva is megtartot
ta a vállalt jellem hűvösebb, távolságtartóbb megnyilvánulási formáit, 
mindössze néhány fokkal gyengédebb nüanszokra váltva. Káló Béla és 
Kalmár Zsuzsa egy fiatalabb, szinte gyerek királyi párt alakított, egy 
egymásban nagyon szerelmes, érzékien játékos kettőst. Zsuzsából 
végtelen jóság és szeretet sugárzott, s mindkettőjükből valami rene
szánsz életöröm. Nagyszerű volt Káló párbaj-jelenete, amely közben 
önkényes hányavetiséggel, meg-megpihent, s közben futtában, pá- 
kosztosan eszegetett-iszogatott és kárörvendően csúfolta/hergelte alá
rendelt birkózó társát. (Ugyanezt a jelentet a másik pár sokkal „vérre 
menőbben” kezdte, majd bölcs, nevelő célzatú szentenciákkal zárta.) 
Szilágyi Nándor Kornélius udvari orvos szerepében volt borzongatóan 
szélsőséges és sámánosan, pogányul, konokan szuggesztív jelenség. 
Mess Attila Kornéliusa ugyanakkor derűsen művelt volt, csevegő és 
baráti, s valami tudósokra jellemző felsőbbrendűség (és nagyképűség) 
lengte körül. Körmöd Petronella Rozi szerepében igazi tenyeres-talpas 
szolgáló. Volt benne valami tenyérbemászó, erőszakos, enyhe szadis
ta beütéssel. Féltékenykedési, de méginkább halottköpdöső jelente 
emlékezetes marad. Puskás Zoltán Mihálya robusztus, jól kidolgozott
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alak volt, különösen a „halas” jelente sikerült 
naturalistán vadra. V. Nagy Iván Mihálya 
szolgaibbra formált, nevetősebb, esendőbb. 
Sikerültebb alakításai közé tartozik. Szedlár 
Rudolfot a Krónikás szerepében mintha csak 
a Képes Krónikából vágták volna ki, míg 
Nagy-pál Gábor Krónikása ficánkolóan vir
gonc, mefisztósan kaján és villogóan okos; 
egy percre úgy tűnik, mintha Bulgakov 
Mester és Margaritájából cseppent volna kö
zénk.

A díszlet ötlet Daróczy Sándoré, színpadkép és jelmezterv: Cselényi 
Nóra m. v., Kaposvár. A hosszú évek pénztelenségében már megszok
tuk a kopár, dísztelen színpadot, a csak jelzettséget, vagy az éppen 
harsogóan korhoz/szöveghez nem illő bútorokat, tárgyakat, a puritán 
jelmezeket. Sokszor megtörtént, hogy a színészek saját holmijukban 
léptek fel, vagy ásatag, sokszor-átalakított, vagy még át sem alakított 
rongyokban, de azt is megéltük már, hogy, mert nem futottak be az 
ígért pénzek, a bemutatót pedig már nem lehetett, vagy nem akarták 
lemondani, hát -  díszlet nélkül léptek fel a mi sokat próbált, edzett, 
szegény színészeink. Most megilletődött meglepetéssel gyönyörköd
tünk a sötét, középkori hangulatot árasztó monumentális díszletben, 
amelyet úgy képeztek ki, hogy ügyes megvilágítással az első részben 
inkább a „földszint” látszott és volt használatos belőle, míg a második 
részben a gyönyörű „fém csipkefüggönyként” ható leválasztó részekkel 
ékeskedő „emelet” is. Rengeteg titokzatos zege-zuga volt, s a színé
szek otthonosan járkáltak benne. Legszebb, legvárszerűbb és legódo
nabb hatást keltő talán mégis fáklyamegvilágítása volt. Szépek voltak 
és korhűnek hatottak a jelmezek is. Külön varázsa volt az első rész 
tisztaságot lehelő nyersvászon öltözékeinek, de a második rész súlyos 
kelméjű, élénk és díszes, „fejedelmi” lebernyegeinek is. A megfelelő, 
XIV. századi hangulat elővarázsolásához nagyban hozzájárultak a több 
hangszeren is bravúrosan játszó zenészek (Bakos Árpád, Szedlár Ru
dolf és Hernyák György), s köztük a valóban kivételes énektehetség, a 
„gyémánt-torkú” Bakos Árpád.

Miért lett olyan kivételesen jó a szabadkaiak Zách Klárája? Nyilván 
több okból. Az egyik, hogy a rendezőt már rég fogva tartotta, valóság
gal megigézte ez a darab. Mondanivalója volt vele, s a színházi szak
emberek tudják, hogy ez milyen alapvető, talán a legalapvetőbb köve
telmény. Az sem megvetendő momentum, hogy a Csáth-szöveget -  
joggal -, s részben a Fodor Tamás-féle átiratot is csak nyersanyagnak 
tekinthette, amelyet kedvére gyúrhatott, formálhatott át a saját képére. 
Ugyanakkor Csáth -  az író és az ember is -  annyira sokoldalú, nem 
köznapi, titkokat rejtő, szinte megfoghatatlan egyéniség, hogy érdemes
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volt egyéb müveivel is foglalkozni, azokat az alapul/keretül szolgáló 
műbe drámaihoz jobban értően beleszőni-fonni-aplikálni, hogy általuk, 
merem állítani, így, végleges formájában „Csáthabb” ez a Zách Klára, 
mint saját írója elsődleges drámakezdeményében. Ami tehát nem sike
rült a fiatal, a drámaírás fortélyaival inkább még csak kísérletezgető 
Csáthnak magának, az sikerült harmadmagának: izgalmas/szórakozta
tó, jó felépítésű, szabályos ívű, ugyanakkor kettősségével bizonyos 
értelemben formabontónak, vagy legalábbis szokatlannak számító drá
mát/tragikomédiát megalkotnia, amelynek egyszerre van érzelmi/szerel
mi és politikai/nemzeti töltete, történelmi távlatú társadalomrajza/bírála
ta, és a mának szóló üzenete. Lehet, hogy mondanivalójának nem 
minden tételével egyezünk, ám akkor is el kell ismernünk, hogy izgal
mas, komoly és sikeres munka volt. A siker egyik komponense min
denképpen az, hogy Hernyák beérett. Többi rendezőnkhöz hasonlóan 
eddigi munkásságának tragédiája volt, hogy oly keveset foglalkoz
tathatták. Azután saját csapdájában esett. Egyéni hangját keresve is
mételgetni kezdte önmagát, már bevált manírjait. A Zách Klárával 
azonban nagyon akart, és tudott is váltani. A sikerhez -  a közös siker
hez -  természetesen hozzásegítette a jó, sőt egyre jobb színészgárda, 
amely, annyi vérveszteség után végre (igaz, hogy még mindig csak 
közös erővel, a szabadkai és az újvidéki színház gárdáinak együttes 
csapatával) ismét kezd magára találni, s jelentős(ebb) szerepek válla
lására is alkalmas. S ne feledkezzünk meg az anyagiakról sem. Egy 
történelmi/kosztümös dráma színrevitelénél nem mindegy, mennyit költ
het a színház díszletre, kosztümre, zenére, egyebekre. Ez most mind 
összejött -  szerencsére. De ne boncolgassuk tovább, örüljünk a 
kétségtelen eredménynek, a sikeres évadnyitó bemutatónak (s itt 
nem tudom véka alá rejteni örömömet, hogy az Újvidéki Színház évad
nyitó előadása is siker, nagy siker volt!), s’ reméljük, hogy az utánuk 
következők is a még csak nemrég feltarajosodott hullámhegyen ma
radnak
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diákoknak az előfizetés egy évre 90 dinár.

A szerkesztőség címe: 24000 Subotica, Lazar Nešić tér 1/VII. 84-85. Levélcím: 
24000 Subotica, Pf. 159. Tel.: (024) 555-333/282-es mellék. Alapító: Szabadka Község 
Képviselő-testülete. Kiadja a szabadkai Iróközösség. A kiadóhivatal címe: Subotióke 
novine, 24000 Subotica, M. Gorkij u. 8/I.

Tel.: (024) 553-042, fax: 552-521. YU ISSBN 0350-493X.

Készült a szabadkai Grafoprodukt nyomdában. Igazgató: özvegy Károly.

Idei négy számunk megjelenését az Illyés Közalapítvány és a Nyílt 
Társadalomért Alap támogatta.
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