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A borítókon Kovács Orsolya szövegének illusztrációjaként látható képeket a folyóirat 
Huszár Zoltán megyei múzeumigazgató (Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága) 
engedélyével közli. 78. és 181. oldal között a tavalyi Dombos Festen készült fotókat 
láthatják.



V»ktoríja Aladxié

Az Art IVouveau, a szecesszió, 
a Jugendstil Európában

A XIX. század végének és a XX. elejének jelentősége, nagysága, nagyszerűsége 
és hangulata az új századfordulón került újból az érdeklődés középpontjába, bár e 
mostani a szebb és kellemesebb jövőbe vetett hit dolgában meg sem közelítheti az 
előzőt. Az új művészetről -  Art i\ouveau-ról -  szólva mai szempontból nehéz fel
fedni különlegességét és kivételességét. A szecesszió megértése keletkezése körülmé
nyeinek megértésével azonos, s nem csupán globális értelemben, ennél talán jóval 
fontosabbak lehetnek a mindennapokról, a részletekről, az egyszerű ember életéről, 
a kommunikációról, az akkoriban használt evőeszközről, járdákról vagy ruhaanyag
okról szerzett ismeretek, illetve a betekintés azok kiválasztott kevesek elszigetelt 
világába, akikhez ez a művészet szólt.

Milyen volt Európa a XIX. század derekán? A XIX. század mindenképpen a 
szintézis, az új felfedezések, új technológiák, az ipari és a kommunikációfejlődés, 
a tudomány, a termelés és a művészet összefonódásának, összegezésének a százada. 
A XIX. század embere többé nem az természeti erőkkel, hanem a város zajával, a 
közlekedéssel, az ipari szennyeződéssel szembesül. Mivel Anglia a technológiailag 
legfejlettebb európai államok közé tartozott, ott jelentkezett legelőször is az igény a 
gépek uralma elleni lázadásra, és az élet és az életkörnyezet humánusabbá tétele 
iránt. Másrészt a lakosság gazdag rétegeihez tartozó kisszámú polgárság által támo
gatott hivatalos művészet a történelmi formák és tartalmak állandó ismételgetése 
által túltelítetté vált. Az építészetben az épületek történelmi korszakok díszeivel zsú
folt formális külsőségei elrejtették a belsőt, amelyben minden az élet reprezentatív 
aspektusainak volt alárendelve. A munkahelyiségek, a gyárcsarnokok, a hálószobák, 
azok a szobák, amelyekben a mindennapi élet zajlott, teljesen elhanyagoltak, söté
tek, szellőzetlenek és csúfak voltak.

Először Angliában jelentkezett az az esztétikai mozgalom (Aestetic movement), 
amelynek hírnöke John Ruskin volt. Az ő véleménye, mely szerint az új művészet 
körvonalazása egymagában nem elegendő, arra is szükség van, hogy a művészet kap
csolatba lépjen az élettel -  előlegezte az alkalmazott művészetek létrejöttét, felvetet
te a művészet alkalmazásának lehetőségét az ipari termelés és a hétköznapi tárgyak 
világában. Mozgalmához később Európa-szerte nagyszámú művész csatlakozott. 
Ruskin tanítványa, William Morris -  aki elégedetlen volt kora házaival és azok be
rendezési tárgyaival is -  házasságkötését követően elhatározta, hogy házat épít



magának, és e kívánságának eredménye a Philip Web tervei szerint épült \ őrös Ház 
(Ked llouse). Morris 1858-ban épüli háza abban az időben sokkolóan egyszerű volt. 
a családi élethez alkalmazott térbeli szervezettséggel. Morris saját maga tervezte a 
bútordarabokat, sőt az evőeszközöket is.

Morris és Ruskin eszméi, amelyek a munkások szociális státusára és életminősé
gére is vonatkoztak, és amelyek a művészeket művészeti műhelyekbe tömörítették. 
azzal a céllal, hogy1 szembehelyezkedjenek a csúf tárgyak tömeggyártásával és a gyá
ri munkások nehéz életével, mégsem hozták meg a várt eredményt. Az ezekben a 
műhelyekben készült tárgyakat csak a tehetősebb polgárok vásárolhatták meg ma
guknak. A művészek által tervezett kézműipari tárgyakat előállító műhelyek mun
kájába pedig kisszámú ember kapcsolódott be. Morris eszméje a gyökeres szociális 
reformokról nem valósulhatott meg, mivel a tárgyakat hagyományos módon, drágán 
állították elő, a gépek kimaradtak ebből a folyamatból. Morris és Ruskin nyilván
való kudarca ellenére is a használati tárgyak művészi megformálására vonatkozó 
elképzelés egész Európában elterjedt, hatást gyakorolva nagyszámú művészre, és szé
lesre tárta a kapukat az új művészetek (Art Nouveau) előtt.

Morris Vörös Háza hatást gyakorolt az angol vidéki házért indított mozgalom 
(English countrv house movement) keletkezésére, amelyben néhány tanítványnak kö
szönve megerősödött az az eszme, hogy a ház a benne való lakásra szolgál, és ezért 
nem elegendő, ha csak kívülről ékesítik díszítő elemekkel. Szépségének és szerkeze
tének a funkciójából kellene következnie. Ennek szellemében alakult ki a glasgow-i 
művészeti iskola, melynek élén Charles Rcnnie Mackintosh állt. A hagyomány és a 
modernizmus, a gyakorlat és ugyanakkor a művészettel összefonódott építés szinté
zisét Mackintosh a Windy Hili-házban valósította meg. A barátjával, Herbert 
Macnairrel és a Macdonald nővérekkel (Margaret és Frances Macdonald) való tár
sulása a glasgow-i stílus létrejöttét eredményezte, az álomszerű spiritualizmus, a ter
mészetellenesen vékony alakok, a mértani elem ed négyzet és téglalap alakú idomok 
alkalmazását. Morris 1896-ban bekövetkezett halála idején a glasgow-i négyes elő
ször kapott meghívót a képző- és iparművészeti társulások (Árts and Crafts) londo
ni kiállításán való részvételre, ami bár teljes sikertelenséggel járt. nem vetett árnyékot 
1900-as bécsi szereplésére a szecessziós műhelyek nyolcadik szecessziós kiállításán, 
ahol is hihetetlen sikert aratott, s amit sok más kiállításon való részvétel követett.

A múlt század végén Angliában és Skóciában is megalakult a füstös kocsmák 
(pubok) elleni mozgalom, teázó szalonok nyíltak, amelyek kellemes, dohányfüsttel 
nem szennyezett környezetet biztosítottak a társasági élet számára. Catherine 
Crantson -  egyike az új típusú nőknek -  is belevágott, és Mackintosh-t kérte fel 
teaszalonja megtervezésére, majd az első teázó sikere után még hármat nyitott, és 
ezáltal teret biztosított Mackintosh művészi géniuszának szabad kiteljesedésére. Leg
jelentősebb munkája az 1897-ben emelt glasgow-i művészeti iskola épületén kívül a



kiteljesedett, a külső és a belső tartalmak teljes összefonódását magában foglaló 
művészi egésznek tekintendő Hill llouse sorolható.

Habár Mackintosh elődei, Morris és Ruskin nyomdokain haladt, nem ért el nagy 
előrehaladást az ipari gyártásra alkalmas tárgyak tervezése terén. Az akkori idők 
művészei gyakran foglalkoztak különféle művészeti és iparágakkal, és gyakran meg
történt, hogy festő tervezett házat, építész foglalkozott belső tervezéssel, mint aho
gyan az Mackintosh esetében is történt. Az általa tervezett különleges formájú bútor 
sorozatgyártásra alkalmatlan volt.

Franciaországban a művészek irányultsága különbözött az angliaitól. A művészek 
műveik ihletőjét a természetben keresték és találták is meg. az olyan anyagokkal pe
dig, mint a vas, életre keltették a növényi növekedés elvét. Az évezredek óta ismert 
vasnak az Art Nouveau művészei teljesen új alkalmazást adtak. A másik anyag, ame
lyet a szecesszió művészei kiugró mértékben alkalmaztak, az üveg volt. Mindkét 
anyag a világkiállítási csarnokok kivitelezése és az ipari berendezések tervezése 
alkalmával jutott kifejezésre. Mivel ezek az objektumok az emberiség történelmében 
funkciójukat és a követelményeket tekintve teljesen újnak számítottak, új megoldá
sokat kellett találni a csarnokok széles fesztávját és a megvilágítását biztosítandó. Az 
Art Nouveau művészei átvették az építészektől ezeknek az anyagoknak a használa
tát és eddig soha nem látott módon használták őket.

A XIX. század végén Párizs az addigi legnagyobb és legdrágább világkiállításra 
készült, az új évszázad ünnepére. Egész Párizst meg kelleti világítani, a város egyes 
részeit pedig földalatti vasúttal kellett összekötni. A metró elnöke Heclor Guimard-t 
bízta meg a metró bejáratának formatervezének elkészítésével, amely során teljes 
mértékben kifejezésre jutott érzéke a vas anyagának hajlíthatósága és indázó, 
növényszerű megformálása iránt. A metróállomás után ez a stílus a metró-stílus 
elnevezést kapta. Hasonlóképpen, mint Mackintosh esetében, Guimard első munká
jának megrendelője nő volt, aki a munkában teljes szabadságot adott neki. 
A Beranger-lakóházat (Castel Beranger) özvegy Fournierné részére tervezte. Később 
más építmények következtek, s a munka során -  üveg és vas felhasználásával -  
Guimard kifejlesztette sajátos folyondár-stílusát (Stem style).

Az Art Nouveau művészei minden lehetséges helyről ihletet merítettek. A mikro
szkóp felfedezése a tudósok számára lehetővé tette az eddig soha nem ismert rova
rok és élőlények tanulmányozását. A lepke, a szöcske, az ájtatos manó, s ezek vibráló, 
vonagló mozgása az Art Nouveau művészei által gyakran használt motívummá 
váltak. Hasonló módon sétált be e művészet néhány legszebb alkotásába a denevér.

Japán, amely sokáig teljesen izolált és ismeretlen ország volt, 1868-as nyitásával 
magára vonta Európa, főként pedig a művészek figyelmét. Sámuel Bing japán 
grafikát bemutató nagy kiállítást rendezett, amelyen Európa egész területéről össze
jöttek a művészek, akiket elkápráztattak a japán stilizált rajzok, a vonal iránti sze



retet, a betöltetlen tér tisztelete és az aszimmetrikus kompozíció. Másrészt az iszlám 
arabeszk. a vonalak szüntelenül ismétlődő összefonódó játéka nem csak a vizuális 
művészetek, hanem a zene ihlető motívumává is váll.

Jean Ravaisson-Mollien francia fdozófus szerint az élőlényeket hullám -  vagy 
kígyózó vonal -  jellemzi, ezért minden élőlény a maga módján egyfajta görbület. 
A művészet célja -  velemenye szerint -  ennek a kígyózó mozgásnak az ábrázolása. 
Az Art Nouveau kígyózó mozgásainak középpontjában a női hajhullámok és a női 
test kígyózó mozgása állt.

Néhány nő, az akkori idők híres párizsi kurtizánjai és a színésznők Sarah 
Bernhardt-al az élükön, valamint az 1900-as párizsi világkiállításon diadalt arató 
táncosnő, Loie Fuller állandó témaként a művészi inspiráció középpontjában álltak. 
Alfons Maria Mucha cseh művész Sarah Bernhardt szerződtetésének köszönve
hódította meg Párizst nőalakokat ábrázoló plakátjaival, Francois -  Raoul Larche
szobrász bronzlámpájával, amelynek tartójában Loie Fuller fátylait és az arabeszk 
táncot rögzítette, világsikert aratott. A kígyózó vonal, a nőies idomok uralkodtak 
Eugene Gaillard es George de Fenrc barokkos bútorainak domborulatain.

Párizs, az örökkön uralkodó művelődési és szellemi központ, a X lX-ből a XX. 
századba való átmenet időszakában a művészet terén elért eredmények tekintetében 
más vidéki városok árnyékában maradt. Az Art Nouveau legjelesebb alkotásai azok
ban a környezetekben jöttek létre, amelyekben a patriotizmus volt a mozgatóerő. 
mint pl. Nancy, Finnország vagy Barcelona esetében. Az örvénvlően kígyózó vona- 
lak, a női hajhullámok más városokba is eljutottak sajátos jelleget öltve. Nancv 
városának címerjele, a bogáncs, a Művészeti Iskola egvik legfontosabb díszítő elemé
vé vált. A szülőföld flórája és faunája iránti szeretet eredménveként Nancy az Art 
Nouveau florális verziójának szinonimájává vált.

A tudósok műveire támaszkodva az Art Nouveau művészei sajátos, növényi és 
állati motívumokat tartalmazó szimbolikus nyelvet fejlesztettek ki. Charles Baude- 

Romlás virágai c. kötete a virág-miszticizmus egyik legjelentősebb alkotása volt. 
Különféle virágokat használt különféle érzelmek kifejezésére, de pusztán díszítőelem
ként is. Az Emilé Gallé által formába öntött üvegvázákban a botanika és a kémia, a 
művészet és az etika összegződött, mindaz, ami legrejtettebb érzéseit is kifejezni 
vágyó kortárs művész számára kihívást jelentett. A természet hatása famunkái
esetében még inkább szembeötlő, mint az üvegnél. A francia rokokó igézetében
bútorfelületeit tájképekkel, virággal, növényekkel, madarakkal és lepkékkel díszítet
te. A természet igézete azonban teret hagyott a racionális gondolkodásnak is, azon 
szükségletnek, mely szerint minden tárgy meghatározott feladatnak kell hogy eleget 
tepen. Ez állt fenn Louis Majorelle esetében is, aki bútortervezés közben nem 
feledkezett meg annak funkciójáról sem. A többi művészhez hasonlóan többfajta 
kézművességgel is foglalkozott, ám művészi képességeinek és tudásának szintézise a



Majorelle-villa tervezésével teljesedett ki, amelybe megfizethető árú bútorzatot ter
vezett. ami pedig az új művészet egyik legnehezebben megvalósítható célkitűzése volt.

Emilé Gallé és a nancyi iskola művészei érezték a társadalmi szükséglet és a drá
ga művészi és iparművészi munka közötti összeegyeztethetetlenséget. A „művészetet 
mindenkinek”  jelszó alatt Gallé megpróbálkozott az ipari termelésre alkalmas üveg
edények formatervezésével, de ez csak részben sikerült neki. Ezen a téren jóval 
nagyobb eredményt értek el a Daum fivérek nancyi gyárukban. Legnagyobb sikerü
ket a lámpakészítés terén érték el. A Daum fivérek által sikeresen teljesített cél a 
tárgyak tömeggyártása, amelyek mégis megőrzik a kézzel készített eszközök báját. Az 
Art Nouveau mozgalom a Nancyi Iskola (L’Ecole de Nancy) megnyitásával csúcsoso
dott ki. Az iskola célja a közös műhelyek, kiállítások megszervezése, a fiatal művé
szek támogatása, az oktatási rendszer reformja, továbbá a hagyományos kézműves
ségnek és művészetnek (Árts and crafts) az ipari termelési folyamatokhoz való 
alkalmazása.

Talán Nancvnál is fokozottabban valósult meg a művészi energia koncentrációja 
Brüsszelben, ahol valóra vált a művészet fejlődésének még egy jelentős követelmé
nye: volt elegendő pénz és olyan patrónus, aki pénzét a művészi látomások életre 
keltésébe fektette. Morris és Ruskin elméletei lelkesedést váltottak ki és lehetővé tet
ték, hogy az erősen fejlett esztétikai érzék utat találjon a valóságba. Viollet-le Dúc 
francia építész elméleti munkái, főként pedig a megfelelő anyaghasználatra való ösz
tönzése nagy hatást gyakorolt a belga építészekre. A metró vasszerkezetében fogant 
kígyózó vonal V idor Horta munkáiban teljesedett ki. Hortának az 1889-es párizsi 
világkiállítás megtervezésekor alkalma adódott gyönyörködni az Eiffel-torony 
pompásan kivitelezett mérnöki konstrukciójában. Horta munkássága azonban összes 
elődjéhez képest lépést jelentett előre. Esztétikai érzékét és mérnöki tudását páro
sítva a vasat -  plasztikus megformálási képességét maximálisan kihasználva -  mint 
leplezetlen szerkezeti anyagot alkalmazta -  visszaadva ezzel az addig a konstrukció 
belsejébe rejtett anyag méltóságát. Más anyagokat is felhasznált hasonló módon, 
szerkezeti jellegük felhasználásával, szobrászati térelemként is, mint pl. a követ. Mun
káival megvalósult az Art Nouveau-ban olyannyira kedvelt művészeti szintézis 
(Gesamtkunstwerk).

Elsők között a brüsszeli Tassel-házat tervezte 1893-ban, amely az első tiszta Art 
Nouveau-építménynek tekintendő. Felhasználva azokat a tapasztalatokat, amelyeket 
üvegházak építésével még az angol kertépítészek fejlesztettek ki, a Tassel-házban 
beüvegezte a tetőt a lépcsőház fölött, míg a van Eetvelde báró házában (Hotel van 
Eetvelde) az épület belterét üvegezett boltozattal -  éggel borította új minőséget 
adva a térnek, a színezett üvegen keresztül haladó fény úgyszintén illuzionista játé
kával áttetszőséget, a tér korlátlan kitágulásának képzetét valósította meg.



Ezen túlmenően, az a mód. ahogyan az Eetvelde-házban megoldotta a lépcsőze
tes amely a látogatót spirálisan vezeti fel a fogadószobáha, majd folytatódik a kö
vetkező szintig a fény irányába és az üvegboltozatú körszoba közepébe -  Horta 
tökéletes tervezési tudását jelzi. Horta másik legjelentősebb alkotása a megalkuvás 
nélküli őszinteségű Maison du Peuple Brüsszelben. Az építmény külseje szinte csont- 
vázszerűen leegyszerűsített, vas- és üveg-kivitelezésben, hamis csillogásra való igény 
nélkül, inkább gyárhoz hasonlatosan. Az építmény nem csak az architektúra mani- 
fesztumaként, hanem mint a belga munkáspárt adminisztratív és konferenciaháza
ként is jelentős. Ez az építmény -  amelyet 1965-ben nemzetközi tiltakozás ellenére 
is lebontottak -  a Viollet-le-Duc-i követelmény megv alósításának mintapéldája, mely 
szerint a részletnek logikusan kell következnie az egészből, egyúttal fordulópontot 
képez az Art Noveau fejlődésében, míg az épület homlokzata a függönyfal előde. 
Ugyanakkor Paul Hankar is kiépítette brüsszeli rezidenciáját.

A bútorgyártás terén Gustave Serruier Bovy jelentős lépéseket tett az ipari 
előállítás irányába. Nevezetesen bútorokat készíteti külön elemekkel kapcsolódó 
részekből. Egy lépéssel előrébb jutott minden előző gyártónál, és csak egy lépés 
választotta el az ipari termeléshez szükséges egységes moduláris rendszertől. Henry 
van de Velde később átvette munkamódszerét, megalkotva a híres van de Vélde-slílust.

Van de Velde a többi szecessziós művészhez hasonlóan festő volt, aki később más 
területek felé fordult. Véleménye szerint az Art Nouveau művészetében a nők és 
virágok ideje letelt, a jövőnek az absztrakció irányába kel) haladnia. Habár legtöbbet 
Németországban dolgozott, eszméi Belgiumban gyökereztek. Az ő építészi karrierje 
is saját, brüsszeli külvárosi házának (Bloemenwerf housc) felépítésével vette kezde
tét. Míg Horta Franciaország hatása alatt alkotott, Velde a kontinensen terjesztette 
Morris eszméit. 1900-ban Németországba telepedett át.

A gyarmatok szintén jelentős ihletforrásként szolgáltak a művészek számára, Bel
gium esetében ezt Kongó jelentette, amel^ mindezeken túlmenően a szecessziós mű
vészek által kedvelt anyagok -  mint pl. az elefántcsont -  forrása is volt. A holland 
művészeket Indonézia ihlette meg. Az összes emh'tett országban az Art Noveau 
kialakulása óta két irányvonal követhető nyomon: az egyik a vegetábilis formák 
stílusa, a másik absztrakt, az egyiket sajátos vonalvezetés jellemzi, a másik a tiszta 
forma felé fordul, amely a konstruktivizmus magvát hordozza, az egyik a kígyózó 
növények formális szótárára támaszkodik, a másik a mértani formák tisztasága felé 
fordul. Míg Belgiumban Horta növényi stílusa alakult ki, addig Hollandiában 
Hendrik Petrus Berlege, úgyszintén Viollet-le-Duc, de tanára, Gottfried Semper 
hatása alatt saját mértani stílusát fejlesztette ki. Bécsi tanulmányútja alatt nagy 
hatást gyakorolt rá Josef Hoffmann ún. négyzet-stílusa (Quadratl-stílusa) is.



Berlage munkáit az egyszerűség és a célszerűség jelzi. E tulajdonságok harmo
nikus egészbe való összefonódásának legmagasabb szintjét az amszterdami börze 
(Amsterdam Exchange) épületében érte el.

A torony Berlege épületeinek gyakori elemeként az egyszerűségnek ugyanazt a 
fokát érte el. Az Art Nouveau művészei egyébként gyakran alkalmazták a tornyot az 
építmény szimbolikus csúcsaként. Barcelona Antoni Gaudi építész vezetésével külön
leges jelenséget képez, és azt tanúsítja, hogy az új művészet minden környezetben a 
maga jellegzetes módján fejlődött. Az éghajlat, a mór építészet hatása és a független
ségéért hosszú évekig harcoló Katalóniához való tartozás érzete, valamint a város 
Európával való összefonódása lehetségessé tették az Art Nouveau fejlődését nem csak 
az épület művészi megoldásában, miként egy szobor esetében, hanem a szerkezet 
felépítés módjában is, amit Gaudi maga oldott meg saját kísérleti módszereit alkal
mazva.

A kontinens másik részén München -  habár gazdag patrónusok nélkül, akik 
támogatták volna a művészeket, de mérsékelt fejlődésének köszönve, amelyet elke
rült a harsány iparosítás. -  mégis a modern művészet és a modern életmód ottho
nát, ill. jobban mondva színpadát képezte. Mint minden környezetben, itt is 
társulásokba, valamint olyan folyóiratok köré gy űlt művészcsapatok tevékenykedtek, 
amelyek lehetőséget nyújtottak az új művészeteszmék átvitelére és különböző értel
mezéseiknek vitájára.

A Jugend folyóiratnak azonban, amelyről a Jugendstil Európa német nyelvterü
letén a nevét kapta, nem volt sok kapcsolata a szecesszióval. Sokkal nagyobb jelen
tőséggel bírt a Simplicissimus folyóirat, amely többek között a karikatúra és az 
illusztráció fejlődése terén szerzett érdemeket, ám a legjobb folyóiratok közé a Die 
Insel tartozott, amely 1899-től kezdődően mindössze három évig jelent meg, de az 
akkori idők szinte összes jelentős írójának szövegét tartalmazta.

A Münchenben kialakult művészeti fejlődés nem volt mesterségesen előidézett, 
mint Darmstadtban. de nem is gazdasági szükségszerűség tárgya, mint Weimar ese
tében. Ezért történt meg talán, hogy' a Jugendstillel párhuzamosan ápolták a múlt 
kedvelt stílusait is. München esetében ismét két nő játszotta a Jugendstil kulcsépít
ményei megrendelőjének szerepét. Nevezetesen 1896-ban két feminista, Sophia 
Goudstikker és Anita Angspürg Hermann Obrist ajánlatára August Endellt alkal
mazták, hogy részükre megtervezze az Elvira-stúdió néven ismert fotóstúdiót. A fel
épült stúdió szenzációt váltott ki. A stúdió -  amelynek nem lehetett délre nyíló ablaka 
-  üres falfelülete lehetőséget nyújtott Endell számára díszítés alkalmazására, de 
Endell ennél jóval tovább megy. A falon megjelenített egy nagy sárkányt, amelynek 
háttere eredetileg zöld volt, míg a sárkányt évente más színre festette be. Ez az épü
let bizonyítja, hogy a Jugendstil alapja a dekorációban rejlik, ami az Elvira-stúdió 
esetében csúcsosodott ki, ahol is a díszítés többé nem az építmény kiegészítője,



hanem az építmény válik az ornamens hátterévé. Érdekes, hogy Éndell eredetileg 
filozófiát és pszichológiát tanult, de Theodor Lipp külső benyomások lelki hatásával 
foglalkozó empátiaelméleti tanulmányai felkeltették érdeklődését, és később saját, 
teljesen új művészetelméletet alakított ki. amelynek eredménye átvitt értelemben az 
Elvira-stúdió terve is volt. 1937-ben a náci polgármester Kihler elrendelte, hogy ezt 
a homlokzatot semmisítsék meg azzal a kifogással, hogy zavarja az utca fennmara
dó részét. Ez meg is történt, éspedig a német művészet napján.

A Jugendstil feltörésének gyakran voltak heves ellenzői, akik mindenáron arra 
törekedtek, hogy az új stílust lebecsüljék és visszaszorítsák, mint az előző eset tanú
sítja, vagy -  amennyire lehetséges -  megállítsák terjedését. Egy ezek a nevek közül 
Franz von Lenbach. a historizmus festője, aki Münchenben a hetvenes és nyolcva
nas években vezető szerepet töltött be. A fiatal művészek -  főként pedig Franz von 
Stuck -  színrelépése az addigi intézményesített művészei heves reakcióját váltotta 
ki. Eszméi védelmében több mint száz művész megalakította a Szépművészetek 
Müncheni Egyesületét (Véréin bildender Kuntsler Miinchens) melynek elnevezéséhez 
hozzáadták a szecesszió (Sezession) szót. hogy kihangsúlyozzák elkülönülésüket a 
hivatalos művészettől, lenbach bűnözőknek és senkiháziaknak titulálta őket. és 
minden tekintélyét latba vetette, hogy megakadályozza a szecesszió első. 1893-as 
kiállítását, amelyet azonban mégis megtartottak, nagy sikert aratva.

A Stílek által ugyanazon évben kiállított Bűn című festmény fordulópontot 
jelentett a müncheni festészetben. Stuck is megpróbálkozott a saját ház felépítésé
vel, amely -  habár nem Jugendstil -  mégis kapcsolatban állt időszakának művé
szeti ideáljával.

Peter Behrens. korszakának egyik legjelentősebb művésze életpályáját festőként 
kezdte Münchenben, majd a festészettől, a dekorációtól, az iparművészettől eljutott 
az építőművészeiig. Megélte a XIX. századi festőből XX. századi ipari formatervező
vé való átmenetet. Tehetsége még Darmstadtba, majd Berlinbe való távozása előtt 
bontakozott ki. Egyik alapítója volt az 189&<as müncheni alapítású művészeti és ipar- 
művészeti Műhelyegyesületnek (Véreinigte Werkstatten für Kunsl im Handwerk). 
Ezen kívül még több olyan műhely működött Németország-szerte. amely többek kö
zött bútorgyártással is foglalkozott. E bútorok hozzáférhető árai Morris eszméinek 
gyakorlati megvalósítását jelezték.

Egy ilyen műhely nyílt Drezdában is. 1906-ban megjeleni a piacon a géppel 
gyártott különálló részekből összeállított bútor, ezek a részek látható csavarokkal 
voltak összeillesztve. 1907-ben Münchenben megalakult egy új egyesület (Deutscher 
Werkbund), amely átvette a művészek többségét az előző egyesületből Richard 
Riemerschmid festővel az élen, aki e folyamatban kulcsszerepet töltött be. Mégis Peter 
Behrens volt az a művész, aki a gépekkel társulva a legsikeresebben dolgozott.



Morris eszméi nagy hatást gyakoroltak a német művészekre. Igaz. őket nem 
érdekelte Morris politikai tevékenysége, csak a munka végeredménye. Az egyesület
alakítás szerepe itt a megrendelések biztosítása volt az új típusú iparművész számá
ra. Minél inkább fejlődött az iparművészet, annál több patrónus akadt, aki pénzét 
ebbe az ágazatba fektette be. Darmstadtban egy ember kezdeményezte a művészte
lepnek a művészek egybegyűjtésével történő megalakítását, és néhány év leforgása 
alatt a Jugendstil legismertebb nevei közül jó  néhány a telep köré csoportosult. 
Ez az ember Ernst Ludwig hesseni nagyherceg volt, Viktória angol királynő unoká
ja. A nagyhercegséghez tartozó Mathildenhöhe parkot a nagyherceg javaslatára nagy 
színpaddá alakították, ahol a művészek a szabadban, házukat építve alkotásaikból 
kiállítást rendeztek. Hamarosan hét művész gyűlt össze, köztük Joseph Maria 
Olbrich, Peter Behrens és Hans Christiansen. A művésztelep hivatalosan 1899. 
július 1-jén nyílt meg. A művészek számára nem csak a saját maguknak tervezett 
házakhoz biztosítottak eszközt, hanem mindannyiukkal három évre szóló szerződést 
kötöttek, ami megfelelő fizetést szavatolt a részükre. Olbrich a parkban három 
lakóépületet tervezett, amely fordulópontot jelentett a funkcionalizmus irányába és 
a konstrukció új értelmezése felé, habár az alap a Jugendstil maradt. Legjelentősebb 
épülete a Wedding Tower (esküvői torony) ami a park komplexum keretében verti
kális hangsúllyal bírt. Olbrichénál nagyobb csodálatot váltott ki Behrens háza, ami 
nem is csoda, ha figyelembe vesszük, hogy háromszor annyiba is került. Az itt 
valamelyest rejtett cubus 1903-tól a Behrens alkotásaiban alkalmazott alapforma lesz.

Amennyire Olbrich Bécset képviselte Darmstadtban, Christiansen Franciaország 
képviselője volt. Az alapmotívum, amely megihlette, a rózsa volt, és elsőként a 
házának a nevében is ott van: In Rosen.

E művésztelep első kiállítása A német művészet dokumentuma elnevezés alatt 
nyílt meg 1901-ben, amelyben a látogatók valóságos példákon tekinthették meg, 
hogyan nézhet ki egy ház. A művésztelep minden szándéka sajnos nem valósult meg 
ezen a kiállításon, mivel nem rendelkezett a helyi ipar megfelelő támogatásával. 
A következő kiállítás kockázatát a nagyherceg vállalta magára, némi haszonnal is 
járt, és a következő kiállítások úgyszintén haladást jeleztek.

Berlin a többi székvároshoz hasonlóan a századfordulón a vidéken játszódó rend
kívüli események árnyékában maradt. Berlin ezen túlmenően amiatt is hátrányos 
helyzetben volt, mivel II. Vilmos bevezette az ízlés-egyeduralmat úgy vélve, hogy csak 
ő a megmondhatója annak, mi képezhet igazi műalkotást, és hogy az iparművészeti 
tárgyak egyáltalán nem is lehetnek azok. Ezzel fellázadt az új művészet-jelenség 
ellen, amely Berlinben 1900 körül tűnt fel. Az ébredező és a kibontakozó Jugendstil 
kezdett beszivárogni a székvárosba. Eluralkodott az érzés, hogy nincs többé elfecsé
relni való idő, meg kell birkózni a városi élet és a gépi gyártás még mindig megol
datlan problémáival.



Az ebbe az irányba mulató első kezdeményezések nagy botránnyal fejeződtek 
be. amelyet Eduard Munch képkiállítása váltott ki 1892-ben. A Új művészet ellen
zői élesen reagáltak Vlunch képeit obszcénnek és vulgárisnak minősítve, és így a 
kiállítást hét nap elmúltával bezárták. A kiállítás bezárása arra ösztönözte a művé
szeket, hogy tömörítsék soraikat, és ezzel megkezdődött esoportokba és asszociáci
ókba való társulásuk. A brüsszeli b 's  Vingt (Húszak) művészcsoport hasonmásaként 
a Berlinben összegyűlt művészek l)ie Elf (Tizenegy ) elnevezés alatt mutatkoztak be.
1898-ban megalakult a Berlini Szecessziós Egyesület, amely később két csoportra 
oszlott: az Új Szecesszióra és a Szabad Szecesszióra. A nevezetes Die Brücke (Híd) 
csoport 1905-ben alakult meg.

Berlin szellemi légkörére a századfordulón mégis más környezetek gyakoroltak 
hatást. A Zum Schwarzen Ferkel bárban az ún. skandináv asztal köré gyűlt az 
akkori évek bohémcsoportja, ahol is August Strindberg a szószóló. Kedvelt vitaté
májuk Nietzsche filozófiája volt. Ennél az asztalnál született a Pan folyóirat, amely 
1895-től 1900-ig negyedévenként jelent meg, és figyelemmel kísért minden jelentős 
nemzetközi eseményt.

1902-től a vizuális művészetekben, főként pedig az építészetben a hullámzó, 
kígyózó vonal kezdte átadni a helyéi a mértani absztrakciónak és a külön elemek 
szembeállításának. E változások vezére Peter Behrens, ismét egy idegen. Berlinben 
az AEG villanytársaság igazgatósága nagy munkával bízta meg, amely magában 
foglalta a berlini gyár kiépítését, de az összes többi elem tervezését is a logotípiától. 
levéltől, brosúrától és reklámtól kezdve a gyártott tárgyakig: a lámpáig és a háztar
tási villanyberendezésekig. Az elemek redukciója, az ornamcnsek végső leegysze
rűsítése itt teljességgel kifejezésre jutott, ami talán nem is csoda, hiszen a gyár ter
vezésében a modern építészet három jövőbeni nagysága segédkezett: Walter Gropius, 
Mies van dér Rohe és Le Corbusier.

Behrenshez hasonlóan Van de Velde is több megrendelést kapott Berlinben és 
más német városokban is. Van de Veld^_ berlini karrierjének kialakításában két 
mecénás játszott kulcsszerepet: Harry Kessler gróf és a talán még jelentősebb Kari 
Ernst Osthaus milliomos, egy bankár fia. Van de Velde mégse tervezett soha az ipar 
számára. Elméleti megfigyeléseit, amelyeknek köszönhetően a Jugendstil központi 
alakjává vált. soha sem tudta teljesen megvalósítani a gyakorlatban. Habár William 
Morris nyomán ő is úgy vélte, hogy a művészetnek mindenkihez kell szólnia, ő 
maga azonban főként a gazdagok megrendelésére dolgozott. Az elmélet és a gyakor
lat ellentmondásossága az, amit kritikusai leginkább a szemére vetnek. Velde elmé
leti munkáiban, amelyekkel a világot meg szerette volna szabadítani a haszonleséstől 
és amelyekben lelkesen kifejtette szociális eszméit, többek között az alábbiakat 
jegyezte: „A  konstrukció elve korántsem új az iparművészeiben -  ellenkezőleg: az



ókortól kezdve az építőművészet és a díszítőművészet alapeszméje, mondhatni szel
lemi ősatyja csak egy ideje tragikus módon megfeledkeztek róla. A konstrukció 
elvének éltető erejét hirdeti a klasszikus emlékek múlhatatlan szépsége és csendes 
pompája. Biztos vagyok abban, hogy az általa megkövetelt derűs tisztaság győzedel
meskedik majd a korunkban divatozó aggasztó eltévelyedéseken is... Az, amit én 
e hagyományok átvételével szemben, a jelen minden korszerű művészeti törekvésé
nek csírájául ismerek el: Egy új harmóniára és új esztétikai tisztaságra való vágy. 
E törekvések szellemében hirdetem meg a konstrukció elvét, mint az iparművészet 
szerintem legfőbb általános princípiumát. És a konstrukció elvét a lehető legszéle
sebb területen igyekszem érvényesíteni: az építészetben éppúgy, mint a házi eszkö
zöknél, ruházatnál és az ékszereknél. Arra törekszem, hogy a díszítőművészeiből 
mindent kiirtsak, ami -  azáltal, hogy értelmetlenné teszi -  lealacsonyítja, a számunk
ra már semmit sem jelentő régi szimbolikus elemek helyébe egy új, de ugyanolyan 
múlhatatlan szépséget állítani.'’ (Gábrielé Sterner: „Jugendstil” , Bg., 1978., 28. old.; 
a magvar szöveg helye: Pók Lajos: A szecesszió, Bp.,1977., 239-241., ifj. Tálasi 
István ford.)

Amit egyedül nem sikerült a gyakorlatban megvalósítania, azt mégis sikerült más 
művészeknél kezdeményeznie, és törekvései a Német Iparos Szövetség megalakítását 
eredményezték (Deutscher Werkbund).

Berlin után Velde Wéimarba megy, ahol a művészek a darmstadtihoz hasonló 
módon a nagy patrónusok hozzájárulásával dolgoztak. Velde munkái közül talán a 
legjelentősebbként említendő az Iparművészeti Iskola, amelyet maga tervezett, 
és amelynek az igazgatója is volt. Veidének ebből az iparművészeti iskolájából 
1919-benn új típusú művészeti iskola alakult Bauhaus néven, amelynek élén akkor 
már Walter Gropius állt.

Bécs, egy kollapszus előtt álló nagy császárság fővárosaként -  központként, amely
ben különböző nyelveket beszélő különféle népek éltek együtt, ahol a halál- és az 
életvágy, a könnyelmű gondtalanság és a szigorú komolyság összefonódott, az új szá
zad kezdetén rányomta bélyegét a művészetekre. Bécs világvárossá válásának egyik 
tanúja a múlt század végén Ottó Wagner. A Ringstrasse körút mentén emelt monu
mentális építmények nagy hatást gyakoroltak az ifjú építészre. Karrierje kezdetén 
nem volt alkalma részt venni ezekben a hatalmas munkálatokban, első épületei 
pedig neoreneszánsz stílusban készültek. Wagner azonban behatóan tanulmányozta 
Sempert, első ízben pedig akkor adódott lehetősége hatni a város kialakítására, 
amikor megbízást kapott a városi vasúthálózat tervének elkészítésére. Wagner nem 
a magán-, inkább a bérházak iránt tanúsított érdeklődést. A Ringstrassén emelt két 
bérpalotája szecessziós volt, és ezen túlmenően rámutatott az átlagember életéhez 
szükséges standardokra. Az egyik bérpalotára Koloman Moser aranyozott stukkó



medalionokat tervezett. Moseren kívül tanítványai közé tartozott Josef Maria Olbrich 
és Josef Hoffmann is. Wagner legismertebb alkotása, a bécsi postatakarék-pénzlár a 
konstruktív funkcionalizmus irányába való törekvését jelzi.

Bécs a többi városnál még inkább a kávéházak városa volt. amelyekben a bécsi 
ember életének fontos része zajlott, ezért nem is csoda, hogy az egyikben 
(Griensteidel) alakult meg 1897-benn az Osztrák Iparművészeti Egyesület (Vérein 
Bildender Künstler Osterreichs), más szóval a bécsi szecesszió. Az egyesület szelle
mi vezére Gustav KJimt. barátaival, Josef Hoffmannal. Koloman Moserrél és Josef 
Maria Olbrichhel karöltve.

Gustav Klimt a Secession alapításának idején már pályája csúcsán állt, az aka- 
démizmussal szakítva -  maga is skandallumok szereplőjeként -  a művészkörök 
forrongásának középpontjában. A szecesszió első kiállítására tervezett plakátja a 
cenzúra reakcióját váltotta ki. Ez a plakát azonban inkább jelentős az üres térnek 
a kompozícióba való illesztése révén, mint a cenzúra tárgyaként való minősítése 
miatt. Klimt karrierje folyamán többször okozott botrányokat, ezek után pedig még 
nagyobb hévvel folytatta munkáját. Egyik botrányát az egyelem mennyezetére fes
tett allegorikus női alakok idézték elő. Képeinek arany és ezüst hátterét, a kifejezett 
linearitást. az álmodozó és erős női alakok ábrázolását későbbi alkotásaiban külön
féle anyagokból készült mozaikok segítségével háromdimenziósra tágította.

A szecesszió második kiállítását abban az épületben tartották, amelyet erre a cél
ra Josef Maria Olbrich tervezett még mindig tanára, Oltó Wagner hatása alatt, míg 
a belsőépítészeti tervezésben Moser és Hoffmann is részt vesz.

A legnagyobb figyelem az 1902-ben tartott 14. kiállítási övezte, amelyen Klimtnek
a Beethovven emlékmű ún. Beethowen fríze okozott botrányt. Ez a kiállítás forduló-
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pontot jelentett Klimt és több más művész munkájában is. Átmenetet képezett a 
dekoratívból a monumentális szakaszba, amelyben Klimt új, ún. aranystílus felé for
dult, ahol lineáris allegorikus alakjait ornamgns foglalta keretbe.

Egy másik építész, Adolf Loos, stílusának kialakításában Wagnertől eltérő irányt 
vett. A szecessziós építészetet bírálva úgy vélte, hogy fölösleges ragaszkodni az átfo
gó műalkotáshoz (Gesamtkunstwerk). Habár szerette volna elvetni az ornamenst, 
megértette a harmónia és a szépség iránti szükségletet, amit a díszítés helyett drága 
anyagokkal ért el. Kifejlesztette a Raumplan-koncepciót, amelyben az architektúra 
a volumen viszon;1 * '1 '  j ' " E z t  a koncepciót alkalmazta az enteriőrben is.
Az általa tervezett Steiner-ház arányossága és egyszerűsége teljességében a nemzet
közi modernizmussal kommunikál.

Minél inkább magára maradva a házterveire irányuló heves támadásokat köve
tően Párizsban telepedett le, ahol jelentős hatást gyakorolt az ottani építészekre,
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főként Corbusier-re. Habár a modern építőművészet egyik legjelentősebb alkotója 
volt. kortársai nem ismerték eléggé.

Josef Hoffmann és Koloman Moser vezetésével 1903-ban megalakult a Bécsi 
Műhely (Wiener Werkstatten.), pénztárosa, Fritz Waerndorfen egyike volt azon gaz
dag mecénásoknak, akik tőkéjüket a Bécsi Műhelybe fektették. Az egyesület szék
helye. egy háromemeletes épület műhelyekkel, irodákkal, gépcsarnokokkal, tervező- 
irodákkal és kiállítóteremmel rendelkezett, de mindenekfelett kiváló munkafeltétele
ket nyújtott, eleget téve egyúttal teljes egészében a szociális követelményeknek is. 
Ezekben a műhelyekben létrejött a művészet és az élet egysége.

A Bécsi Műhely első hatalmas munkája a Bécs melletti purkersdorfi szanatóri
um. A vonal, kocka és felület alkalmazásával magvalósult az építmény enteriőrjének 
és exteriőrjének az egysége. Koloman Moser a bejárati csarnok bútorzatát fekete 
és fehér kockák egymásközti viszonyának alávetve tervezte meg. Az épületelemek 
egyszerűsége azonban nem magyarázható tisztán a linearizmussal. A sík felületek 
közötti töltés felkelti a szemlélő figyelmét erős artisztikus feszültséget váltva ki. 
A lapos tető, az épület talán legavantgárdabb része, kiemelte az egyszerűségre és 
célszerűségre való törekvést.

A Bécsi Műhely sikeres működése több jelentős projektum realizálásában mér
hető le. ilyen pl. a Fledermaus kabaréenteriőrje, amelyet maga Waerndorfer rendelt 
meg, de alkotásai csúcspontja Brüsszelben valósult meg Adolphe Stoclet gyáros és 
műgyűjtő megrendelésére. A Stoclet-palota a Jugendstil-utópia megvalósulását képe
zi, amelyben a kerttől a fürdőszobáig, a csatornától az asztalig érvényre jutó har
mónia és összhang kiteljesedett műalkotást eredményez.

Gustav Klimt a fekete és fehér négyzetek ritmusa által uralt enteriőrt saját fest
ményeivel látta el. A kiterjedésnek a lényegében horizontális építményben egyensúlyt 
tartó toronnyal való viszonya, az áttetsző, üvegezett felületek és a tömött felületek 
váltakozása, az ablakok ritmusa és a bronzszegéllyel szinte vonalszerűén keretezett 
márvány borítású világos falfelületek -  mindez kerttel övezve, amelyben a fákat az 
építmény formájához alakították -  az épületet a geometriai szecesszió megnyilvánu
lásává teszi, amely -  a szanatóriumhoz hasonlóan -  a modern architektúra előzmé
nyét képezi.

Az I. vlilágháború tébolya megszakította az új művészet vitalitását. A lerombolt 
városok újjáépítése iránti szükséglet meggyorsította az ipari termelés fejlődését, az 
olcsó és gyors építkezést, de a nemzetközi modernizmus fejlődéséi is. A szecesszió 
még itt-ott továbbélt, átalakulva és más elnevezést kapva. Azután igazságtalanul 
megvetve, elfojtva és elfeledve. A szecesszió iránti érdeklődés és a XIX. és a XX. 
század fordulóján alkotó művészek műveinek kutatása majd csak ötven év elmúltá
val veszi kezdetét.



Összefoglaló
A XIX. és a XX. század fordulóján fellépő új művészeti jelenség a hivatalos 

művészetre, a múltból vett formákat vég nélkül ismétlő historizmusra vonatkozó 
reakcióként jött létre, de az ipari termelés, a rossz munkakörülmények, a munká
sok nehéz élete és a városi zsúfoltság következményeként is.

Hogy kiutat találjon ebből a súlyos helyzetből, az új művészet a természet felé. 
a természetfelettihez, szimbolikushoz fordult, és ebben segítségére voltak a huszadik 
század találmányai, mint pl. a mikroszkóp, de megnyilvánult az új anyagok terén is. 
illetve a már ismert anyagok újszerű felhasználásában -  úgyszintén a tudományos 
felfedezéseknek köszönhetően -  . de a mérnökök, konstruktőrök és feltalálók felfe
dezései által is.

Az új művészet minden környezetben kél kifejeződési irányt vett, az egyik 
vegetábilis, szerves, a másik absztrakt, mértani. Habár szándéka szerint internacio- 
nális, az egyes környezetekben sajátos nemzeti jelleget öltött és dúsabban hajtott ott, 
ahol a nemzettudat kifejezettebb volt, pl. Katalóniában. Minden nyelvterület más
ként nevezte el az új művészetet, franciául Art Nouveau. Angliában Árts and Crafls. 
Németországban és Ausztriában Jugendstil vagy szecesszió elnevezést kapott.

A használati tárgyak művészi megformálásának szükségessége, a tárgyak ipari 
formatervezése, a művészetet mindenkinek elv érvényesítése a funkcionális jelleg az 
új művészet művészeinek célkitűzéseit képezték. A célok egyike ugyanakkor a totá
lis műalkotás (Gesamtkunstwerk) megvalósítása volt, amellyel több művész megpró
bálkozott házal tervezve saját maga vagy mások részére, a globális tervtől a legkisebb 
részletig. Az eszménykép a tervezett építmény elemeinek harmóniája volt. Mindezek 
mellett jelen volt azonban a törekvés a funkcionális jelleg megvalósítására és az anyag 
tulajdonságainak megfelelő felhasználására. Egyszóval az építmények szerkezeti 
elemeinek őszinte és merész formatervezésére.

Az új művészet elődjei, William Morris és John Ruskin az angol aesthetic move- 
ment kezdeményezői voltak. Eszméik hatása alatt sok művész alkotott Európa-szer- 
te. Az Art Nouveau-Szecesszió-Jugendstil építészetének leghíresebb nevei Hector 
Guimard, Victor Horta, Antonio Gaudi, Henry van de Velde, Ottó Wagner, August 
Endell, Josef Maria Olbrich, Josef Hoffmann, Adolf Loos, Peter Behrens, Hendrik 
Petrus Berlege slb.

A XIX. század végén és a XX. elején olyannyira kifejezett, főként Franciaor
szágban és Belgiumban, de Európa más részein is elterjedt vegetábilis, organikus 
szecesszió a XX. század első éveiben lassan tünedezni kezdett, a művészek pedig 
fokozatosan az egyszerűség, a funkcionális jelleg, az absztrakt elemek alkalmazása 
felé fordultak. Az ebben az időszakban emelt építmények némelyike -  mint pl. a 
purkersdorfi szanatórium -  a modern építészet elődjének tekintendő.

S in lc o r t o  P é te r  /ordítása



V'ifcíorija Afndiić

A szecesszió születése Szabadkán
A törökök Szabadka város területéről való távozása után a lakosság életében 

fokozatos változás következett be. Rablócsapatok támadására a török távozása után 
is sor került, de ezek a betörések a Habsburg-monarchia adminisztrációjának erő
södésével egyre gyérebbekké váltak. A lakosság előjöhetett a mocsaras vidékről, a 
veremházakból a környékbeli fokokra. A földházak lassan kinőttek a földből. Ha
marosan új lakosság telepedik le ezen a vidéken a déli részekről, ahol még török 
megszállás alatt éltek, de északról, keletről és nyugatról is érkeztek. A szétszórt és 
rosszul szervezett települést -  ahogyan Karlo Leopold Kovács 1778-ban felmérte -  
szabályozni, rendezni kellett, várossá kellett alakítani, legalábbis a városatyák ezt 
akarták, és az Udvar részéről is ez az óhaj jutott kifejezésre. A város 1779-ben kap
ta meg a szabad királyi város státust, de a városi élet megszervezése körüli munkák 
nem haladtak a kívánt ütemben, ezért a Magyar Királyi Helytartótanács és a Budai 
Magvar Királyi Kamara részéről királyi biztosok lettek a városba küldve azzal a fel
adattal, hogy gondoskodjanak a város rendezéséről, adminisztrációjának megszerve
zéséről. de mindenekelőtt az adósság, ill. azon váltságdíj törlesztéséről, amely által 
Szabadka lakossága szabad királyi város státust nyert. Az első biztos, Ürményi 
Mihály 1782-ben érkezett a városba. Ürményi falusi jellegű települést, földszintes kis 
házakat, gyakorta rozzant viskókat talált. Az akkori Szabadka legimpozánsabb épü
lete három templom és az akkori városháza volt.

Angliában ebben az időben lendületes iparosodás folyik. Franciaországban szin
tén megvolt az igény, hogy áttérjenek a gépi termelési módra, ami mégis Angliában 
valósult meg először. A Darby kohászcsaládnak sikerült először vasércet olvasztani 
koksz üzemanyag alkalmazásával. Technológiájuk lehetővé tette a vas ipari terme
lését. Az új anyagot először csak a gépgyártásnál használták. Az első vassíneket 
1767-ben öntötték.

A gőzgép és a vasszerkezetek megjelenése nagyjából egy időre tehető többé-ke- 
vésbé három személy, James Watt. Abraham Darby és John Wilkinson tevékeny
ségének köszönhetően. Az utóbbi a maga idejében a vas szakterületének mestere 
volt. Hozzájárulása lényegbevágó volt Watt gőzgépének tökéletesítéséhez 1789-ban. 
Wilkinson segédkezett Darbynek és T. E Pritchardnak is az angliai Coalbrookdale 
közelében, a Severn folyó felett emelt első öntöttvas-ív híd tervezésénél és építésé
nél 1779-ben. A híd hossza 30, magassága 15 méter volt. A hidat Darby Coalbrook- 
dale-i műhelyében öntötték, az egyedüli gyárban, amely képes volt ilyen méretű 
öntöttvas-íveket előállítani.1

1 S. Ciedion: Prostor, vreme, arhitektura (Tér, idő, architektúra), Beograd 1969,130-143. o.



Az első vasszerkezet a kontinensen kovácsoltvas tetőszerkezet volt, 1786-ban a 
párizsi Theatre Francois részére készült, és a híres építész, Viclor Lonis tervezte. 
Abban az időben sok színház vált tűzvész martalékává, ez pedig kísérletet jelentett 
a tűz megakadályozására.

Az öntöttvas oszlop szerkezetanyagként 1780-ban jelent meg. még a gőzgép 
bevezetése előtt -  az első angol pamutfonoda letőoszlopait öntöttvas oszlopokkal cse
rélték fel. Boulton és Walt 1801-ben épült pamutfonodája az első olyan konstrukció 
volt, amely horizontális és vertikális \astartóoszlopokkal rendelkezett.2 Az épület 
alapmérete kb. 42x14 méter, magassága 6 emelet. Az I. profil vízszintes vasgerendái 
szabályos közökben faltól falig húzódnak. \ gyár padlózata téglaíveken feküdt, és 
durva cementréteg borította. Az oszlopmontázsok részletei gépészeti eredetű preci
zitást jeleznek.

„A  mai vázszerkezetek kezdetei már 1848-ban fellelhetők a felhőkarcolók hazá
jában, az Egyesült Államokban. A meghatározó lépés abban állt, hogy a külső fala
zatot az épület felső emeleteinek támasztékaként vasoszlopokkal helyettesítették. 
Korai példája ennek a szerkezeti megoldásnak egy 1848-ban New Yorkban épült 
ötemeletes gyár. Építője James Bogardus, aki ezt a konstrukciót feltalálta. Az 1850. 
és 1880. között épült amerikai áruházak, raktárak és igazgatási épületek ezen a konst
rukciós elven alapultak.”  (S. Gideon: Prostor, vreme, arhitektura, Bg. 1969., 149. o.)

Ugyanabban az időben, tehát a XIX. század elején Szabadkán -  ismét a biztos 
szigorú felügyelete alatt -  a város területén megkezdődnek a nagy vízépítési munká
latok. Megtervezik és végrehajtják a mocsarak és vízfolyások kiszárítását, és ily 
módon a mai városközpont területe felszabadul a víz alól. Ugyanakkor a városköz
pontban, az 1828-ban emelt új városháza körül megépülnek az első emeletes polgá
ri magánházak. Kinézetük még mindig nagyon szerény, főként klasszicista stílusra 
törekednek, amely a XIX. század negyvenes és ötvenes éveiben, a mai szabadkai szín
ház tervezése és építése idején kezdett beszivárogni a városba. A szigorú és egysze
rű klasszicizmus megfelelt a még mindig gyíjnge és fejletlen polgárságnak. A színház 
esetében a városi elöljáróság mégis nagyon igyekezett, és így a század közepén emelt 
vendéglő, benne a színházzal, mindenképpen a legjelentősebb és a legreprezentatí
vabb városi középület volt. Körülötte továbbra is egyszerű, naturális gazdálkodásra 
szűkített mezővárosi élet folyt, Szabadka gazdasági életét pedig csak a távolról jövő 
kereskedők rázták fel néhanapján.

A városba az igazi változást a vasút hozta 1869-ben. Attól kezdve nyitottá vált 
az Európa többi részére már betörő lendületes fejlődés előtt. A Szabadka környéki 
hatalmas földpotenciál most hasznosíthatóvá vált, a mezőgazdasági terményeket

2 M. Traktenberg: Devetnaeati vek (19. sz.), M. R. Perovié, Istorija moderné arhiteklure (A modern 
architektúra története), Bg. 1997,87-131. o.



pedig minden nehézség nélkül el lehetett szállítani a távoli piacokra. Az Angliában 
1767-ben előállított vassín 102 év elmúltával érkezett meg Szabadkára.

Az építészettől eltérően az akkori idők legfejlettebb országai, Anglia, Franciaor
szág, Németország és Ausztria architektúrájában az anyagok és a szerkezetfelépítés 
terén az új felfedezéseknek nem volt semmilyen visszhangjuk. A vasszerkezetet -  ha 
használták is az architektúrában -  hagyományos anyagokkal rejtették el. A műépí
tésznek és az építészmérnöknek nagyon kevés érintkezési pontja volt. A vasszerke
zeteket az ipari műszaki problémák megoldásának szükségessége miatt kezdték 
használni, míg a lakó- és egyéb épületek esetében elegendőek voltak az addigi 
műépítészed ismeretek.

A vas- és acélszerkezetek megjelenésével egyidőben indult fejlődésnek a beton 
alkalmazásának technológiája is. A vízbenkötő cement használata 1774-ben, az 
Eddystone-világítótorony építésével kezdődött. Joseph Apsdin 1824-ben kőutánzat 
céljára kifejlesztette a portlandcement-előállítás metodológiáját. Tekintet nélkül az 
Angliában lejátszódó kezdetekre az anyag tökéletesítését illetően -  amelynek ered
ménye a beton előállítása lett -  Franciaország vette át a kezdeményezést. 1861-ben 
Francois Coignet kifejlesztette a beton fémháló igénybevételével való megerősítésé
nek technikáját, és ennek alapján vasbetonszerkezetre szakosított társaságot alapí
tott. Joseph Monier -  még egy francia úttörő -  betonból készült virágtartóinak 
tökéletesítésére 1867-ben fémrácsot használt erősítésként. Schuster és Wayss német 
mérnökök átvették Monier technológiáját. A vasbeton legintenzívebb fejlődése a 
világ négy legfejlettebb állama: Anglia, Amerika Franciaország és Németország 
egyidejű projektumai által 1870 és 1900 között következett be. A legjelentősebb 
talán mégis Hennebique Francois építészmérnök hozzájárulása. 0  használta először 
a mai értelemben az acélarmatúrát és megalkotta a monolit vasbetonszerkezetet. 
Az első fonodák ezzel a módszerrel épültek 1896-ban, míg a rendszer szabadalmaz
tatása 1892-re esik. E technológia alkalmazásával az első vasbeton híd 1902-ben 
Angliában épült.3

Szabadkán a vasút megléte nem hozta meg azon nyomban a fejlődést, mint aho
gyan az várható lett volna. A szabadkai gazdaság terén új vállalkozói nemzedéknek 
kellett fellépnie, de a hetvenes években a városban mégis kezdetét vette az új eme
letes bérházak építése. Az első emeletes bérházak -  acélszerkezet igénybevételével 
kialakított födémszerkezettel -  a XIX. század hetvenes éveinek végén keletkeztek az 
új építészeti irányzattal, a neoreneszánsszal egy időben. Ez mindenképpen kapcso
latba hozható azzal is, hogy új építésznemzedék (Titus Mačković, Raichle J. Ferenc 
és Koczka Géza) érkezett a városba. Nyolcvan évnek kellett eltelnie, hogy a Boulton 
és Watt pamutfonodájában első ízben alkalmazott vízszintes vasszerkezetet egy sza

1 Kennelh Prampton: Modern Architecture, a Critical History, London, 1996, 29-40 o.



badkai ház födémszerkezetében is felhasználják. Az első bérházépítéseket követően 
már sok szabadkai vállalkozó neki mer vágni az effajta építkezéseknek, és így a szá
zad végén a szabadkai városközpontban levő utcák homlokvonala mentén gomba
mód kezdenek szaporodni az emeletes házak. A tulajdonosaik között fellépő 
versenyszellem lehetővé teszi az akkori építészek számára, hogy Szabadkára hozzák 
az Európában addig ismert és alkalmazott építészeti irányzatokat: a romanticizmust, 
az eklekticizmust, a neoreneszánszt. a neobarokkot, félkörívet (rundbogen), a neo- 
gótikál. az új bizánci stílust, a neoromantikát. klasszicizmust stb.

A klasszicizmus mintegy száz évvel az első ilyen stílusú angliai épületek elkészül
te után érkezeit erre a vidékre. A többi európai új stílus kifejlődése vagy utánzása 
mindinkább közelített az elsődleges kialakulás időpontjához, így Szabadkán az első 
neogótikus épület a londoni parlament felépítése után ötven évvel épült meg, az 
első neoreneszánsz épületek pedig harminc évvel az első európai neoreneszánsz 
épületek után. Mindez azonban még nem hozott semmiféle újdonságot. A szabadkai 
bérházak és magánpaloták ugyanolyanok voltak, mint abban az időben Szegeden, 
Kecskeméten, Kassán, Zágrábban, Eszéken, illetve bármely más középnagyságú 
közép-európai városban emelt építmények. A reprezentatív házak városközponti 
kiépítésének gyakorisága viszont tőke- és energiakoncentrációra utal.

A XIX. század második felében Európa-szerte kezdetét veszi a fiatal művészek 
lázadása a múltból vett formák meghamisítása és ugyanakkor a gépi termelés ellen. 
Különböző alkotók és különböző mozgalmak törekedtek egy új művészeti irányzat 
megteremtésére. Az európai kontinensen Brüsszel volt az a hely, ahol 1893-ban 
elkészült V idor Horta első, valóban merész lakóépülete. V id or Horla arra merész
kedett, hogy megengedje a konstrukciónak a lakóterület intimitásába való látható 
behatolását. Horta lépcsőházában az oszlopok és a tartóoszlopok a ház látható 
részei, és díszítésükkel meg formájukkal magukhoz vonzzák a tekintetet.4 Ez a ház 
ugyanakkor az új irányzat, az Art Nouveau, ill. Jugendstil első megjelenése az épí
tészetben. Ezt követően Európa-szerte sok*más városban megindult a díszítések gaz
daságában és a megoldások eredetiségében versengő új stílusú építkezés. Sok helyen 
az új stílus a helyi környezetből nőtt ki, a kis népek XIX. századi nemzeti öntudat
ra ébredését kísérve az önazonosság-keresés tendenciájának kifejezésével. Az új stí
lus -  Art Nouveau, Jugendstil, szecesszió, folyondárstílus, metró-stílus vagy ahogy 
még nevezték a provinciákban -  virágzott, az építészet történetében először emelve 
fel a vidéki városokat a művészet világszínpadára.

1899-ban a tudás és a tapasztalat összefonódásával az európai építészeti irány
zatokkal egy időben Szabadkán is megkezdődött a saját szerkezetű és stílusú épít
kezés. Az első szabadkai szecessziós épületek megalkotói Raichle J. Ferenc, Titus

1 S. Giedion: i.m. 211.0.



Mačković, Komor Marcell és Jakab Dezső voltak. Raichle az Európái meghódító új 
stílusirányzat -  az Art Nouveau világába való kirándulást két földszintes bérház épí
tésével kezdi (ma Vasa Stajié u. 11. és 13.).5 E házak homlokzata és belső beosztá
sa arra utal. hogy Raichle jó l ismerte az európai városokban virágzó új stílust. A 
11. sz. alatti házon a francia szimbolizmus, a 13. sz. alattin pedig a bécsi szecesszió 
hatása érződik. Raichle már ezt megelőzően, a gimnázium és az Osztrák-Magyar Bank 
épülete (ma Dimitrije Tucovié u. 15.) esetében kifejezésre jutatta a bécsi szecesszió 
iránti érdeklődését, habár ezek az épületek főként barokk koncepcióról tanúskod
nak.

Titus Markovié Fazekas Lajos bérpalotájának tervezésekor6 nem mutatott külö
nösebb hajlandóságot arra, hogy jelentősebb változásokat eszközöljön az akkori idők 
bérpalotáinál megszokott területszervezési sémán. Sőt mi több, a Fazekas-ház felső 
emeleti lakásaiban még fürdőszoba sem volt -  ami pedig azokban az években már a 
lakások kötelező helyiségévé vált - ,  de Titus más irányba összpontosított. Annak ide
jén ő vezette be a szabadkai paloták födémszerkezetébe az acélszerkezetet, ezúttal 
pedig még egy új anyagot vezetett be -  a betont -  mindössze három évvel az első 
franciaországi vasbeton-szerkezetű fonodák megépítése után. A Fazekas-ház homlok
zatán úgyszintén a bécsi szecesszió hatása érződik.

Ugyanabban az évben Komor és Jakab elkészítették a zsinagóga projektumát a 
Szegeden kiírt pályázatra. Az első díjat Baumhorn Lipót kapta, Komor és Jakab 
pályaműve pedig 1902-ben realizálódott Szabadkán. Szabadka történelme folyamán, 
az építészet terén először szerepel egy rangban a fejlett európai városokkal. A sza
badkai zsinagóga Rabitz-szerkezetű kupolája egyedülálló konstrukció, egyedi hozzá
járulás a betonszerkezelek fejlődéséhez.

Ahogyan a zsinagóga új fejezetet nyitott a szabadkai építészet fejlődésében, az 
elkövetkező években is épült még jó  néhány új stílusú építmény, első helyen a 
Raichle-palotával. A palota építésének körülményei máig sem tisztázottak. Ekkora 
idő távlatából szinte hihetetlennek tűnik, hogy Szabadkán felépülhetett egy ilyen 
palota, ez pedig főként alkotójának és tulajdonosának, Raichle Ferencnek köszönhe
tő. Raichle-nek nem voltak mecénásai vagy’ szponzorai, hogy mai szóhasználattal 
éljünk. Abban az időben Európa-szerte a legjelentősebb építészeti alkotások többsé
ge a patrónusok -  nem ritkán az új eszmék iránt fogékonyabb nők -  adakozó kezé
től függött. Ez a legszembetűnőbb Darmstadt és az Ernst Ludwig hesseni nagyherceg, 
Viktória angol királynő unokája által alapított ottani művésztelep esetében. A kü
lönböző városokból érkező művészek a telepen éltek és alkottak, és minden költsé
güket fedezték. Raichle az egész palotaépítési vállalkozást maga állta. Talán ez volt

■* Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiakban SzTL) F: 2, ép. eng. VIII. kör 13-1899.
6 SzTL, F: 2, ép. eng. 1 kör 6-1899.



az egyedüli módja annak, hogy saját belső' művészeti törekvéseinek megfelelő épüle
tet tervezzen. Kérdés azonban, hogy akadt volna-e erre más szabadkai vállalkozó. 
Másrészt lehetséges, hogy Raichle valamilyen módon rá volt kényszerülve erre, 
mivel első palotatervét elutasították. Volt ahogy volt, a Raichle-palota a magyar 
szecesszió kivételes alkotását képezi, egyedülálló építményként emelve kb. tíz évvel 
az első új stílusú brüsszeli építmények felemelése után.

Ezt követően még jó  néhány jelentős szecessziós épület épült a városban, mint 
pl. a bank (Szabadkai Vidéki és Kereskedelmi Ránk Rt.)7 kétemeletes épülete 
Komor és Jakab tervei alapján 1907-ben (ma Boris Kidrié u. 4.). A Komor és 
Jakab által idővel kifejleszteti jellegzetes stílus a bank épületén is szembeötlő: a 
magyar népművészeti folklórmotívumok és szimbólumrendszer bőséges használata. 
Az akkori szabadkai polgármester, Bíró Károly és a két budapesti építész, Komor és 
Jakab barátsága a legjelentősebb szabadkai épület, a városháza megépítését eredmé
nyezte 1908 és 1910 között, míg az enteriőr rendezése 1910-től 1912-ig tartott. A vá
rosháza elsőlegesen barokk-épületként lett elképzelve, de stílusa az utolsó pillanatban 
módosult, így Szabadkán ez a hatalmas palota, jóllehet barokk koncepcióval, de 
szecessziós dekorációval, szimbólumokkal épült fel. A városháza építésekor -  amenv- 
nyire csak lehetséges volt -  felhasználták az új ismereteket.

A Vágó fivérek, László és József budapesti építészek -  1906-ban Dömötör 
Miksa szabadkai orvos részére egyemeletes bérházat terveztek (ma: November 29. 
tér 3.).8 A földszinten levő lakásban volt az orvosi rendelő is. A ház projektumán a 
bécsi szecesszió hatása érvényesül, a kovácsoltvas balkonon pedig két madármotí
vum, a Vágó fivérek szimbóluma, ill. kézjegye látható. A valamikori Monarchia más 
városaiban is minden -  a Vágó fivérek által alkotott -  épületen megtaláljuk ugyan
ezen díszítő motívumot.

1909-ben Sonnenberg Salamon részére Strassburger Isidor mérnök és Gombos 
Lajos két- és egyemeletes bérházat tervezett a mai Dura Dakovié (3.) és Engels u. 
(10.) között.9 E terv alapján azonban csak a Dura Dakovié utcai bérház épült meg. 
A következő évben Strassburger és Goiftbos új házprojektumot készített -  ezúttal 
egy kétemeletes házat a mai Engels utcában - ,  ami megépült.10 Mivel e két bérház 
lokációja távol volt a központtól, a földszintre nem helyeztek üzletet, hanem 
minden szintre egy-egy kiadó szobát. Mindkét ház szecessziós stílusban épült, de a 
háznak a mai Dura Dakovié utcai homlokzata -  nemrég restaurálták és itt találha
tó a magyar konzulátus -  magyar folklórmotívumok által ihletett Zsolnay-kerámiás

7 Boris Kidric 4. SzTL, F: 2. ép. mg. Vili. kör 13- 1907.
8 SzTL, F: 2, ép. eng. VII. kör 6-1906.
II SzTL, F: 2, ép. mg. VIII. kör 23-1909.
III SzTL, F: 2, ép. mg. Vili. kör 23-1910.



díszítőelemekkel készült. A pécsi Janus Pannonius Múzeumban ma is őrzik a ház 
díszítőelemeiről készült rajzokat.11

Lendvay Ernő földbirtokos és kereskedő egyemeletes házát (ma: Đura Đaković 
u. 19.) Titus Markovié tervezte 1909-ben.12 A ház mind a földszinten mind az eme
leten egy-egy lakással rendelkezett. Ugyanabban az évben Titus kétemeletes bérhá
zat is tervezett Roznofski József részére (ma Strossmayer u. 22.).131910-ben Ungvár 
József részére Titus Mackovié egyemeletes bérházat épített (ma: Đura Đaković u. 
10.).14 Ez sarokház volt megszakítatlan homlokzattal, amely félkörszerűen görbült a 
sarok körül és máig megőrizte eredeti kinézetét. Titus vagy a Vágó fivérek terveire 
támaszkodott vagy ugyanonnan merített ihletet, ahonnan Vágóék is. A három épület 
homlokzatának a Vágó fivérek munkáival való hasonlatossága egymás közötti 
kapcsolatukra és arra utal. hogy mintaképet a bécsi és a darmstadti szecesszió alko
tásaiban kerestek.

1912-ben Vojnié Piroska Vágó Józsefet alkalmazta, hogy készítse el számára egy' 
kétemeletes bérház tervéi (ma Fasizmus áldozatainak tere 14.). A már kiforrott 
művész olyan házat tervezett, amely a modernizmus előhírnökeként üdeséget és 
újdonságot jelentett mind a külső megmunkálás, mind a belső területszervezés tekin
tetében. A kétemeletes háznak fordított T-betű alakú alapja volt. A lépcsőház félkör
ívű tartófala egyúttal az épület udvari részének fő tartófala. Jóllehet a ház szokatlan 
alapformával és a tartófalak még szokatlanabb beosztásával bírt, nyilvánvaló volt. 
hogy az épület alakja nem a funkciójából következik, hanem a belső területszerve
zés alkalmazkodik a formához. Vágó József e ház homlokzatának tervezésekor 
lemondott a Miksa Demeter házának homlokzatára jellemző gazdag díszítésről, itt az 
akkori idők szempontjából kifejezetten tiszta homlokzatot tervezeti, alig néhány 
díszítőelemmel. A tiszta és kiegyensúlyozott homlokzat az új időket jelzi, az első 
világháború után eluralkodó építészeti irányzatot, amikor a művészek fő ideáljává a 
dekorációs elemek teljes hiánya válik. A ház homlokzata még mindig magán viseli a 
késői szecesszió dekoratív elemeit, ám alattuk már sejlik a tiszta vonal, felület és a 
funkcionális jelleg iránti igény, az elkövetkező időszakban fellépő modernizmus 
építészeinek legjobb törekvéseként.

A város 1913-ban Vadász Pál tervei alapján kétemeletes bérpalotát építtett, amely 
a kései szecesszió jegyeit viselte, mintául pedig a bécsi szecessziós művészek: Gustav

11 Janus Pannonius Múzeum. Mintafüzetek, TERRACOTTA, 13. sz. füzet, 3812-3818. és 3825. sor
szám.

12 SzTL, F: 2, ép. eng. VIII. kör 15-1909. ezeknek az elemeknek a sablonjai 1910. február 25-én 
meg lettek semmisítve a gyárban.

15 SzTL F: 2 ép. eng. 1. kör 21-1909.
"  SzTL F: 2 ép. eng. VIII. kör 31-1910.



Klimt, Ottó Wagner, Josef Maria Olbrich és Josef Hoffmann alkotásai szolgáltak.15 
A nemzetközi modern stílus a századforduló gyakran túldíszített építményeiből nem 
csírázhatott ki egy pillanat alatt, létrejöttél több egyidejű folyamat előzte meg, ame
lyek még Morris angliai tevékenységével vették kezdetüket, másrészt a modernizmus 
előfeltétele a mérnöki architektúra fejlődése és a XIX. századi iparosodás volt. 
A szecessziónak sikerült szokatlanul élénk ornamentikájával letörni a historizmus 
uralmát, az új anyagok, a vas és az üveg Art Nouveau-s művészek általi alkalmazá
sa pedig egyike volt azon elemeknek, amely lehetővé tette az új stílus létrejöttét és 
a formális tervezési módszertől való teljes mértékű elszakadást az építészetben. 
A modernizmus fejlődésének kezdetén sok olyan épület található, amely a szecesszió 
stílusjegyeit viseli, de az elemek beosztása, a szabad térbeli szervezettség vagy az 
anyaghasználat terén már felsejlik bennük a jövőbeni elképzelések képe. Ezen épít
mények közé sorolható Vadász városi bérpalotája is.

A következő évben kitört az első világháború, amely egyrészről gátat vetett a 
szecessziós művészeti törekvéseknek, másrészről meggyorsította a funkcionalizmus 
és a nemzetközi modern architektúra fejlődését. A háború által lerombolt váro
sokban nem állt rendelkezésre sem pénz sem idő díszítőelemekben gazdag épületek 
emelésére. Szabadkán már soha többé nem épült meg egy olyan építmény sem, amely 
úgy, mint a szecesszió ideje alatt, követte volna a nyugat-európai architektúra 
fejlődését.

Sinkovits P é te r  ford ítása

l:’ Branislav Nušić u. (SzTL, F: 2, ép. enj. 1. kör 3-1913.)



G erle  János

Lassan harminc éve.
(Lassan harminc éve lesz, hogy foglalkozni kezdtem a századforduló magyar 

építészetének emlékeivel és óhatatlanul újra és újra megfogalmazódik a kérdés, leg
inkább kívülről felém irányuló formában, hogy próbáljam meg a korszak lényegét 
leírni. A részletekre való figyelés után lassan számot kell adnom arról, hogy leszű- 
rődött-e valami bennem a bonyolult művészi törekvések kusza szövevényéből, anél
kül, hogy valaha is igazi elmélyültséggel. egy tudós ambíciójával kíséreltem volna meg 
felkészülni a válaszra. A nekem szegezett kérdésre már többedszer adok rögtönzött 
választ, mindig úgy' érezve, hogy valamivel közelebb jutok ahhoz, amit nyugodt szív
vel válasznak elfogadhatok, aztán legközelebb valami más tűnik igazán fontosnak; 
valószínű, hogy jóval tovább kellene kérdezni engem, mint arra mód volna, hogy az 
a legeslegfontosabb egyetlen mondat megszülessék. De a mostani válasz is valami, 
amit most először forgatok magamban úgy, mintha rátaláltam volna a lényegre, és 
boldog vagyok, hogy ezt elmondhatom. Kevesebbet olvasó, mint író emberként, 
azzal a magam iránti, de minden bizonnyal túlzó jóhiszeműséggel, hogy ezt én fogal
mazom így először.)

A századforduló művészetének, nevezzük az egyszerűség kedvéért most szecesz- 
sziónak, a lényege minden bizonnyal az, hogy alkotói a XIX. század teremtette tech
nikai lehetőségeket szabad, önálló személyiségként fedezték fel. Megszabadulva a 
történelemben addig megszokott kánontól és a stílus mélyén rejlő, közösségileg elfo
gadott formarendszertől ráébredtek arra, hogy elegendő erő rejlik az individuum
ban. hogy az új anyagi lehetőségekkel élve megalkossanak egy személyes formavilágot, 
amelyet az idők változását érzékelő közönség hajlandó a magáénak elismerni. A nagy 
újdonság itt az öntudatnak egy új, korábban csak kivételes személyek által tapasz
talt, most egyszerre általánossá váló formája; a bátorság, hogy' hihetünk abban, hogy 
bennem, bennünk, mindegyikünkben személyesen meg tud jelenni a közösségnek 
szánt (égi?) üzenet, a korszellem megnyilatkozása, anélkül, hogy a közös hagyomány
ra támaszkodnánk. Olyan ez, mint a király új ruhájáról szóló mese ellentéte: a 
király maga készíti a soha nem látott anyagból a sohanemvolt köntöst úgy, hogy a 
legkisebb apród is elhigyje, megszületett a jövő divatja.

A szecesszió egy technikai forradalom találkozása az individuális fejlődés forra
dalmi ugrásával. Az építés egész történetében nem fordult elő, hogy ilyen mértékben 
átalakította volna új anyagok használata, hiszen a kő, tégla, fa évezredek óta válto
zatlan alapanyagai az építésnek szemben a XIX. század folyamán teret nyert, a 
századfordulótól diadalmaskodó fémszerkezetekkel, betonnal, vasbetonnal, üveggel.



Ezekkel az anyagokkal másfajta erőjáték alakul az építményekben, más logikájú 
szerkezetek építhetők össze belőlük, mint az megszokott volt: megváltoznak a terek 
éppúgy, mint a részletformák és a részletformák értelme. És arra a kérdésre, hogy 
milyenek legyenek ezek az új formák, ha nincs semmi értelme többé, hogy a régi 
anyagok logikája szerinti, történelmileg kialakult formákat utánozzák, abból adódott 
az új emberi lehetőségből következő válasz, hogy lehetséges személves formanyelvet 
teremteni. Ebből indazott ki aztán a századforduló megannyi stílusváltozata, valójá
ban ahány nagy alkotó, annyi stílusvariáns; a gyakorlott szem a kismestereket is meg 
tudja különböztetni apró sajátosságaik alapján, ami az építészei történetére sokkal 
kevésbé volt jellemző, mint a festészetére. (Az építészet természetéből következően 
sokkal inkább alá volt rendelve saját kora általános normáinak, közösségi elvárása
inak. mint a festészet, melyben a kíserletezessel az alkotó esak saját egzisztenciáját 
kockáztatta.) A szecesszió tehat a szabadság mámorának személves hangjaiból össze
csengő muzsika, amelyhez megfelelő hangszereket kínáltak az új anyagok, és amelyet 
saját korának és az azt követő évtizedeknek közönsége gyakran mégis csupán hang
zavarnak tekintett.

Ami engem különösképpen foglalkoztat, az a magyar, valójában közép-kelet-eu- 
rópai és vele együtt az Európa perifériáját jellemző nemzetek (katalán, skandináv, 
orosz, ír stb) szecessziójának sajátossága az előbbi, altalános megfogalmazáshoz 
viszonyítva. A kéidést úgy teszem fel, folytatva az Andersen-mese példázatát: vajon 
mitol erezte magaenak a legkisebb brüsszeli apród Victor Horta megelevenedett, 
burjánzó, indázó vasszerkezeteit? Es hogy ugyanazt a választ kapnám-e arra a 
kérdésre, hogy mitől érezte magáénak a legkisebb budapesti apród Lechner Ödön 
kívül szőnyeggel borított, belül virágokkal hímzett barlangként befogadó házait? Azt 
gondolom, hogy nem. Hogy van valami nagyon lényeges különbség. Hogy a magyar 
szecesszió (és vele sokan mások, lásd fentebb) az elrugaszkodásban, amely éppolv 
elszánt és végletes, mint másutt, tesz egy csakazértis fordulatot visszafelé. Elrepül és 
közben a földbe kapaszkodik. Nem tudja és nem akarja megalkotni a jövőt a hagyo
mány eltaszításával. Az új lehetőség arra ad^alkalmat, hogv a múltban fedezzen fel 
valamit, ami számára nélkülözhetetlen.

Ebben persze van valami, ami általánosnak tekinthető. A korszellem nemcsak a 
szabad individuum előtt tárt utat. egyúttal, évszázadok óta nem tapasztalt erővel 
nyújtózott az ember a elvesztett szellemi világ felé. A mindennapi életben és a 
művészetek minden ágában megnyilatkozott egy fokozott érdeklődés a dolgok spiri
tuális metafizikus oldala iránt, a vágy a XIX. század természettudományos szenve
délyében végzetesen kettészakadt világ egységesítésére. Miközben az új kultúrál a 
matéria újdonsága, alakították, az új formák egyre inkább elvesztették anvagszerö- 
ségüket: az ember a teremtéssel kelt versenyre és szó szerint egv második természet
tel igyekezett körülvenni magát. Ez lehetett kedvükre való Horta bámulóinak



A magyar szecesszió számára, és mindazon népek számára, ahol még eleven volt 
a világ egységének képét őrző, szerves paraszti kultúra, a szellemi világhoz a népi 
hagyományon át vezetett az út. Egy' második aranykort kellett megteremteni, amihez 
olyan fogódzó állt rendelkezésre, ami által az adott közösség számára az új művé
szet a sajátos közösségi és személyes élményt egyaránt és egyszerre nyújtani tudta. 
Lechner Ödön és társai számára a technika által kezükbe adott materiális lehetősé
gek alkalmat adtak arra, hogy a népi kultúrában megőrzött szellemiséggel a születő, 
új, modern művészetet megtermékenyítsék, hogy az az általános fejlődésben egy 
nemzeti sajátosságokat és egységes világképet egyként őrző kultúraként tudjon 
továbbélni.

(Aztán az első világháború átírta a forgatókönyvet.)



K ová cs O rsolya

A Zsolnay díszkerámia szecessziós 
korszaka

Az art noveau az utolsó európai stílustörekvés, amely a gondolkodás, az életfor
ma és a művészeti ágak teljes spektrumát kívánta magába foglalni, és amely mégis 
magában hordozta nemcsak az eltérő szemléletek pluralizmusát, amelyek egységesí
tésére törekedett, hanem a korszak minden ellentmondását is. A 18. században 
meginduló eszmei és művészeti folyamatok betetőzéseként kialakuló korstílus görög- 
tűzként ragyogott fel. majd esett szél rövid pár év leforgása alatt. Megítélése már a 
kortársak szemében sem volt egyértelműen pozitív; felszínes és divatos dekorativiz- 
mussal. a képző- és iparművészet összemosásával, ezáltal a valódi művészi értékek 
devalválásának vádjával illették, az utókor pedig hosszú évtizedekig alkalmazta a 
kifejezést a giecs szinonimájaként. Újjáéledése az 1960-as években nem az esztétikai 
megítélés változása, hanem a pop divatja révén következett be. amely az art nou
veau dekoratív; karakterisztikus és színes formavilágából gyakran és szívesen 
merített, főként a reklámgrafika területén. Az art nouveau volt az első művészi 
törekvés, amely az ifjúság zászlaja alatt indult hódító útjára és e jelben tért vissza, 
mintha a generációk távolságát áthidaló ösztönös kapcsolat született volna a lázadó 
pop nemzedék és az 1890-es évek szeeesszionistái közt.

A fogalom is inkább a művészettörlénelírás oldalszárnyán evezett a szakmai köz
tudatba: a korszak iránti érdeklődés sokáig a századforduló képzőművészetére irá
nyult, mint olyan fordulópontéra, amely magában hordozta az eljövendő avantgarde 
csíráit. Az 1970-es, 80-as években az addig retrogádnak tekintett historizmus beha
tóbb elemzése és újraértékelése szükségképpen torkollott az art nouveau esztétikai 
újraértékelésébe. A behatóbb v izsgá la tod  nem csupán eszmetörténeti okok indu
kálták. hanem az a körülmény is, hogy az aranykort kereső fin de siecle maga is 
aranykorrá nemesül! a sok vihari megélt huszadik századi ember szemében. Az utó
kor a primér, anyagi minőségben megvalósuló szépséget, a dekoratív formák harmó
niáját és az igényes kézműves munka rekv izítumail látta a fennmaradt tárgyakban, 
épületekben, amelyet hiányolt a maga sivárrá egyszerűsített tárgyi világából. Más 
kérdés, hogy az art nouveau tárgyi emlékeiből sugárzó, mindent átható esztétizmus 
is kifejezi azt az ellentmondást, amely már a születésekor sajátja volt.

A mozgalom elindítója John Kuskin (1819-1900) angol művészeti író, a preraf- 
faelita festőcsoport elveinek kidolgozója és a modern iparművészet elméleti megala
pozója a középkor kézműves hagyományait szoeialisztikus eszmékkel ötvözte. Kuskin
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szerint minden embernek joga és szüksége van a művészetre, ezért az élet minden 
megnyilvánulásának művészi tartalmat kell adni. Vissza kell állítani az emberi mun
ka értékének elismerését, amelytől a kapitalizmus megfosztotta. Az esztétikus 
környezet az emberhez méltó élet lehetőségét teremti meg. A kézműves technológiák 
természetesen ellentmondásban vannak az esztétikus tárgyak iránti tömegigénnyel. 
E kézműves jelleg az egyedi művészi megoldásokkal valóságos luxussá tette a való
ban igényes tárgyakat, ami a szocialisztikus elképzeléseket puszta illúzióvá degra
dálta. Emilé Gallé bútorai és üvegei vagy a Wiener Werkstatte produktumai a 
nagypolgárság igényes rétegét szolgálták, a „Gesammtkunst”  (összművészét) épületre 
és teljes belső berendezésre kiterjedő koncepciója csak a megfelelő anyagi fedezet 
mellett valósulhatott meg.

Hasonló ellentmondás feszül az akadémikus hagyományokhoz fűződő viszonyban. 
Az art nouveau térben és időben egymástól távol eső képviselői tettek kísérletet 
egy új, a modern kor szellemének megfelelő esztétika megfogalmazására. A bécsi 
Secession kiállítócsarnok Ludwid Hevesitől származó felirata szerint: meg kell adni 
a kornak a maga művészetét, a művészetnek pedig a maga szabadságát. (Dér Zeit 
ihre Kunst, dér Kunst ihre Freiheit) Bár a szecesszió deklaráltan az akadémizmus- 
tól való radikális elszakadást hirdeti, képviselői gyakran maguk sem tudtak elsza
kadni a költői, vallási, historikus, sőt hazafias eszmék kifejezésétől, amely feltétlenül 
ellentmond a művészi formák teljes szabadságának. E kritériumnak sokkal inkább 
megfelelt az önálló utakat járó képzőművészet, amely pl. a fauvizmus festői mozgal
mában megtette az első lépéseket a tárgyi világtól független vizualitás felé.

A 19. század végén megszülető iparművészetnek az a törekvése, hogy önmagát a 
„grand art” -tal egyenrangú művészeti ágként határozza meg, szükségképpen vezetett 
ahhoz a felfogáshoz, hogy a tárgynak a puszta használhatóságnál többet kell nyúj
tania. Maga az „iparművészet”  fogalma is a formateremtés rangját hivatott jelezni, 
a kézművésség és az autonóm művészi alakítás szintézise jegyében. E törekvés rész
ben a művészeti ágak egymástól való távolodására, részben a tömegessé váló ipari 
termékek silány külsejére adott válaszként született meg, és egyben kijelölte a fejlő
dés irányát.

Magyarországon -  és azokban az európai országokban, ahol ez a korszak egybe
esett a nemzeti identitás kulturális meghatározásával -  a születő iparművészet egyút
tal az önálló, helyi tradíciókban gyökerező „nemzeti stílus”  kialakításának igényét is 
felvetette. A hazai iparművészeti mozgalom szószólói nem kerülhették meg az Oszt
rák-Magyar Monarchián belüli kulturális önállóság és a modernizáció kérdéseit. 
Művészet és ipar kapcsolata elsősorban nem esztétikai vetületében, hanem a társa
dalmi és gazdasági fejlődés egyik feltételeként jelent meg. 1872-ben országgyűlési ha
tározat mondta ki „ipari múzeum”  alapítását. Magyarországon nem a tömegtermelés, 
hanem éppen annak hiánya idézte elő az állami beavatkozást. A kormány múzeu



mok, szakiskolák, szakmai egyletek létrehozásával kívánta ösztönözni az ipari ter
melés modernizációját. A képzés ezért nem a kézműves technikák felélesztésére és a 
történeti stílusok megismertetésére irányult elsősorban -  mint Angliában, Németor
szágban vagy Ausztriában, ahol az állam bizonyos iparágakat, a bőripart, az iiveg- 
művességel és főként a szőnyegszövést támogatta - ,  hanem a modernizációra, amely 
az Osztrák-Magyar Monarchián belüli gazdasági önállóság feltételeként fogalmazó
dott meg. A Kiegyezést (1867) követő évtizedek fejlődésében az 1873-as bécsi világ- 
kiállítás mérföldkőnek bizonyult, ezt követően került előtérbe az iparművészet 
kérdése, elsősorban a „magyar ízlés”  és „nemzeti stíl”  összefüggésében. (A két kife
jezést gyakran egymás szinonimájaként használták.)

A Zsolnay gyár ezekben az évtizedekben, Zsolnay Vilmos irányítása alatt vált 
világhírűvé. Gazdasági fejlődése, Zsolnay Vilmos üzleti, keramikai és művészi törek
vései tükrözik a korszak minden jellegzetességét, egyúttal minden területen előre
mutatóak. A manufaktúrát Zsolnay Vilmos édesapja, Zsolnay Miklós (1800-1880) 
pécsi kereskedő alapította 1853-ban, majd örökrészként adta át fiának Ignácnak. 
A Széchenyi eszméiért lelkesedő, művelt és tehetséges Zsolnay Ignác (1826-1900) 
azonban részben a körülmények hatására, részben talán álmodozó természete miatt 
nem tudta sikerre vinni a vállalkozást. 1865-től az addig sikeres kereskedő Zsolnay 
Vilmos vette át a gyár vezetését. Zsolnay Vilmos (1828-1900) képzett kereskedő, 
autodidakta keramikus és művész volt. Maga kísérletezett a pécsi és a környékbeli 
agyagfajtákkal. (Pécs nagymultú fazekassággal rendelkezett, és a közelben több tra
dicionális fazekasközpont is volt: Siklós, Mohács, Obánya). Zsolnay már az 1873-as 
bécsi világkiállításon sikerrel szerepelt termékeivel, amelyet a kiállítás Érdemérem, 
díszoklevél és a Ferenc József Rend III. fokozata is igazolt. Az ott látottak döntően 
befolyásolták további technikai és művészi kísérleteit, a kiállítás nyomán érkező kül
földi megrendelések pedig legalább részben biztosították a fedezetet a fejlesztések
hez. Ekkor került kapcsolatba Pulszky Károllyal (1853-1899), aki az Iparművészeti 
Múzeum 1874-ben megjelentetett gyűjteményi katalógusában már dícsérőleg emléke
zett meg a múzeum kiállításában szereplő Zsolnay kerámiákról. „Zsolnay az elő
forduló technikai nehézségek legyőzését tűzte ki céljául. Egyes daraboknál az orna
mentikát nagyon helyesen a jelenleg dívó háziipartól merítette, másoknál pedig 
japáni és más külföldi mintákat utánoz. A kőedény, melyet készít, különösen figyelem
reméltó, s háztartásunkban az éppen úgy, mint Wedgwood, helyettesítheti a porce
lánt.”  (Pulszky Károly: Kalauz a Magyar Iparművészeti Múzeum gyűjteményeihez., 
Bp. 1874. 35.)

Zsolnay Vilmos e kőedény továbbfejlesztésével, az ún. porcelánfajansszal és az 
azon alkalmazott magastüzű mázzal nyerte el az 1878-as párizsi világkiállítás arany
érmét. A 19. század művész-keramikusainak jellegzetes típusát képviselte, aki állan
dó kísérletei, empírián alapuló ismeretei nyomán fejlesztette ki jellegzetes, a márka-
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nevet megalapozó technikáit. Kitűnt kortársai közül művészi hajlamaival, biztos stí- 
lusérzékével. Annak ellenére, hogy állandó tőkehiánnyal küszködött, az 1870-es évek 
végétől a díszedények formailag és technikailag páratlanul gazdag skáláját hozta lét
re. A munkában segítette két leánya, Teréz (1854-1944) és Júlia (1856-1950), akik 
közül főként az utóbbi bizonyult fantáziadús és termékeny tervezőnek. Miklós 
(1857-1922) fia 1878-tól a kereskedelmet irányította, 1897-ben lett cégvezető. 
1882-ben került a családba (Júlia férjeként) és a gyárba Sikorski Tádé (1852-1940), 
krakkói születésű építész, aki a gyár művészeti vezetőjeként rengeteg díszkerámiát 
is tervezett.

Ami a művészi irányvonalat illeti, a Zsolnay Vilmos által kifejlesztett magastüzű 
technika tág lehetőséget biztosított a felületek festői alakítására. A gyár tervezőinek 
a korszak minden jellegzetes áramlatához kapcsolódva sikerült jellegzetesét, művé
szileg kiemelkedőt alkotniuk: az 1870-es évek népies modorát a török-perzsa díszí
tőkincs követte, az 1880-as évek elejétől pedig főként Zsolnay Júlia munkáin jelent 
meg a szecesszió előhírnökeként a japanizmus. Klein Ármin (1855-1883), eredeti vég
zettségét tekintve szobrászművész, és Kaldevvay Kelemen festőművész historizáló 
díszedényein a dekoratív stilizálás vetítte előre az új stílus kialakulását.

A technikák nem csupán a kerámiák finom alapanyagát, ragyogó színeit bizto
sították, hanem a felületek alakításának variációs lehetőségeivel (zsugormáz, arany
relief, az ékszer és az üvegtechnika) inspirációt is jelentettek a tervező számára. Az 
1890-es években kezdte meg Zsolnay Vilmos külföldi példák nyomán, Wartha Vince 
és Petrik Lajos kísérleteire támaszkodva speciális lüsztertechnikája (a liiszter fémes 
mázat jelent), az eozin kikísérletezését. Az eozin gyári körülményekre adaptált vál
tozatában először az 1896-os Millenniumi Országos kiállításon mutatták be Zsolnay 
Vilmos és Wartha Vince közös találmányaként. Áz eljárás lényege, hogy a kemény
cserép edényt speciális alapmázzal égetik ki, majd erre jön  a különféle fémoxidokat 
tartalmazó eozinmázzal való festés, amit redukáló égetés követ. Az edény felülete iri- 
záló, fémes jellegű, amely a ráeső fényt különbözőképpen töri meg. A több színnel 
festett, többféle technikával (relief, savmaratás, az üveget utánzó Tiffany technika) 
készült szecessziós Zsolnay díszedény az 1900-as párizsi világkiállításra készült kol
lekcióval osztatlan elismerést aratott. A tervezés oroszlánrészét most már a kollek
ció elkészítéséhez szerződtetett fiatal iparművészek, Apáti Abt Sándor (1870-1916), 
Mack Lajos (1876-1963), Kapás Nagy Mihály, később Nikelszky Géza és a bécsi szü
letésű Darilek Henrik végezték. Az új stílus jegyében készült dísztárgyaik a szecesz- 
sziós szemléletnek megfelelően a formát önálló plasztikaként értelmezték, amely 
gyakran természeti motívumból indult ki. A 150 darabból álló tulipán sorozatot a 
természeti formák és a korszak divatos üvegtárgyai egyaránt inspirálták. A minta
követés a szecessziótól sem volt idegen. De szemben a historizmus mintakövető 
felfogásával, az eredeti formaalkotás szinte követelménnyé vált, ennek egyik módját



pedig az anyag természetének érvényre juttatása jelentette. A tárgyak külön csoport
ját képviselték a népi fazekasság, illetve a prehisztorikus dél-amerikai indián kerá
miák formavilágát feldolgozó díszedények.

Az önálló művészi kifejezés igénye jelent meg azokon a munkákon is, amelyeken 
plasztikus figurák, többnyire nőalakok jelentek meg a díszítő motívumként. E nő
alakok, figurális ábrázolások gyakran allegorikus jelentést hordoztak, szobrászi igé
nyű kivitelben. Hogy e terveket mennyire inspirálta a kor divatja és mennyire a 
tervezők szándéka, ez ma már nehezen eldönthető. Mindenesetre érdekes adalékul 
szolgál Nikelszky Géza visszaemlékezése: „A  szecesszióval kapcsolatosan a szabadké
zi korongosok osztályán a már említett két Ruzsinszky tehetségét kell kiemelnem. Ok 
készítették az érzékeny formájú, eozinos kivitelű, szecessziós tulipánvázákat. Terv
rajz alapján, egyenként hajtották fel a korongon a vékony, ingadozó száron ülő 
tulipánkelyheket. Ezt a túltörékeny és hálátlan gyártási módot az utókor kritikája 
elmarasztalta, nem számolva a korizléssel, mely gyakran a kerámiától is üvegszerű
séget követelt. A porceláncsészék tojáshéjjá vékonyodtak és gyakran a beléjük ön
tött tűlhevített folyadéktól széthasadtak. Hasonlóan célszerűtlen divat volt ugyanezen 
időben az, hogy a kőgyúrma dísztárgyakat rendkívül vastag fallal készítették: egy- 
egy kisebb kancsót, kannát alig lehetett fölemelni, ha folyadék volt benne.

Kivirágzott a szecesszió az építkezési osztályon, a kályhagyárban, a szobrászati 
műhelyben, a kerámiai szakiskolában: kőből formált virágok tenyésztek a kályha
csempéken, növénytartó edényeken, kerti vázákon... Megannyi bécsi taktusra készült 
díszítés, melyet a kivitelezők, de maguk a tervezők is gyakran neveztek komolytalan 
„modern nyavalygásnak” . Szlávik osztályán különösen Ju-an Ferenc mintázta az új
fajta reliefdíszítéseket, a szobrászműteremben pedig Abt kedves témájaként szatírok, 
faunok kergetőztek vázáinak domborművein. A kerámia táblaképeken és eozin-szob- 
rocskák sorozatában nimfák, fúriák, s kártevő szellemek jelentek meg. Darilek virá
gai drótszálon himbálóztak a színes vázákon. Mindez rendkívüli sikert aratott a 
külföldön is: a bécsi Olbrich professzor például a Zsolnay gyárban rendelte meg 
falburkolat-terveinek kerámia kivitelezését.”  (Nikelszky Géza: A Zsolnay gyár 
művészete, Pécs, 1959. 34-35.)

Mattyasovszky Zsolnay Margit (1888-1974), Teréz leánya, az egykori gyári 
múzeumról írva hasonló felfogásra valló, nem éppen elismerő megjegyzést tesz: 
„A  finom vázák damaszcenírozottak. Sajnos, a formákon már érződik a szecesszió 
hatása.”  (Zsolnay Teréz és M. Zsolnay Margit: Zsolnay. A gyár és a család történe
te., Bp. 1974. 185.)

A századforduló éveiben ellentmondásossá vált a Zsolnay gyárban dolgozó 
művészek helyzete. Az akadémikus képzettségű szobrászok, festők nem kerülhettek 
egy elbírálás alá a tervezőként dolgozó családtagokkal, és nem kapták meg az 
önálló tervezők státuszát sem. Nikelszky így írt helyzetükről: „A  tervezőművészeket
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viszont a munkásság a maga sorába tartozónak ítélte, egyrészt mert nagvobbára 
mindvégig heti fizetést kaptak, a nyilvántartásban is a munkások csoportjában sze
repeltek, másrészt, mert a bérsztrájkokban ők is részt vettek.11 (Nikelszky, 1959. 60.)

A fiatal tervezőművészek alkalmazása minden bizonnyal Zsolnay Miklós nevé
hez fűződik. 1897-ben. Rippl- Rónai József levelére írt válaszában felcsillantja a 
tervezőt inspiráló lehetőségeket. Rippl-Rónai József (1861-1927) a budapesti 
Andrássy-palota ebédlőjének teljes berendezésére kapott megbízást, amelynek értel
mében a Zsolnay gyárat is felkereste. Az itt készült szerviz mellett nevéhez fűződik 
egy a gyár vezető festőnőjét, Farkasnét ábrázoló, terrakotta lapra készült portré, 
és egy másik portré Zsolnay Vilmosról, amely az államosítást követően a gyárból 
eltűnt, valamint egy nagyméretű, más kézírásával szignált váza. Rippl-Rónai jelen
léte minden valószínűség szerint inspirálta a gyár tervezőit, de semmilyen bizonyí
ték nincs arra, hogy a fentieken kívül mást is tervezett. A neves művész számára 
aligha lett volna elfogadható az a gyakorlat, amelyet a gyár megkövetelt tervezőitől. 
A szecesszió utóélete sem kedvezett az egyéni teljesítmények elismerésének. Felvinczi 
Takács Zoltán a Zsolnay Vilmos születésének centenáriuma alkalmából megnyitott 
gyári múzeum kapcsán szinte csak a családtagokról emlékezik meg, a szecesszióról 
röviden és elutasítóan szól: „Az eozin-technika korába esik a secesszió hatása is. Ez 
a mozgalom nem okozott Pécsett olyan forradalmat, mint másutt, természetesen azért, 
mert ott a történelmi stílusokon fejlett érzék útját állta minden veszedelmes szerte
lenség térfoglalásának.”  (Felvinczi Takács Zoltán: Keleti és magyar formák a Zsolnay 
keramikában. Magyar művészet, IV 1928. 5. szám, 375-386.)

A tervezőmunkát és a kortársi értékítéletet egyaránt jellemző ellentmondásosság 
ellenére 1900 és 1902 között, rövid kél év leforgása alatt mintegy 1.400 új, szecesz- 
sziós forma készült, amelyek közül néhány az 1930-as évekig megőrizte népszerűség
ét, amit a Mack Lajos által készített minták felújítása igazol. A 30-as évek felújításai 
azonban meg sem közelítették a századelő technikai és művészi gazdagságát. Az 
egyedi produktumokat eredményező technika (nincs két teljesen egyform a eozin 
tárgy) rendkívül költséges volt, s a gyár egykori kalkulációja szerűit sem kapták 
meg érte az értékének megfelelő árat, annak ellenére, hogy főként az USA-ba 
és Nyugat-Európába exportálták. Az 1900-as évek elején jelentkező új szemlé
let hatására, amely a költséges és bonyolult dísztárgyak helyett egyre mkább a 
Wiener Werkstatte vagy a glasgow-i iskola által képviselt modernista szemléletet 
preferálta, csökkent a kereslet az exkluzív tárgyak iránt.

A szecesszió ezzel nem szűnt meg, de a kortársak által nehezményezett „szer
telenségét” , amelyet ma olyan varázslatosnak látirnk, egyszerűbb formákra, sti
lizált dekorokra cserélte fel. Az első világháború pedig végleg leszámolt az 
aranykor illúziójával. A szépség és művesség kultuszát a Zsolnay gyárban is hosz- 
szú évekre a túlélés kényszere váltotta fel.



V i n kovK. Olga Mária

Szerelem és szecesszió
Farkas Béla, Oláh Sándor és Balázs G. Árpád képein

A századforduló festészete, amelyben a stiláris vonások nem jelentkeznek min
dig olyan tisztán, mint az építészetben és az iparművészetben, tematikájában annál 
felismerhetó'bben vall szecessziós érintettségről. A szecessziós festészetet két alapve
tő megrendülés befolyásolja: az ember helyzete a világban, a sorsnak való kiszol
gáltatottságérzés, bizonytalanság és szorongás, illetve a férfi és a nő kapcsolata. 
A két megrendülés valójában egymásravetül.1 A szecesszióban -  mint a létkérdések 
egyik lehetséges válasza -  az Erósz, a szerelem, az emberi lét egzisztenciális kérdé
seinek rangjára emelkedik.2

Tekintetünket a szabadkai festőkre fordítva, bőven találunk erre példát. K özöl
tük leginkább Farkas Béla (1894-1941), 
a kései szecesszió dekoratív vonulatához 
tartozó festőnk, az első világháború után, 
a gazdasági válság idején készült képei 
sugározzák ezt az életérzést, egy időtlen 
tájba, világba való vágyódás szintjén.
Alomkép, a két grácia, Sétálók a parkban.
Sétálók az erdőben, és Ölelés 1929-ből,
Ketten a természetben, 1940-ből. A képeken 
túl azonban ebbe a v ilágképbe az ő ne
vén kívül egy másik személyiség és sors 
belefűződik. Még a kecskeméti művészte
lepen kötött ismeretséget Pál Franciska 
festőnővel, akinek a szabadkai festő 
dekadensnek, világfájdalmasnak, splee
nesnek, de mindenképpen elvágyódónak 
mutatkozott.3 1915. február 8-i levelében 
Farkas Béla így ír neki: „ .. .A h  ön nyug
talanít engem Asszonyom. Ah a kecske
méti nyár és ősz ah kéjes álom ah és meg
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Farkas Béla: Ölelés, 1929 , pasztell,
17 x 14 cm, a Szabadkai Városi Múzeum 
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kell halni utóbb és mennyi szerelem és mondom -  ah az illatok a szerelmek után. 
A szerelmi utáni illatok melyeket szagolnom kegyelmesen adott. Ah a Krisztusát 
bocsásson Ön meg nekem, de az embereként szívesen élnék ha valamivel clasztiku-

sabb lennék igv azonban a lehetőség 
szerint inkább egy erdőbe fogok vonulni 
és ott kaján és aljas lelkemet az áhitat 
levével fogom locsolgatni mig tiszta nem 
lesz mint egy háztartásbeli edény, ha 
kimosták. Ah bocsáttassék meg nekem ha 
túl tengek ime, de mint közöltem Önnen 
beteg vagyok és e lgyötört...” 4 A húszas 
évek Szabadkáján a tragikus alámerülés 
a reménytelenségbe tovább folytatódik, 
barátok emlékeznek reménytelen szerel
meire és az ismert író és újságíró, Havas 
Károly rokonával, Handelsmann Nellyvel 
kötött rövid házasságára is.5 A harmincas 
években Mamuzsics Magda, a szabadkai 
fiatal festőtehetség bűvöletében él.6 Erről 
a kapcsolatról és városunkról ír regényt 
orvosa és barátja, Műnk Artúr, Bácskai 
Lakodalom cin en . A bohém, a vergődő, a 
szerencsétlen jelzők párosulnak Farkas 
Béla szerelmi életéhez. Idézett képei egy 

eszményi állapot igénylésének pillanatképei, keresés csupán, a képteremtés varázs
latával. A túlélés elrugaszkodott gyengéd zsolozsmái.

Oláh Sándor (1886-1966). a „legszabídkaibb”  festőművészünk élete és életműve 
nem bővelkedik Farkas Béla-féle fordulatokban. Biztos családi háttér jellemzi 
fiatal és érett korát. Érzelmi kiegyensúlyozotsága életműve stabilitásán is érezhető. 
Azonban a szecesszió őt is megérintette, méghozzá legerélyesebben szintén a kecske
méti muvésztelepen. A húszas évek elejéig számos festményét, rajzát és iparművésze
ti alkotását szecessziós stílusban készítette,7 ami leginkább a stilizálást, s a kontúrok 
erőteljes hangsúlyozását jelenti -  tehát a szecesszió formai vonatkozásainak alkalma
zásában. Témánkat illetően, kifejlett, érett alkotással nem találkozunk, de könyvil

Farkas Béla: Sétálók az erdőben, 1929, 
pasztell, 24 x 18 cm, a Szabadkai Városi 
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lusztrációja arra mutat, hogy ha rendelésre is, de foglalkoztatta e tartalom. Fülöp 
Ilona, első szabadkai újságírónő8, 1913-ban megjelent könyvének címlapja Oláh 
rajzát őrzi, s kifejezi a férfi és a nő akkori és a könyvben tárgyalt kapcsolatának 
helyzetét9. Talán az egyetlen képe, amelyen az Erósz személyes hangon szólal meg mű
vészetében, nem más, mint Felesége portréja 1920-ból. Plesz Terézzel, akivel 1917-ben 
kötött házasságot,10 fiatal, felénk fordított háta meztelenségét fokozza az eresztett 
vállú zöld ruha és barna szőrme, fejét divatos, fekete kalap fedi, ellenpontozva fehér 
állát és vörös száját, egyik szemét elfedi, rejtélyt, izgalmat kölcsönözve viselőjének. 
A legnyíltabb utalást a kép jo b b  oldalában elhelyezett, felemelt kezek tartalmazzák: 
a bal meztelen kéz mutatóujját a jo b b  fekete kesztyűs kéz két -  a mutató- és a 
középső ujj közé helyezi. Annak ellenére, hogy a kesztyűt is éppen így szokták leven
ni, a nőies testtartás, amely a cseleke
dettől fordul el a festő felé, nem közöm 
bös. Üzenő cinkos mosoly, a meztelen test
részek fehérsége és a kalap, valamint a 
kesztyű feketéje közötti játék egyértelmű 
érzékiséggel tölti meg a képet. A háttér 
háromnegyede egyszínű, világos, de job b  
oldalt megjelenik a kék teksztília -  Oláh 
műtermi képeit díszítő elem. Azonkívül, 
hogy egy szecessziós dinamikát keltő része 
a képnek, a függöny a műtermet, Oláhot, 
az otthont jelzi felesége kezei mögött.
Érdemes párhuzamba állítani a látványt 
Oláh 1911-ből származó önarcképével.
A két kép. amint a rajtuk ábrázoltak is. 
egyértelműen egymáshoz tartoznak -  szín
hatásban, kompozícióban egyaránt. S 
végezetül, említsük meg azokat a képeket, 
melyeket a festő lányukról, Éváról festett,
hiszen a gyermek-, valamint a családi élet tisztelete és képekbe jutattása, szintén 
a szecessziós magatartás vonása.

Balázs G. Árpád (1887-1981) grafikusművészünk, legkevésbé szecessziós alkotá
sairól ismert. A közvélemény és a szakma elismerését a húszas-harmincas évekbeli

Oláh Sándor: Feleségem arcképe, [1 9 2 0 ], 
olaj-karton, 55 x 4 4 ,7  cm , a Szabadkai 
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Kiss Gusztáv

Bácskai kentaur*
Nietzsche kapcsán a semmiről

( 1 .  A  tá v o ls á g r ó l ) .  Nietzschetől időben alig egy évszázad választ el, mégis 
úgy tűnik, mintha sokkal nagyobb távolságról lenne szó. A legkisebb távolság -  olvas
ható Nietzsche hagyatékában1 -  köztem és közted található, de -  folytatja tovább a gon
dolatot -  áthidalta valaki valaha is a legkisebb távolságokat?

Nyugaton hagyománya van annak, hogy1 megfeledkezünk a legközelebbiról. A tá
voli múlt, vagy a távoli jövő  felé tekintünk, s közben minden megtett lépéssel csak 
fokozzuk „ veszélyes eltévelyedésünket". Mert, a korszerűtlen elmélkedések szerint, nem 
hasonlítunk és hasonlíthatunk a múlttal vagy a jövővel felvértezve, ezzel a ,/enkölt 
csalással vagy idealizmussal2''' megtámogatva sem egy magabiztos, győzedelmes értő 
szemlélőre, legfeljebb, csak a múlt vagy a jövő meddő utánnamondó, utánnatanuló, 
utánnacsináló3. a múlt vagy a jövő elszenvedőjére. Közben, folyamatosan csak növel
jük tévhitünket, hogy az ilyen szemlélettel uralkodhatunk. Holott ezzel uralnak ben
nünket, tanúsítva ezzel is korunk, létezésünk „ elfajultságátJ” . Vajon lehetséges ezek 
után a látszólagos „ legkisebb távolságot" áthidalni, ami elválaszt bennünket az Ecce 
homo szerzőjétől? !

A hozzá elvezető fonalat, útmutatóul, 0  adja kezünkbe: a Homo önmaga, az 
ecce pedig kísérlet önmaga megértésére. 1900. augusztus 25-e, Nietzsche halála előtt 
már több olvasat is megjelenik munkáiról, de a róla szóló irodalom, halála után, 
szinte könyvtárakat tölt meg. Szinte megannyi kísérlet gondolatainak és életének 
megismerésére, s a ritka kivételtől -  Eugen Fink, Kari Jaspers, Kari Löwith, 
Martin Heidegger, K.-H. Volkmann-Schluck5 -  eltekintve, megmaradnak a felszínen,

* Az Országí'píloben megjelent szöveg bővített változata
1 Friedrich Nietzsche: Sfmtlich Werke, Kritische Studienausgabe. 1-15 köt., Berlin-New York, 1980.

10. köt., 10, 4 p.
2 Friedrich Nietzsche: Ecce homo. Hogyan lesz az ember azzá, arai. Fordította és jegyzetekkel ellát

ta: Horváth Géza. Göncöl Kiadó, Budapest 1994. Emberi, túlságosan is emberi. 85 p.
:1 Uo. 98 p.
'  Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról. Fordította: Tatár György. Akadémiai Kiadó, 

Budapest 1989. 36 p.
•’  Eugen Fink: Nietzscheova lilozofija. Zagreb 1981; Kari Jaspers: Nietzsche und das Christentum, 

München 1952; Kari Löwith: Nietzsches Philosophie... Stuttgart 1956; Karl-Heinz Vólkmann- 
Schulk: Leben und üenken..., Frankfurt am Main 1968.



előítéletektől6 vezetettve, s a többség -  ahogyan azt Nietzsche A történelem haszná
ról és káráról írott könyvének előszavában előre látta -  „...azt fogják mondani nekem, 
hogy ez a benyomás teljesen torz, természetellenes, ocsmány és egyenesen megengedhetetlen''’1. 
Az időben közeli, de megismerhetőségében mégis távoli gondolkodó mindig is kihí
vást jelentett.

Sorai között mintha csak saját elképzeléseinkkel, szellemi arculatunkkal szembe
sülnénk -  mintha csak „tükörbe” néznénk. Gondolatai titokzatosak, akárcsak a del
phoi jóslatok,8 amelyek mindig az emberről szólnak, az önmagát kereső emberről. 
Talán ez a keresett „ legközelebbi" éppen a többértelműségben (mentesen minden rend
szertől), a rejtőzködő, a csábító, a következetlen voltában, a „ maszkok játékában"9 
tárul fel. Közel van, mert gondolataiban az élet szólal meg sokarcúságával; ugyan
akkor, szinte elérhetetlen távolságban, mert a kísérlet, hogy megragadható, érthető 
formába kénvszerítsük, hogy a bizonyosat találjuk meg benne, talán nem is más, 
mint az uralkodás vágya, az évszázadokon át megszokott elrendezettség kétségbeesett 
remélése.

( 2 .  A z  o k ta la n  és  c é lta la n  lé te z é s  m á m o r a ) .  A görög targédiák min
tájára -  mert errefelé nem kevés a mediterrán vonatkozás -  az itt élők átérezték a 
létezés borzalmait, a szenvedés mélységeit. A török időkben rabláncra fűzve hajtot
ták őket Kelet rabszolgapiacai felé, a megmaradtak pedig a bácskai mocsarakba me
nekültek, s ezekben elmerülve -  nem csak jelképesen -  egy nádszálon keresztül 
szívták a levegőt az élethez. Az időkben fél évezreddel később, a huszadik század 
vegén Tolnai Ottó foglalja elgondolkodtató hasonlóssággal szavakba a helyi, állandó
sultnak tartott létérzést: itt lenni olyan, mintha az ember egy mély kút fenekén 
élne, s levegő után kapkodna. A sorstragédiák mutatványaihoz hasonlóan a múltban 
errefelé is üldöztek apa- és anyagyilkosokal, sokszor megkívánták a másét, s kísér
te egymást az éhínség, háború és betegség. A város sós tavának, Palicsnak a törté
netet elbeszélő egyik monda -  a példa kedvéért -  a szenvedésnek, a türelmetlenség 
máglyáit eloltó, az égből aláhulló könnyeknek köszönte ezt a gyógyerejű vizet. A cso

Szép példa lehet erre Lukács György Nietzsche jellemzése: „Ván-e jogunk azt állítani Nietzschéről, 
hogy egész életműve folytatólagos polémia a marxizmus, a szocializmus ellen, holott világos, hogy 
soha még egy sort sem olvasott Marxtól és Engelstől? Azt hisszük, van, mégpedig azért, mert min
den filozófiának tartalmát és módszerét korának...” . Lukács György: Az ész trónfosztása. 
Budapest, Magvető Kiadó, 1978. 282 p.

 ̂ Fi'iedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról. I. m. 28 p.
A görögök fokozatosan megtanulták szervezni a káoszt, mégpedig úgy, hogy a delphoi tanítást 
követve önmagukra, vagyis valódi szükségleteikre eszméltek vissza, s látszatszükségleteiket 
Hagyták elhalni.”  Uo. 98 p.

} Paul de Mán: A trópusok retorikája (Nietzsche). In.: Az olvasás allegóriái, Szeged, 1999.



dálatos vizet, amelynek partján valamikor Csáth Géza is fogadta gyógyulni vágyó 
betegeit, s közben írta hátborzongató, véres történeteit.

Talán nem is érthető és átérezhető ez a világ Csáth Géza „ Naplóinak”  olvasata 
nélkül: ezekben a maga witmann-fiúsi mély, benső meztelenségében tárulnak fel az 
itt élő lelkek sajátságai.

A nagybecskereki Fülep Lajos Nietzschéről vallva írta, hogy a görög ember meg
ismerve a lét borzalmait, pesszimista okokból, hogy egyáltalán élni tudjon, rákény
szerült megteremteni az olimposzi világot, amelyben a hellén akarat mint megszépítő, 
magasztosító tükörben láttatta önmagát. Ez a kettősség, a feneketlen szenvedés, az 
ostoba, a múlandó levés, a nem pihenő, a megváltást kereső akarat egyfelöl, és az 
olimposzi vízió, a ragyogó verőfény, az öröklét összes csábító értékei másfelöl, 
tájunknál is megtalálták a vonatkozásaikat.

A Semmi tapasztalatával szemben errefelé megteremtődött az Jdeális Világ”  (pon
tosabban megteremtődtek az Jdeális Világok”), az eszménynek megfelelően módosí
tott, a lényeges vonásaira tökéletesített formákban megtalálva az értelmet, a 
célszerűséget -  esztétikai szemlélettel igazolva így a teremtett, rendezett világot, 
és annak örökkévalóságát. Elszakadva a múlandóságtól, ezen a homokvidéken az 
egyéni létezés önmagában megállásáról, kultúráról, wagneri összművészetről álmod
tak, s egy (gyönyörű jövő káprázatos perspektívája szédítette meg a lelkeketj 10. A szépség 
látszata töltötte be a pusztaságot, az „ álomban lecsukott pillákkal alkotó szemé” 11. 
A léleknek víziói és a víziók testet öltése rajzolódott ki fölmagasztosított célként.

A szabadkai Raichl’ -palota tervezője, egyben tulajdonosa, teljes berendezését és 
összes díszítményét maga álmodta meg szecessziós stílusban, a szomszédos házba át
vezető titkos átjáróval együtt, ami egyenesen szeretőjének az ágyára nyílott.

A szabadkai régi városházát -  a helyi pártoskodások nyolcvanéves, roskadozó, 
zsindelyes tetejű színhelyét -  1908-ban bontották le, s a közigazgatás hivatalának le
rombolásában néhányan a régi Szabadka szellemiségének, a halál, a megdermettség, 
a mozdulatlanság, a tehetetlenség múlását ünnepelték. A helyi polgári napilap, a 
Bácsmegyei Napló vezércikkeiben az új Szabadkáért kiállva refrénszerűen ismétel
gette: „Had' higyjük, hogy a régi városháza elmúlásával múlni kezd a régi Szabadka, a 
város új házával együtt kezd kiépülni az új... az új Szabadka, amelyért küzdenek itt már 
néhányan, s amelyért küzdeni fognak a lapok: a pezsgő, eleven élet modern és nagy városa 
lesz." És a vízióknak megfelelően a szecessziós új városháza ég felé törő magas tor
nyában a vidékiességen túlmutató célok, a világosságot beengedő nagy ablakaiban a 
felvilágosodás, a hatalmas és széles kapuiban a nyitottság allegóriája testesült meg,

111 Fenyves Ferenc: Szabadkai strófák. Bácsmegyei Napló, 1910. jan. 23, 2 p.
11 Friedrich Nietzsche: A tragédia eredete vagy a görögség és pesszimizmus. Fordította és bevezetés

sel ellátta: Fülep Lajos. Franklin-Társulat, Budapest 1910.



mert a lélekölő jelen a látott és láttatott valóságában már kínosan megért erre a meg
váltásra.

Sokszor és sokféleképpen fogalmazták meg az áhított eszményt, hogy formába 
kényszerítsék a bicskázásban, vérontásban és borfogyasztásban felszabaduló energi
ákat, átalakítva kultúra-éhséggé, polgári életformává, szabadelvű szemléletté. A 
városban soha sem volt közhely, hogy a világot az emberi akarat teremti, akkor is 
legtöbbször -  a teremtő békebeli időkben -  a szabadkőművesi szögmérő által kije
lölt vonalakat követve.

A város létezése talán a legjobb bizonyíték arra, hogy nem létezik egy kizáróla
gos igazság. A korinthoszi oszlopok, a szerb barokk templom, a nemzeti Casino 
neobarokk épülete és a környező magyar szecesszió az egésznek furcsa tarkaságot 
ad. A múltban belekezdtek egy stílusba, egy világ fölépítésébe, s ki tudja ma már 
miért, egy másikkal folytatták, majd egy harmadikkal, mintha csak játszottak volna 
a játék kedvéért, közben mintha csak felszabadultak volna a kitűzött célok terhétől, 
s egyszerűen csak a létezésért, a megmutatkozásért, a tér rendezéséért és átalakítá
sáért történt volna minden.

Fülep Lajos szavaival a szép valamely jelenség fomájának örökkévalóság-jellege, 
az örök formák jelenségvilága12. Szabadka látképe az itt élő emberek lelki -  az örök 
formákra emlékező -  jelenségvilága, a magát kifejező és megjelenítő esprit locale, a 
helyi szellem története. Az esztétikum fölmagasztosított kultuszáról szólnak Koszto
lányi elvágyódásai a „négy fal közül”. Csáth Géza, Babits Mihály vagy Balázs Béla 
lélekborzoló történetei. Beszéltek errefelé a gnosztikus világba-vetettség élményéről, 
s nemegyszer a belevetettség tudata hozta közelebb egymáshoz a szerbeket, horvá- 
tokat és a többieket, valahogyan úgy, ahogyan a szerb M. Nastasijevié és a horvát 
T. Újévié világa is találkozik a földi létezés idegenségében. Mi értelme van az ilyen 
vidéki létezésnek -  kérdez és válaszol is majd rá Kosztolányi Dezső egy szabadkai 
író koporsója felett - ,  nem más, mint vágy a megismerés után, a rendezett világ 
után, egy vágy, hogy az ember kiszabaduljon abból a börtönből, amelybe születése 
véletlene dobta.

A sors errefelé nem istenfélő. A mindent befedő, az apró szemcséjű homokot 
talán nem is lehet formákba szorítani. A formát -  igaz -  fölveszi, de parányi össze
tevői sohasem olvadnak időtlen egésszé, legföljebb a maradandóság látszatává. 
Az időbeliség, a múlandóság tapasztalata a ,fölépített látszat” mögött folyamatosan egy 
mély pesszimizmusról szól, arról, hogy a világ cél nélkül keletkezik és bukik el. 
Az emberi tudat, céljaival és okaival, talán nem is más errefelé, mint délibábos 
magyarázata ennek a pusztaságnak. Az egyedüli cél talán csak a ,jors forgása”, az

12 Fülep Lajos: Az emlékezés a művészi alkotásban. In.: Egybegyűjtött írások II. Bp., 1995. 124- 
153 p.



akarat, amely csak a semmit akarja. Ez a másik világ nem az örökléten alapul, 
hanem a semmin. Isten nélkül a világ csak semmi. A tudattalan, az értelemnélküli
ség elfogadja a ,földi" levést, a születés és halál céltalan ismétlődését, az egyediség 
beolvadását, s ebben telik öröme. A szőlő itt is megterem, s a mámornak hagyomá
nyai vannak: a boros, borgőzös Bácska, az ösztönlét, a kegyetlenség, a kéj. A pusz
tulást, az emberi halált, és főleg a meghívott halált ennek a mámornak tulajdonítják, 
a talaj összetételének, a belőle sarjadó szőlőnek.

Megvan ezen a tájon az éteri fényesség és magasság pompája a ,földi pokol” 
mélységes sötétségével és kínjaival együtt, megvan itt minden, akárcsak egy görög 
tragédiában

Epilógus
( 1 .  A z  e s z m é n y b e  v e te tt  h i t . . . ) .  És „utánna" az ember elvesztette ottho

nát, ahogyan 0  mondaná: ,y4 keresztény morál leleplezése páratlan eseményvalóságos 
katasztrófa. Földerítője force majeure, az emberiség történetét kettészakító -  sors. Eltek előtte, 
és élnek utánna...” .13

A metafizika lett kérdéses. A teleológia. A történetfilozófia mint az élet értelme. 
A metafizika, amelynek köszönhetően a szellemet tartotta a nyugati gondolkodó 
igazi otthonának, most kiderül, hogy egyszerűen tévedés, s „ezek után"  a gondolko
dásnak már nem is szánnak egyéb szerepet mint fölépített világának a lebontását: 
,y4 tévedés (az eszménybe vetett hit) nem vakság, a tévedés gyávaság."u. Ludwig Klagesnél
-  egy végletes példa -  a szellem mint az élet ellensége, mint kozmikus szerencsét
lenség jelenik meg.

És „ utánna"  az ember sötétségben, káoszban találja magát. A világ történéseiben 
többé nem látja a fényt. A világnak és a világfolyamatnak többé nincs célja, nincs 
észszerű elrendezettsége. Nincs észszerűség, nincs világfolyamat. Ellentmond, aho
gyan még nem mondtak ellent, és mégis a tagadó szellem ellentéte.15 Ellentmond a
metafizikát megtestesítő hegeli historizmusnak, Hegelnek, akinek gondolatai, maga
biztos következtetései, akinek szelleme teremtette meg az ember újkori otthonosságát 
a világban. Mert Hegel otthon van, és nem csak a germán" világában, hanem 
legalább annyira az Ószövetség, vagy az ókori görögök világában. Előadásaiban 
találkozunk -  jelenünktől eltérő és idegen helyszínekkel, történetekkel, emberekkel,
-  mégis mindenhol és mindenkor otthon vagyunk: Homérosz világában éppenúgy, 
ahogyan Descartes-nál. Amikor előadásaiban Descartes-hoz ér, mint tengerész, aki 
hosszú és viharos tengeri utat tudhat maga mögött, örömmel kiált föl: föld, vagyis

11 Friedrich Nietzsche: Ecce homo. Hogyan lesz az ember azzá, ami. I. m. 137 p.
14 Friedrich Nietzsche: Ecce homo. Hogyan lesz az ember azzá, ami. I. m. 9 p.
15 Uo. 129 p.



otthon. ,„4 szellem talaja átfog mindent: magába zárja mindazt. ami az embert valaha ér
dekelte és még mindig érdekli. Az ember tevékeny e talajon: bármit tesz is. mindig a szellem 
működik benne. így érdekes lehet megismerni a történelem folyamán a szellemi természetet 
a maga egzisztenciájában, azaz a szellemet a természettel való egyesültségében, tehát az 
emberi természetet.” 16

Mindezektől persze nem függetlenül, például Martin Buber napjainkra, mint egy 
jellegzetesen otthontalan és elmagányosodott korszakra tekint. Az emberi szellem tör
ténetében „ belakott”  és „ otthontalan” időszakok létezéséről, ezek egymást váltásáról 
szól, ahol az ember egyszer otthonára talál, máskor viszont csak ,felevetetten'''' léte
zik. Szerinte napjainkra ez a „ világlalanság”  jellemző, ami Hegel világának elsüllye
désével köszöntött ránk. Az ember többé már nem birtokolja a világot, azt a világot, 
amit ő maga teremtett meg, már nem sikerül megtalálnia azt a varázsszót, amellyel 
ezt a .földből teremtet” Gólemet megszelídíthetné és idomíthatóvá varázsolná.

A megtapasztalt otthontalanság az öröklött, a hagyományos metafizikában talál
ja meg a nihilizmus igazi okát, a megváltást pedig annak „ túlhaladásában” . Ez a 
világvége a sokat emlegetett platóni-keresztény szellemvilág vége. A szellemvilág szét
hullásával eltűnik az emberi ethos. A fölépített világotthon összeomlik, s az ember 
•földönfutóvá" válik. A hagyományos szellemiség felbomlása a berendezett világ 
megszűnéséhez vezet. A heideggeri Bevezetés a metafizikába a szellemvilág fényének 
■.•elsölétülésére” és az otthontalanságra mint azonos jelentésű fogalmakra tekint: a 
v ilág mindig szellemi világ, s „ elsötétülése” következménye a szellem hatalomfosztá- 
sának, széthullásának, kimerítésének és téves magyarázatának.

A semmi alapvető tapasztalata megkérdőjelezi a hagyományos értékeket. Schelling 
kései filozófiájában felvetett kérdés most alapkérdés lesz: miért a lét. miért nem a 
semmii' A lét szemben áll a nihillel. A cél, értelem és mindaz, ami lehetővé tette a 
jelenvaló lét megfoghatóságát és belakhatóságát, semmivé válik. Ezek „utón” minden 
ertelemszerűség, vagy céltudatosság már csak bűn, melytől meg kell szabadítani a 
világot.

S ami megmaradt, egyetlen kozmikus törvény csupán: a szüntelen visszatérése 
ugyanannak.

Az átértékelésnél a keresztény érték az életfilozófia olvasatában a platóni J ó ”  ide
ájának analógiája, vagyis a J ó ”  mint legfőbb idea, a létezők léte, a létezők forrása: 
ty4 megismerhető dolgoknak nem csupán a megismerhetősége származik a jótól, hanem 
ezenfelül még a létezésük és a lényegük is, holott pedig a jó nem lényeg, hanem a lényeget 
méltóságával és erejével messze túlszámyálja” 17 A Naphoz hasonlóan, a megismerés

1,1 Georg Wilhebn Friedrich Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról. Fordította és jegyzetekkel 
ellátta: Szemere Samu. Második kiadás. Akadémiai Kiadó, Budapest 1979. 33 p.

''  Platón, Az állam, 508-509.



világosságának, a létnek, a növekedésnek az eredete. A J ó"  ideája „ értékké"  lesz, 
amikor maga az életakaral a létezés -  az élet -  fönntartásának és lehetőségének a 
föltételévé avatja, mert a létezés forrása csak az lehet, ami fönntartja és lehetővé 
teszi az életet.

Ha valamikor a J ó"  etikai probléma volt, ezentúl már metafizikai is.
A platonizmus megkülönböztette az aistheton fogalmát, az érzékit, a változót, a 

keletkezőt és az elpusztuló! a noeton fogalmától, az ideák világától, az örökkévalótól 
és változatlantól18. A kereszténység olvasatában ez a kettőség mint két világ rajzoló
dott ki. A földi -  a hiánnyal teli, ami oka a szenvedésnek, a bűnnek, a halálnak, 
ahol minden pusztuló és változó. A lúlvilági -  a tökéletes, ami éppen ezért örökös, 
változatlan. A mindig változó, elpusztuló földi élet a maga kilátástalanságávai, fáj
dalmával, ,pesszimizmusával" nem lehet a tulajdonképpeni élet, összevetve a tökéle
tessel, az csak semmi, egyszerűen egy „égi tagadás”, egy metafizikai „negáció". A világ 
elválasztva isteni lényegétől csak semmi.19 Az ember „evilági" megmentésé létszük
séglet. A földi élet csupán egy átmenet az „igaz" életbe, az isteni túlvilágba.

A platóni noeton nem zárta ki a megismerhetőséget. A keresztény olvasatban 
ez a „metafizikai világ” egyedül csak hittel ragadható meg, nem a megismeréssel. Az 
isteni ígéret, az élet utáni „igaz" élet, egyedül csak azokra fog kegyesen vonatkozni, 
akik hisznek. Ez a teleológia, akárcsak a többi, szankcionálja az ember viselkedését 
a ,rsiralom völgyében”, mert az ember lehet, hogy a földön él, de „ igazából"  mégsem e 
világból való. Ethosza szerint földi léte csak átmenet az örök vilgba, s ezért meg kell 
vetnie mindent a múlandóságból: változó önmagát, képességeit és lehetőségeit egy
aránt. A különbségek a földön lényegtelenek, mert Isten előtt mindenki egyenlő. 
Az élet csupán mint élet nem érték. Az ember ne a képességeiben bízzon, ne mérje 
le erejét, mert a gőg, a kevélység bűnébe esik.

Az egek által megszabott erényeket szüntelenül gyakorolnia kell, önvizsgálatot 
tartva folyamatosan, állandóan módosítva viselkedésén. Az „igazságra" törekvés alap
vető keresztény erény lesz, mert csak ez mentheti meg az embert az „önzéstől", az 
önmagáért levéstől.

Az isteni világ az emberért van, mert az ember esetlegességével és jelentéktelen
ségével szemben abszolút értéket nyújt létezésének az örökös keletkezés és pusztu
lás világában. Az igaz értéket ezért a földön túliban találja fel, a változatlanban, a 
tökéletesben. Részesül az isteni szentségben, s habár, akárcsak a többi létező, ő is 
múlandó, de nem zuhan a nem-létbe, elmúlása nem a pusztulás, hanem csupán egy 
átmenet egy másik, egy metafizikai világába, az Jgaziba".

11 Platón, Az állam, 509. p.
14 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: A szellem fenomenológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1973.
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A szenvedés -  a hiány -  hatalmát bizonyítja, hogy a létezők létét Istennek, ok
nak, forrásnak, összességének nevezik. Ezért lett a „ tökéletes” , az ens perfectissimum. 
A platonizmusban minden létező a maga ideájának, mintájának elérésére, megvaló
sítására törekszik, mert ez a célja, az pedig J ó ” . A rossz, legyen az erkölcsi vagy 
testi, mindig valami nemlétező, a létnek a hiánya, az egyedi elmaradása az eszményi 
mögött. A szenvedés, mint az élet egyik meghatározója, igazolja az Istent, s mivel a 
szenvedést megszüntetni képtelen, ezért annak legfeljebb csak magyarázata. Nietz
sche A tragédia eredetében írja: „Mily hatalmasnak kell lennie közietek Dionysosnak, 
ha a delosi isten ily varázslathoz kénjeién nyúlni, hogy dithyrambikus mámorotokból 
meggyógyítson! ...mennyit kellett e népnek szenvednie, hogy ily széppé lehessenr20

Az emberért van, mert az abszolút értékekről nyújt tudást. Mint Isten képmásának, 
a tökéletességhez, az örökkévalósághoz mutat utat, s ezen az úton az elvárásoknak már 
képes eleget tenni. Túlvilági meghatározottságát azonban egyedül a hit segítségével, mint 
önzetlen „ magatartással”  képes csak betölteni -  „Mert mindaz, ami az Istentől született, 
legyőzi a világot: és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. ” .21

Az emberért van, mert megakadályozza, hogy az ember önmagát mint embert 
megvesse, hogy az élet ellen lázadjon. A múlandóságot tekintve, az élet lehet értel
metlen, ezért lehet veszélyben: óv a kétségbeesésétől. Az életbentartás egyik eszköze.

A platóni-keresztény szemlélet a megmentő a kétségbeeséstől, az életben tartó, a 
honnan és a hova kérdésre válaszolni tudó. Megváltotta az embert a gyakorlati és a 
teoretikus nihilizmustól egyaránt, földi létének értelmetlenségétől.

A platóni-keresztény „ igazság”  szeretete -  a teleológiai tudat fenomenológiájából 
következetesen -  Isten ellen fordul. Az Jsten az igazság” kijelentés az életet tételezi 
f ö l  egy átláthatatlan, zavaros emberi érdeket, amely az életért van. Ez a föltétel 
nélküli igazság akarása vezet el az élet önmagáért akarásához.

A metafizika kezdetétől elfogadott posztulátum az „ igazságra”  törekvés. Minden 
törekvés az által van meghatározva, ami felé törekszik. A feltétel nélküli felé törek
vés visszahat önmagára, s amennyiben a törekvés tárgya feltétel nélküli, a törekvés 
ls az lesz, maga az igazság akarása. J  kereszténység hanyatlása -  morálját tekintve (ez 
óhatatlan), amely a keresztény Isten ellen fordul; a kereszténység által roppant mértékben 
kifejlesztett becsületességérzéket az undor keríti hatalmába a keresztény világ- és történelem
értelmezés hamissága és hazugsága láttán. Isten az igazság( visszahatása a fanatikus hitben: 
(minden hamisJ.”22 A feltétel nélküli igazság akarása leplezi le, hogy a túlvilág, a

2" Friedrich Nietzsche: A tragédia eredete vagy a görögség és pesszimizmus. 257-258. p.
János apostolnak közönséges első levele. 5, 4. p.
Friedrich Nietzsche: Az értékek átértékelése. Hátrahagyott töredékekből. A szerző hátrahagyott 
töredékeiből a szövegét válogatta, fordította és az előszót írta: Romhányi Török Gábor. Holnap 
Kiadó, 1994. 11 p.



metafizikai világ mint igaz világ akarása az életért, önmagáért a ,földi" életért 
létezik. Igaznak, feltétel nélkülinek tartani valamit „önző" érdekből, tisztességtelen...

Az igazság akarása fedi föl ezt a teleológiál, az érdeket: „A morált súlytó szkepszis 
a döntő. A morális világértelmezés hanyatlása, amelynek nincs már semmiféle szankciója, 
miután megkísérelte a túlvilágba menekülést: a nihilizmusban végződik."23

( 4 .  A z  á tm e n e t i á lla p o t  -  a  k e re s e tt  v ilá g ) . A szellem, a kategóriák 
a nihillizmus tulajdonképpeni okai. A változóban az állandó jelenti az igaz valósá
got, a létezést. A szellemmmel az ember a változóban megragadhatja az állandót, 
amellyel bizonyosságot nyerhet a múlandósággal szemben. Az állandóságra törekvés
sel a világban is állandóságot teremt, a változót állandóvá emeli. A metafizika az 
állandóságot kínálja az embernek. Az emberi gondolat lesz mindennek a mértéke. 
Ahogyan Nietzsche írja, szükséges ez az élethez, de csak mint eszköz. A teremtett 
értékek perspektívát" jelentenek az életben, annak fönntartását szolgálják. Nincsen 
semmilyen előre megadott lényeg, nem létezik semmilyen előre meghatározottság. Egy 
kizárólagosan igaz világ nem létezik.

Megtudni, hogy az öröknek tartott igazság látszat, és nem összeomolni, tovább 
élini -  Nietzsche iróniájával -  valami isteni. Szükséges a látszat, de az is szükséges, 
hogy uralkodjon az ember a látszaton, és ne a látszat uralkodjon rajta.

»  Uo. 11 p.



Mirko Grlica

A szecessziós Szabadka - 
Az ellentétek városa *

A XIX. század végén és a XX. kezdetén Szabadka, lakosságának számát tekint
se, az előkelő harmadik helyet foglalta el az Osztrák-Magyar Monarchia keleti 
részében. A pontos magyar statisztika alá is támasztja állításunkat (1890-ban 72.737,
1900-ban 81.464, 1910-ben pedig 94.610), amihez azonban hozzá kell fűznünk egy 
lényeges megjegyzést: a kiváltságos helyzetet élvező Szent Mária kereskedőváros, 
majd a Maria Theresiopolis nevet viselő szabad királyi város is, amelynek határai 
a XVIII. században alakultak ki, egyike volt a legkiterjedtebb városoknak az egész 
Monarchiában. Az említett nagyszámú lakosság 169.192 kataszteri hold, vagy aho
gyan ma érthetőbb, 100.000 hektárnyi területen élt.

A szecesszió korabeli Szabadka lakosságának fele a város környéki településeken
tanyákon élt, amelyek egyetlen maroknyi szétszórt babszemként -  ahogyan a

legenda szerint Mária Terézia királynőnek elmesélték - ,  vették körül a várost.
Szabadka „polgárainak”  ez a része, akiktől a város, a városháza akár harminc
kilométeres távolságban is lehetett, csak a piacon (hetente, havonta), adófizetéskor
(negyedévente), vagy ünnepnapon történő templomlátogatása alkalmával találkozott
a varossal. Lehetetlenség volna tehát a városi lakosság' jellemzőit sorolva beszélni 
róluk.

A mai Szabadkára jellemző vallási és nemzeti sokszínűség egy évszázaddal 
ezelőtt kevésbé volt szembetűnő. A római-katolikusok (92%) képezték a meghatá
rozó vallási közösséget, rajtuk kívül jelentősnek csak a pravoszlávokat és a zsidó 
bithez tartozó polgárokat tekinthetjük, akiknek száma -  mindkét egyház keretében 
~ 3.000-re tehető. A görögkatolikus és protestáns lelkek száma néhány tíz és ezer 
között mozgott.

A hitbéli meggyőződés zártságáról a különböző vallású fiatalok között megkötött 
házasságkötések statisztikája árulkodik. Az ilyen frigy ugyanis ritkaságszámba ment 

zabadkán. A környező városokra (Szeged, Baja, Zombor, Újvidék) se ez volt a 
jellemző, de jóval gyakoribb jelenségnek számított, mint Szabadkán.

A magyar anyanyelvű lakosságnak több mint a felét csak az I. világháborút 
taegelező összeírásokban sikerült számbavennie a magyar statisztikának, így volt ez

* Részlet a Secesija u Subotici /A szecesszió Szabadkán című készülő monográfiából, amely a 
szabadkai Iróközösség kiadásában jelenik meg.



állami szinten és Szabadkán is. Ugyanakkor a szerb és német kisebbség vagy a 
nagyszámú bunyevác (több mint 30.000) lakosság nyelvét az ..egyéb”  címszó alatt 
jegyezte.

Hogy még teljesebb képet kaphassunk az akkori szabadkai társadalomról, vegyük 
szemügyre azt az adatot, amely szerint 1900-ban az állami -  magyar -  nyelvet mint
egy 22.000 polgár egyáltalán nem beszélte, akik viszont igen, azok közül minden 
ötödiknek nem a magyar volt az anyanyelve.

Sötétebb tónussal történhet a városról alkotott kép megfestése, ha elidőzünk a 
XIX. és XX. század fordulójának az írástudatlanságra vonatkozó adatainál. A hat
évesnél idősebb írni- és olvasni tudó szabadkaiak száma csak az I. világháború 
kitörése előtt haladta meg az analfabéták számát. Ebben a tekintetben Szabadka 
messze lemaradt a fővárostól, ahol a lakosság 84%-a tudott írni és olvasni. A sza
badkai összképben pozitív kivételt a zsidó közösség jelent, ahol az írástudatlanság 
ritka kivételnek számított.

A szecessziós Szabadka a fiatalság városa volt. 1910-ben mindössze a lakosság 
negyede volt 40 évesnél idősebb, a lakosság szinte fele nem volt több 20 évesnél. 
Ezek az adatok hatásosak lehetnének, ha nem állna szemben velük az a tény, hogy 
országos szinten Szabadkán volt a legmagasabb a gyermekelhalálozás, az elhunytak 
50—60%-át az 5 évesnél nem idősebb gyermekek jelentették.

A szabadkaiak többségének a hatalmas, jó  minőségű földterületek jelentették a 
megélhetést, hiszen a XX. század elején a lakosság 60%-a élt földművelésből. Néhány 
évtizeddel korábban az arány jóval magasabb volt. Ezidőtájt már a lakosság L2%-a 
az iparban és kisiparban, 4,5% a kereskedelemben és szolgáltatásokat nyújtó terü
leteken, valamivel többen a közlekedésben dolgoztak, és körülbelül ekkora volt az 
úgynevezett szabad foglalkozásúak (tanárok, ügyvédek, orvosok, bírák, színészek...) 
száma is. Ezek közül a leggazdagabbak és legbefolyásosabbak képezték a társadalmi 
ranglétra csúcsát jelentő polgárságot, a ranglétra legalján a napszámosok és a 
cselédek voltak.

Noha a szecesszió művészeinek jelszava az volt, hogy művészetet mindenkinek, 
tevékenységük gyümölcsét csak a kivételezettek vékony rétege élvezhette. Míg a 
felső-középosztály képviselői fényűzően éltek, bálokba, színházi előadásokra jártak 
és élvezték a belle epoque egyéb lehetőségeit, a munkások és napszámosok körében 
forradalmi volt a hangulat, izmosodott a szocializmus eszméje.

A társadalom különböző rétegei közti szakadék méginkább szembetűnő a lakó
épületeket számba vevő statisztikai adatok tükrében. 15.500 épület közül csak 1.300 
épült szilárd anyagból, és csak 2000 olyan ház volt, amelynek kőből vagy téglából 
volt az alapja, a többit vályogból vagy verett földből építették. Ugyanígy: a házak 
tetejének 1/3-án volt cserép, zsindely vagy bádog, a többit azzal fedték be, ami ezen 
a területen a leginkább hozzáférhető: náddal. A XX. század elején mindössze 97



lakásban volt fürdőszoba, ami mégiscsak egy másfajta, higiénikusabb életmód szim
bóluma. Ennek térhódítására csak az elkövetkező évtizedekben kerül sor.

Viszont sokkal vidámabb Szabadka-képet festhetnénk, ha a szabadkai polgárság 
szemszögéből közelítenénk. A XIX. század második felétől a polgárság töltötte be a 
jelentősebb tisztségeket az élet minden területén, a gazdaságtól és a kultúrától a po
litikáig. Az állandó gazdasági növekedés -  amelyet meg-megszakítottak ugyan kisebb 
visszaesések vág)' krízis-periódusok, azonban a rendszer biztosan tarotta magát - ,  a 
polgárságot jelentős nyereséghez juttatta, aminek egy része adó formájában a 
közszférába került. A városi hatalom ezáltal tehetett a lakosság életkörülményeinek 
javításáért, s ez volt az alapja annak is, hogy Szabadka városaiasodjon.

Ebben a folyamatban komolv jelentőséggel bírt a város bekapcsolódása a magyar 
vasúti közlekedésbe (először a Szabadka-Szeged-Zombor vonalon, majd 1869-től 
Budapest-Szabadka között is megindult a vonat, ami 1882-től már meg se állt 
Zimonvig), s így a legnagyobb távolságok is lecsökkenhettek, s az újdonságok, ötle
tek gyorsabban elérték Szabadkát.

A megkérdőjelezhetetlen sikerek ellenére, amit a középületek építése, kutak 
fúrása, az utcák burkolása és a járdakialakítás, parkok telepítése és a közvilágítás 
bevezetése jelentett, Kosztolányi Dezső, a szabadkai születésű nagy író Pacsirta 
című regényének írásakor mégis Sárszegnek nevezte a várost. A polgárságnak azon
ban mégiscsak sikerült letörnie a konzervatív többség mindennapi ellenállását, és a 
maga mércéi szerint formálhatta a várost. Azzal a folyamattal egyidőben, amikor a 
szecesszió művészei helyet követeltek maguknak a nap alatt, Szabadkán megcsörrent 
a telefon (1894), elektromos izzó világított (1895), megkezdődött a villamosközleke
dés a közkedvelt Palics-fürdő vonalon (1897), megtarotta első mozgóképes előadását 
Lifka Sándor vándormozija.

A társadalmi élet jórészt -  mint annyi évtizeden keresztül -  továbbra is a kávé- 
házakban és kocsmákban folyt, amelyek közül jónéhány szakmai, státusz-beli vagy 
nemzeti szempontból különböződött cl. Emiatt vált lehetőve szofisztikusabb elneve- 
zésük: kaszinó, olvasó- és más kör, ami persze egyáltalán nem akadályozta meg az 
odajáró közönséget abban, hogy a társulások alapszabályában lefektetett oktatási és 
kulturális tartalmak tüzes, hazafias és hosszú pohárköszöntőkbe torkolljanak.

A polgárság jelentősebb részében a konzervatív tudat dominált, s emiatt soha 
nem sikerült sajátjaként elfogadnia és támogatnia legtehetségesebb polgártársait, az 
•gaii művészeket és alkotókat. Kosztolányi Dezső és Csáth Géza író, Farkas Béla, 
Csóvics Ilonka, Oláh Sándor festő, Teles Ede szobrász, Iván Saric, aki maga szer
kesztette repülőjével 1910-ben sikeresen a város fölé emelkedett, s rajtuk kívül sok 
•nas alkotót is hitetlenkedve, gyanakodva fogadtak, így azok életük folyamán nem 
élvezhették a szélesebb közvélemény igaz támogatását.



Csak néhány enthuziaszta kivétel hitt abban, hogy közkönyvtár és múzeum lét
rehozásával javíthatnak a város igencsak zord művelődési éghajlatán, de néhány éves 
huzavona után a megvalósulás a következő évtizedekre maradt. Csak egyetlen 
példa: Vojnits Oszkár világutazó a városnak ajándékozta kivételes, Európán kívül 
összegyűjtött etnológiai tárgyait, de azok több mint fél évszázad késéssel kerültek 
bemutatásra a szabadkai közönség előtt.

Raichle J. Ferenc és Macskovics Titusz, az a két építész, aki a legtöbbet tette 
Szabadka városi arculatának kialakításáért, dicstelenül fejezte be életét. Macskovics 
nyomorban, mindenkitől elfeledetten halt meg, míg Raichle több csődöt követően 
eltűnt Szabadkáról. Gyönyörű családi palotáját eladta -  de nem a városnak, mert 
annak vezetése nem volt hajlandó elkülöníteni egy szerény összeget és megvásárolni 
az épületet, hogy múzeum, a kultúra palotája lehessen. Ugyanekkor Eisenhut olaj
képeit néhány száz koronáért szórták szét, de a város vezetői közül senkinek nem 
jutott eszébe, hogy egyszeri és kivételes alkalmuk nyílt ezeket a műalkotásokat meg
szerezni a városnak, noha „okos konzervativizmussal”  jellemezték önmagukat.

Ilyen légkörben születetlek meg a városban a szeceszziós alkotások. A szecesszió 
időszakának szabadkai társadalmáról kialakítható negatív következtetés csöppet sem 
ártott az építészeknek, művészeknek, iparosoknak és műveiknek. Épp ellenkezőleg, 
csak nagyobbá és jelentősebbé teszi azokat.

Az utóbbi néhány évben, hogy egy csoportosan végzett tanulmány keretében 
Szabadka polgárságát és annak építészetét tanulmányozom, érdekelni kezdett az épí
tész és a megrendelő közti viszony, amit a következő dilemmában fogalmazhatunk 
meg: milyen mértékben hatott a tulajdonos az építészre annak eldöntésében, milyen 
legyen háza vagy bérpalotája kinézete? JVoha konkrét és közvetlen válaszig nem 
jutottam el, magáról a polgárságról folytatott szélesebb körű kutatásaim alapján 
úgy tűnik, hogy a tulajdonos befolyása véget ér a legalapvetőbb elvárás megfogalma
zásánál, minden egyébben az építész döntött. így a legnagyobb siker (vagy sikerte
lenség) esetében őket illeti az elismerés (kritika).

L  I . ford ítása



H ugó von  H ofm anm thal

Katonatörténet
A lovasszázad dragonyosai az istálló hátsó fala mentén végigfutó hosszú fageren- 

án ültek, és ebédjüket ették. Abban az árnyéksávban ültek, mely a föléjiik hajló 
látállótetőről egyenesen lehajtott fejükre és a térdükön tartott ón sajkára hullott. Az 

lsz*®knek: a három szakaszvezetó'nek, a század trombitásának és néhány káplár- 
a hordóból és egy deszkából összeácsolt padja volt néhány lépéssel odébb, ahol 

egy diófa a fekete árnyék gyér foltjait vetette a kiszáradt talajra. Az árnyéksávban 
a beszélgetésféle haladt ide-oda, félhangos, fojtott beszélgetés, amilyent egy
szerű^ emberek folytatnak, ha korlátozva és feszélyezve érzik magukat. Olykor-oly- 
,or g a n g o s  nevetés futott végig a soron, egy elmormolt olcsó éle, melyet mindenki 

e ismetelt: a nevetés azonban nem megszakítás nélkül futott végig a soron, középen 
egy szomorú emberben holtpontjára lelt, ahol az ártatlan fecsegésnek jobbról és 
/..?,! Jövő hullámai megtörtek. Olyan ember volt, akinek hosszú, sovány, nagy 

u arcában semmi különös nem volt, csak az, hogy elálló és vörösen fényló' fülé
ü l  M 0’ hajtásszerű felső peremében volt valami aggódó. Sajkáját a többi

ekhez hasonlóan a térdén tartotta; de míg a többieknél a zsíros krumpli szétnyomott 
Pepen át már elővillant az edény ón alja, az ő sajkája még félig tele volt. Ennek 
ejlenere váratlanul fölállt, sajkáját a gerendára tette, s nagy, ügyetlen léptekkel 
e nidult. Schillerwein szakaszvezető fölemelte szeplős ragadozómadár arcát és az 
ember után nézett. ,,Schwendar”  -  kiáltott utána, amikor a dragonyos eltűnt a 
sarok mögöit. A mellette ülő rövid nyakú káplár kérdőleg nézett rá.”  Ez az ember 
^ ar régen nem tetszik nekem.”  -  mondta a szakaszvezető. „A  fickó beteg, vagy mi” , 
es tovább evett. Schwendar befordult a sarkon, hallotta, hogy a nevét kiáltják mö
götte, s lehajtott fejjel továbbment a fölforrósodott mész szagát árasztó fal mellett, 
oiotte a szikrázó nap tomboló tüze, melytől az áttetsző levegő, mint párává vált 

so|et fém, hatalmas kékes tömegben függött. A dragonyos átment az istállók közötti 
szeles udvaron, a fehér talaj és a meszelt fal vakító fénye minden távoli alakot 

Mosott, és úgy elnyelte lába alatt az utat, mintha az ürességben haladt volna előre. 
Lesütött pillantása hirtelen egy sötét, mély vízre esett, és a velejéig összeborzadt, 

ott e6y szempillantás alatt tudatára ébredt, a nagy, félig földbe süllyesztett hor- 
0 v°lt ez, melyből a lovak itatóvödreit merítették. De leikébe a gyerekkorban a 

°söndes, árnyékos vizektől mélv borzadás vésődött be: otthon, a kis kert sarkában 
a dohos illatú levélrakás és egy nedves, hűvös árnyékkal teli bodzabokor között állt 
az esővizeshordó, melybe, röviddel születése előtt, az örök kárhozattól és a pokol 

zet°I való félelmében anyja húga, egy öregedő lány belefojtotta magát, miközben



a gyöngeelméjűek titokzatos vasakaratával addig tartotta fejét a víz alatt, míg teste 
holtan függött a peremen. A fiúnak úgy tűnt, a félelmes sarokban a szürkülő esti 
órákban megmutatkozik a holt petyhüdten alálógó teteme, e kép azonban aggasztó
an saját legmélyebb életével vegyüli el, amikor a forró déli órákban a sötét, nedves 
tükör fölé hajolt, s a zöldnek látszó mélvhől saját arca lebegett felé, azután azon
ban ismét csodálatosan összezilálódotl, sötét és villogó körök nyelték el, és egy alak
talan árnyék látszott fölfelé törekedni, hogy sikoltva szaladt el, és mégis újra 
visszatért, s belemered). Hogy azonban az erre való emlékezés e pillanatban ekkora 
erővel fogta el, csupán része volt a különös állapotnak, mely a katonán hetek óta 
egyre jobban elhatalmasodott, része volt annak a valamiféle komor elgondolkodás
nak, amely őt egyre mélyebb szomorúságba taszította, az ágyban kipattantotta 
szemét s éreztette vele nehéz vére nyomását, evés közben összeszorította torkát, s 
minden aggasztóra és gyászosra fogékonnyá tette kedélyét. Tudta, hiába menne ágy
ba: az izzó nap csak fáradttá tette, nem álmossá, s belülről megmagyarázhatatlanul 
izgatott volt: megrázkódtatott kedélyében a gyerekkori emlékek lecsupaszítva feküd
tek, mint földrengés kivetette hullák, az első gyónás borzongása, az első zivatar, az 
iskolai napok rikító és tompa emlékei egy gyereket hajtottak felé, akit inkább le-nek, 
mint én-nek kellett volna szólítania, s mégis úgy megakadt benne a szeretet, hogy 
nem tudta, mit kezdjen ezzel a teremtménnyel, aki olyan idegen volt a számára, mint 
egy idegen gyerek, és olyan érthetetelen, mint egy kutya. E szomorú ittasság, ez a 
megmagyarázhatatlan belső vihar terhesebb volt a számára, mint a korábbi levert
ség; szét akarta inkább szórni figyelmét, ezért a belcgistállóba indult utánanézni, 
jöttek-e új, beteg lovak. De a nagy párásán homályló helyiségben csak a már isme
rős három lovat találta: az öreg, vak fehérszürke ló, melynek színe a véknyán 
sárgásba ment át, szünet nélkül mozogva, rekeszében jobbra-balra, majd ismét jobb - 
ra-balra lépett.

A szomszédos állásban a kehes ló feküdt: nem maga alá húzott lábbal pihent, 
mint az egészséges lovak, hanem különös módon félig feszült inakkal, mintha szün
telen ugrásra készen kellene állnia, s a feje, nagy, kutató szemével görcsösen fölfelé 
irányult, hogy a kitágult, elkeseredett orreimpák a mellkasának és hullámzó, erőtlen 
véknyának szükséges levegőt beszívhassák. Ezt volt az egyetlen testtartás, melyet, 
anélkül, hogy fulladástól kellett volna tartania, elviselt. Ennek a lónak hörgő léleg
zete és a mozgó fehérszürke nyomasztó, ritmusos ide-oda lépdelése együttesen adta 
a helyiség életének hangszínét: a sarokból, amelyben a harmadik ló állt, semmi sem 
szűrődött ki, csak halotti csend. Nagy állat álldogállt ott a négy lábán, lehajtott 
fővel, mintha aludna. De nem aludt: abrakolás közben megfeledkezett magáról, aho
gyan járás közben is képes volt megfeledkezni magáról, s egyenesen a falnak vagy a 
víznek ment, mint az üres levegőnek. Élt, de az élet olyan tökéletesen elveszett 
benne, mint egy tóba süllyedt kő: fásult tébolyában nem alva, és nem ébren állt, az



élettől és a haláltól, magának a halálnak a lehetőségétől láthatatlan, áttörhetetlen fal 
zárta el: szeme nvitva volt, de nem látott, öntudatlanná vált abrakolás közben, nagy 
lelógó pofájára zabszemek sokasága tapadt, s közöttük egy apró, halványsárga élet
telin forduló és tekergő féreg függött.

Amikor a dragonvos ismét végigment az udvaron, egy istállóajtóból hangos, nye
rítő nevetés hallott. Két káplár állt az ajtóban és azzal mulatott, hogy Moses Last 
dragonyost a dandárparancsnok és a hadtestparancsnok úr nevéről kérdezgette. 
Gyengeelméjű volt ez az ember; a lovaglásban való kiképzésével leküzdhetetlen 
gyávasága miatt hamarosan felhagytak, s mivel otthon szabó volt, az úgynevezett 
mesterségbeliek szobájába tették, s ezenkívül a lovak ápolásánál alkalmazták, órák 
Hosszat lehetett látni, amint hangtalan serénységgel a ra bízott ló előtt térdel s egy 
kis zsíros ronggyal akkora hevességgel dörgöli patáját, míg úgy' ragyog, mint a 
fényezett csont. Máskülönben azonban a legcsekélyebb katonai kiképzésben sem 
•ehetett részesíteni. Amikor a lovaskapitány, akihez kutyahűséggel ragaszkodott, az 

istállóajtó előtt leszállt a lováról, kiszaladt, levette sapkáját, míg arca fintorba tor
zult az örömtől: ,,Jó napot kívánok, kapitány ur!”  Erről sem kikötéssel, sem aris- 
tommal nem tudták eltéríteni, de éppen olyan kévéssé tudtak arra is rávenni, hogy 
a kapitánynak vagy bármelyik fölöttesének a nevét megjegyezze.

Schwendar félrefordította fejét, hogv a két altisztet köszöntse, s miközben a ha- 
j*0tn díszlépés alatt rájuk szegeződött a pillantása, a gyengeelméjű látványa erősen 
belevésődött: remegve állt, görcsösen merev tartásban, elórenyujtott allal és nyak- 
k«d, felpuffadt arcából ferde, ugyanakkor védekező pillantással nezett kínzóira; kö
vér ajkai mögött erőlködve dolgozott. Végre gyönge fény suhant át arcán, szavakat 
préselt ki, s sietségében nekiesett az egyik káplár testének, akit egy fürge mozdulat
u l egyenruhájának gombjainál ragadott meg. Azután a káplár valamilyen parancsot 
ordított, és Schwendar még látta a felpuffadt arcot, amint egy ütésre emelt ököl elől 
hátrahőköl. Gyors lépésekkel továbbment a legénységi szobába, s mert vasárnap volt, 
előszedte kimenő mundérját és vette sisakját és kardját, hogy a városba menjen. 
Amikor elkészült, megszokásból régi ezüst zsebórája után nyúlt, és rögtön eszébe 
jutott, már nem az övé, s már két hónapja, hogy naponta érte nyúl és naponta a 
megaláztatásnak s a kongó fájdalomnak ugyanazzal az érzésével elvesztése körűimé
i r e  eszmél. A tolvaj ese tlen  barátja, Thoma volt, a század szíjgyártója, aki most 
a Spielbergben ül.

Egyre mélyebbre hatolt az erdőbe. Maga után vonszolt kardjával és a nyakába 
l°h  sisakkal a nyírfák között úgy topogott, mint egy részeg. Az alacsony ágak fölhe
v í t  arcába csapódtak, talpa a lápos talajon mély nyomokat hagyott, melyek bugy- 

orékolva barnásfekete vízzel teltek meg. E zörej olyan közel hozta hozzá a halál 
gondolatát, mint délelőtt a vizeshordó látványa, s hogy ne hallja tovább, irányt 
változtatott, egy szilárdabb talajú csapáson haladt tovább, inkább szaladva, mint



menve. Úgy látszott előtte, mintha ritkulna az erdő. Valami vöröses lebegett a szeme 
előtt, kékesvörös csillámlás húzódott keresztben az úton. Amikor közelebb ért, sok 
zsályavirág volt ott, az alkonyodó bokrok között. Figyelmesen megnézte őket, ám aho
gyan szemét fölemelte és továbbment, a vöröses ismét eléúszott, mint egy lebegő 
fátyol. Azután vörös foltként egy előrehajló, félig rejtve leselkedő nyír törzsén 
feküdt. Azután minden oldalról egészen vérvörös fátyol érkezett, nagy véres folto
kat vetett a sűrű bozót gömbszerű zöldjére, a fehér törzsekre. Vértócsák álltak ott, 
a sötétedő földön. Tíz ugrás, mindegyik közben úgy tűnt, kalapáló szíve felmondja 
a szolgálatot, s ott volt az erdő szélén. Vérezve, mértéktelenül feszült fényben, mint
ha egy megtörő szem utolsó pillantása izzítaná föl, mereven és mozdulatlanul égve 
hevert előtte a végtelen, hullámvonalú síkság. A két óra lovaglásnyira fekvő nagy 
vasúti gát mögött ment le a nap. Már csak a meztelen, izzó korong felső pereme állt 
ellen a gát fölött, mint egy szemhéjától megfosztott szem felső része: azután az is 
villogva leszállt, s a vidék lassan a fénye szakadékéba zuhant, melyből vörös füst 
szállt a halálba. A félelemtől és a futástól kimerültén Schwendar leült az erdő 
szélén. Amikor a nehéz sisakot levetette s maga mellé tette a fűbe, olyan volt, 
mintha a bokorból oldalt egy hideg, figyelmes s mégis részvétlen pillantás súrolná, s 
mellét olyan érzés szorította össze, melynek távoli, egészen távoli emlékkel kelleti 
összefüggnie. Annak a napnak emléke volt ez, amikor anyja meghalt, inkább a test. 
mint a lélek nyomasztó emléke. Érezte a lélekzete elakadását és a hátában a hide
get, amikor a beteg hirtelen fölemelkedett és idegen, kemény, e.-ős hangon azt mond
ta: „Ez itt a szent Szűz Mária, egy fénnyel int nekem", és aztán még egyszer, „egy 
fénnyel int nekem” . Azután a haldokló tekintete lassan, a szigorúság kifejezésével és 
egészen részvétienül lesiklott a Fiúról, róla és mindenről, ami a szobában volt, utóbb 
a takaró kiemelkedéséről, ahol a sovány lába volt, s végül merev és feszült, nehéz, 
mintha befelé forduló figyelemmel telten megállt, miközben a fiúba a szörnyűségtől 
hangtalanul belefúródott az iszonyat, hogy egy alak, akit nem láthat, anyjának int s 
neki követnie kell őt, és ennek az idegennek annyira a hatalmába kerül, hogy nyi
tott szeme nem lát többé semmit, őt sem, és semmit a világon. Ezek feltörtek benne 
és keserűséget hoztak magukkal, melytől nem volt menekvése. Újra átérezte a gye
rek megmeredését a felismerés nyomán, hogy ilyesmi megeshet; most azonban, mint
hogy már régen történt, új, borzalmas fényben látta mindezt: gyűlölte anyját, amiért 
így kilopta magát az életből, hideg szemmel nézve rá, és mindenre, amit e pokolban 
hátrahagyott. A pázsitot, ahol ült, a nagy, áthatolhatalan takaró részének érezte, 
amely alá a halottak elbújnak, hogy ne legyenek többé itt. Úgy feküdtek alatta, mint 
az alvók, akik ágyuk párnájába fúrják magukat s arcukat a huzatba dugják, és 
tele volt a fülük földdel, hogy nyöszörgését ne hallják, és ne törődjenek elhagyatott- 
ságával. Felugrott és lábával a föld felé sújtott, hogy nyoma mély hasadásokat 
hagyott a földben, s a pázsit csíkszerű rongyai az ég felé szálltak. Azután kivonta



kardját és a dühtől eszét vesztve, a rombolás érzésétől mámorosán a cserjéket és 
a kis fákat kezdte vágni. A legyőzött lények gyönge ellenállását és lázadó lélegzetét 
vélte hallani. Elrongyolt levelek töltötték meg a levegőt és a megsérült ágak nedve a 
katona arcára és kezére permetezett. A kard tátongó sávokat sújtott a hűvös sötét
be, mely úgy áramlott felé. mint a pincenyílásokból. Visszahőkölt, mert ezúttal 
kivehető közelről egy merev, halotti pillantás érintette, lábánál egy, a sötétben ösz- 
szekuporodott nyomorult lényt látott, kardja puha testre sújtott le. és amikor kihúz
ta, egy elpusztult nyúl szánalmas kis holtteste volt az. melynek merev szeme most 
élettelenül kimeredve a magas, hideg menny távolába tekintett. E siralmas látvány 
fokozta a szerencsétlen tompa haragját; újra lecsapott a halott állatra, széles ívben 
°Idalra hajította, hogy csattanva vágódott egy kemény törzsnek, s a magasban meg
riadt csókák raja hirtelen, undok kiáltással és szárnycsapkodással menekülve a csön
des levegőbe vetette magát. Sikoltásuk fölfelé irányította a katona tekintetét. A undok 
raj izegve-mozogva egy ősi szilfa tetején ült el, mely ősi gyökerein nyugodott és úgy 
tönt, meredek szakadék szélén fölhúzott, zöld hegyiváros terhével játszik. Ám a szil
fa oldalán két óriási nyárfa emelkedett, s törekvő koronájával fölmagasodott a ho
mályba. A három fa nem volt összenőve, de úgy látszott, határtalanul erős törekvésük 
eSVmásra vonatkozik: a szilfa lombjának háromszorosan beálló ereje a pillantást erő- 
Sen emelő karként ragadta magával, egyik életteli, árnyékos boltozat adta tovább a 
másiknak, végül az utolsó a nyárfáknak nyújtotta át, melyek mint egy hangtalan ver- 
sengés belső tüzétől átjártan csendesen egymás mellett nőttek bele a térbe. A söté
tedő órában egyre inkább óriásivá növő három fa látvány rémálomként nehezedett 
Schwendarra: karja a gondolattól, hogy kardjával ezekre a mozdíthatatlan törzsek- 
re sújthatna, úgy elnehezedett, mint egy béna végtag. Az óriáserők hatalma esztelen 
játékát megfosztotta a fensőbbség látszatától, mely őt néhány pillanatra túllendítet- 
*e gyengeségének érzésén és félelmén, megkötözte a vérét, és az ürességbe utalta őt 
vissza. Elfordított pillantással fölvette sisakját a földről s a nyílt legelőn át, egyik 
kezében meztelen kardjával, a másikban sisakjával egyenesen a kaszárnyába futott. 
Nem volt egyéb gondolata, mint hogy csak ne kelljen tovább egyedül maradnia, 
élelme most bizonyosságot nyert, úgy érezte, mintha a teher, amellyel az óriási fák 
játszottak, hamarosan a lelkére zuhanna. Már egy hosszabb szakaszt megtett, ami
kor ereinek dobolása közben egy ló patájának tomboló gyors zaját hallotta, mögöt
te rohanhatott, minden egyes tompa dobbanással a föltépett talajt maga mögé hányta. 
Mint egy űzött nyúl, gondolkodás nélkül oldalra vetette magat, és széles ugrásokkal 
az erdő felé tört. Ahol az urasági halastó zsilipjénél elérte az erdőszélet, átugrott a 
száraz levezető árkon, s a tó mellett futott, eszeveszett sekrestyésalakjának vad 
árnyékával megrémítve a nagy, sötét halakat, melyek mintha kódobas erte volna 
gket, kör alakban szétrebbentek és eltűntek a zöldesfekete, nedves mélyben. A 
kíváncsiságból utánaügető fiatal tiszt a tó szélén engedelmességre bírta a hevesen



lélegző, nagy rókát, s az érthetetlen alak után nézett, aki sisakját és kardját hosszú 
kezében görcsösen lóbálva egy vad ugrásaival menekült a fák közé.

Fölegyenesedett. A két hosszú, egyforma ágyakból álló sor világos holdfényben 
feküdt, s az alvók testét a sötét, erős árnyékok szakadékokként választották el. 
Arcukat a szemük és az ajkuk alatti sötét területek valamiképp idegenné és elna
gyolttá tették. Schwendar felült. Kezét, amelynek úgy érezte súlyát, mintha holt lett 
volna, maga elé tette a takaróra. Szemét nyugtalan és üres kifejezéssel az alvókon 
járatta. Az ébrenlét nem volt jobb  a csukottszemű félálomnál. Olyan volt, mintha a 
mellére helyezett nehéz kő valamennyire távol, tőle jobbra, a félhomályos sarokban 
lebegne, ahol a szakasz trombitája függött, mintha ott lebegne moccanatlanul a 
szürkületben, és onnan mellkasát ugyanazzal a bénító teherrel fenyegetné, mint 
korábban. Félrefordította fejét, hogy ne lássa, s minden erejét megfeszítette, hogy 
gondolkodását arra irányítsa, ami a szeme előtt volt. Ügy tűnt, emberfeletti erőfeszí
téssel sikerülhet a gondolatokat kifelé kényszerítenie, hogy mintegy hátat fordítsa
nak annak, ami bensejében aggasztotta. Hozzá legközelebb Taborsky káplár feküdt. 
Civilben cipész volt. Úgy feküdt a hátán, mint a cövek. Karját is egyenesen kinyújt
va tartotta, egyiket jobb, a másikat bal oldalt. Jólelkű, az illemre sokat adó ember 
volt. Az elégedettnek látszó arcból, a pisze orr alól kiálló szalmasárga bajuszkát 
nyugodt lélegzetvétele mozgatta. Lélegzetvételének bizonyos értelemben jóakaratú 
egyenletességében az fejeződött ki, ami a szolgálatban is kitüntette. Senki sem adott 
annyi jóakarattal egy lónak enni, senki sem hallgatta olyan nyugodt arccal a szidást 
és a lehordást. Órák hosszat tudott föl-alá sétálni az istállóban, minden alkalommal 
barátságosan pillantva a fapillérre a gallércsík igazítására fölakasztott tükörcserép
be, egykedvűen, de nem irónia nélkül biccentve és újra tovább haladva. Párnája 
alatt összehajtogatott zsebkendőt tartott, melyd sohasem használt, s egy ponyvare
gény néhány lapját. Szívesen s bizonyos hivalkodással olvasgatta, még jobban sze
rette azonban, ha arról kérdezik, miért olvassa olyan szívesen, szeretett erről 
felvilágosítással szolgálni és általában a művelt ember és a jóságos barom szintjén 
levő ember közötti különbségről beszélni. Hirtelen, egycsapásra tudta Schwendar, 
hogy mindazt végiggondolta, amit erről az emberről gondolni képes, s tovább szem
lélni őt éppúgy nem volna hasznára, mint a szomjazónak egy üres korsó. S bár érez
te a félelem visszatérését, mely ezt a hitványán megépített homokgátat, ezt a mellette 
fekvő emberre való gondolást feltartóztathatalanul elmosná, ha gyorsan, gyorsan 
nem erősítené meg. Alig volt azonban bátorsága, hogy pillantását elvonja a káplár
tól és a szomszédos ágy felé fordítsa, hiszen eközben érintenie kellett a két ágy kö
zötti sötét teret, s ebben az árnnyal teli szakadékban az iszonyat bizonyítéka, a 
valóságos megváltoztathatatlansága és a látszólagos szabadulások nevetséges semmis
sége feküdt. Mint egy gyáva tolvaj, aki az alvók két lélegzetvétele között emeli tal
pát, saját szíve kalapálásától úgy körbevéve, hogy a talaj messze távolinak tűnik és



a lábának uralhatóságát végtelenül csekélynek érzi, lopva és remegve átemelte 
pillantását a sötét sávon, s minden erejével, akárha simogatva, a következő ember 
arcára siklatta, aki két karját a feje alá tette, és nyitott szájjal aludt, úgyhogy látni 
lehetett szájában az erős, szép fogakat és fölvetett orrának cimpáit. Cypris drago- 
nyos volt, egy gyermeteg ember, akinek barna orcáján lvukacskák keletkeztek, ha 
nevetett. S szerfölött szívesen nevetett. Schwendar megkísérelte halk, kiapadhatat
lan nevetését emlékezetébe hívni: olyan volt, mint egy üvegpalack nyakában az ezüst 
bugvborékolás. Ez a Cypris úgy be volt csavarva takarójába, mint egy gyerek. Vele 
szemben, a másik sorban feküdt az erős Nekolar. Húszéves volt, de óriási, a legerő
sebb legény a szakaszban. Haja finomszálú és sűrű, mint egy vidra bundája, színe, 
mint a fényes sugárzás. Arcát párnájába fúrva feküdt, nagy tagjait átdobta az ágyon, 
nuntha egy fakó állattal birkózna, melyet fiatal óriási testének feszítőereje szorított 
v°lna a földre. Homályos csodálattal vonta el róla pillantását Schwendar, s szom
szédjára nézett. Karaseknek hívták ezt az embert. Undorító és közönséges volt az 
arca és undorítóan feküdt az ágyában, a takarót álláig fölrántva, térdét egyszerre 
Syaván és szégyentelenül magasra húzva. Schwendar tekintete szomorúan és undor- 
ral húzódott vissza róla és a közvetlenül az övé mellett álló üres fekhelyen pihent 
meg, barátjának, a fegyházban ülő szíjgyártó Thomának a fekhelyén. Ekkor végte
lenül erősen elfogta elhagyatottságának érzése: barátja elárulta és eladta őt, anyja a 
föld alá ment, torka összeszorul evés közben, tagjai nem szolgálják többé, s az álma 
°úa. Szorongva először egyik karjára, majd a másikra könyökölt. Aztán, inkább egy 
mzrohamban, mint belső indíttatásból, ledobta magáról a takarót, és föltérdelt ágyá
ban. Istenem, Istenem nyögte félhangosan maga elé, s szeme úgy forgott üregében, 
mint egy szenvedő állaté. Egvre világosabb lett a szobában, egyre jobban szorongat
ja ezeknek az embereknek a közelsége, akik alvó testükbe burkolózva nem törődtek 
kínjaival. Sötét emlékezés adta a szájába a szavakat: „Uram, Uram, múljék el tőlem 
ez a keserű pohár!" Háromszor vagy négyszer elismételte, míg valami váratlan, 
'alami fölfoghatatlan történt. A szobát csöndes világossággal megtöltő fényben vál- 
|°zás ment végbe. Csak egy pillanatig tartott: úgy tűnt, belülről jön , ám kívülről is 
Jöhetett volna. Egy megrebbenés volt, mint egy ismeretlen fény intése. Azután a halk 
mny ismét magába süllyedt, és minden olyan lett, mint azelőtt. Lelkét azonban ter
mészetfölötti gyorsasággal igázta le a bizonyosság, hogy jelet, egy neki szóló jelet lá- 
Jotb a kitárt ég .visszfényét, egy, a házon átsikló angyal villanását. Nyitott szájjal, 
aza inakkal, térdelve az ablak felé fordult.

A feketéskék, hatalmas némaságban ragyogó ég visszahúzódott pillantása elől, 
j;s semmiről sem látszott tudni. Ám a földön az alacsonyan járó hold enyhe fénye 
mküdt, idegenszerű sugárzásba vonta a kovácsműhelyt és a pirosfedelű házat, az 
altisztek szállását, karcsúknak tüntette föl a szabadtéri lovasiskola akadályait, leke
n h e t t e  a frissen hantolt sírok élét, egyetlen, úszó ragyogással fedett tágas mezővé



változta! ta a szántóföldet és a nagy gyakorlóteret, melynek távoli peremén a nagy 
sötét gát fogta föl a pillantást, hogy mint egy felmagasló, óriási, nyílegyenes út. az 
ismeretlenbe rántsa magával. Schwendar nedves csillogással megtelni kezdó' szeme az 
egész nagy térben egyvalamit keresett, ami olyan parányi, mint egy ember fölvilla
nó tekintete, s mégis olyan nagy, hogy keresztülszeli az ég és föld közötti távolságot, 
és minden emberi mértéket semmissé tesz. Szeme a jel kiindulásának helyét keres
te, mert tudta, neki adott jel volt ez, hatalmas, hangtalan lendülettel visszatért' 
leikébe a hit, és mint titokzatás enyheségtől hajtott áram, átjárta őt. Már nem sem
miként, melynek belsejét az üresség és a gond vájta, hanem megváltva, az elveszít- 
hetetlen boldogság tompa tudatában, fehér ingében, nehéz szemével és sóvárgó-nyitott 
ajkával térdelt a magukat az ágyuk gőzébe fúró és fogukat a sötétbe csikorgató 
alvók teste fölött. Még egyszer élvezni szerette volna azonban e kezdet mondhatat- 
lan boldogságát, amely már kívánatosabbnak tűnt a számára, mint az azóta eltelt 
percek, még egyszer érezni a hangtalan fölfénylés leheletét, amelynek suhanásakor a 
holdfény megnövekedett, majd ismét magába zuhant, valami hatalmas hajolt le hoz
zá. Azonban hogy a jel megismétlődésének kimaradását, s ezzel minden semmivé 
válását megelőzze, a kívánságot alig tudatosuló megszorítással úgy fogalmazta meg, 
hogy előre engedélyezte az Úrnak a második jel visszatartását, a jel kimaradásának 
sem szabad semmi rosszat jelentenie. Arca ravasz és ijesztő kifejezést öltött: észre
vette, hogy az égnek abban a részében, amelyet pillantása nem fogott át, valami tör
ténik. Nem tudta, mi az, de bekövetkezett. Belső kényszer hajlította közelebb az 
ablakhoz, s szögezte pillantását az oldalsó láthatár előtűnő szeletére. Ott volt, ott, 
ahol a két óriási nyárfa egy szilfát közrefogva kísértetiesen a sötét, áthatolhatatlan 
ég felé emelte az ágak építményét, ott volt a félig mozdulat, félig ragyogás, a fák 
csúcsa között látszott, mintha egy hazatérő angyal olyan észrevétlenül súrolta volna 
sarkával a himbálózó baldachint, mint egy kismadár szárnycsapása a magas, világos 
levegőt, mégis hatalmas mozdulat volt ez, mint mikor a nagy legelőn, kis porfelhők 
mögött, századok sokasága sorakozik, s közeledésükkel a talaj, mint valamely föld 
alatti mennydörgéstől, érezhető hullámokban döng.

A jel megismétlődése után Schwendar halkan visszaereszkedett, s homlokát a ben
sőséges boldogság érzésével az ágy láb felőli támlájához szorította. Olyan könnyű 
volt, mint egy újszülött: minden nehézség, minden gyötrelem elapadva süllyedni 
látszott, mint a mélyben csörgedező patakok annak, aki a hatalmas hegy csúcsát 
megmászta.

Fölhúzta istállócipőjét és durva vászonmundérját, aztán az ágyára ült s könnyű 
szívvel várakozott, míg a lépcsőn a napos káplár nehéz lépteit hallotta, aki az istáll- 
strázsát felváltani indult. Akkor fölállt, és az istállóba ment. A lépcsőn három vagy 
négy felváltott, aludni térő katonával találkozott. Tompa és mogorva arcuk és a 
sietségük, hogy ágyba kerüljenek, elégedett csodálatot keltett benne, mint egy fel



nőttben a kisgyermekek sürgése-forgása. A sötét istállóajtóban egy részeg strázsa- 
toester, aki inspekciós tisztnek képzelte magát, és azt hitte, rendet kell teremtenie, 
°lyan hevesen nekiment, hogy az istállók körül futó kis árokba tántorodott, az őt 
eltöltő belső boldogságérzet azonban minden érintésre egyre erősebben és ellenáll
hatatlanul fakadt szíve legmélyéből, és az arcán, mint egy fülig szerelmes emberén, 
Mosollyá változott. Mosollyá, mely mint nádszál végén a könnyű buborékok, mindig 
ujra képződött. Minden a derűjét táplálta: az őrségváltáskor szokásos sietős futko- 
8ás az istállók között, a részeg strázsamester távolba haló káromkodása. Amikor egy 
toásik szakaszhoz tartozó dragonyos tévedésből ott felejtett cipőjét kereste mezítláb 
az istállójában, hangosan nevetnie kellett, s bensőségesen ezt gondolta magában: „Úgy 
'"egy itt minden, mint egy menyegzőben.”  A félhomályos istállóban a fekve vagy 
állva alvó lovak között elégedetten járt föl-alá, elégedetten ringó járással, mint 
egY gazdag paraszt, csak kezét nem a háta mögött, hanem a teste előtt tartotta 
összekulcsolva.

Utast Csilla fordítása
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Hugó von Hofmannsthal 
Katonatürténet című novellájának 

néhány elméleti kérdése
Jegyzetemben Hugó von Hofmannslhal Katonatörténet című elbeszélésének 

leírását Gerard Genette elméletének kategóriáival kísérlem meg. Az elemzés során 
használt narralológiai fogalmakat Genette Figures II és Figures III című munkái
ban vizsgálja.

Genette a narratív mód kategóriáján az elbeszélés két sajátosságát érti: elsőként 
annak a lehetőségét, hogy az elbeszélő a narratív információt különböző távolságból 
mutathatja be, másodszor pedig azt, hogy az elbeszélő a narratív információt külön
böző nézőpontokból ábrázolhatja. Az első lehetőségei (a részletesebb vagy elnagyol
tabb ábrázolás lehetőségét) Genette térbeli metaforával távolságnak (distanciának) 
nevezi, a másodikat (a különböző nézőpontokból való bemutatás esélyét) fokalizá- 
ció nak.

A távolság meghatározásakor Genette Platón bölcseleti diskurzusára hivatkozik. 
Platón az Állam harmadik könyvében két elbeszélésmódot említ: a diegészisz (Genette 
fordításában a ..tiszta elbeszélés”) esetében a költő ..maga szól, s nem kívánja azt a 
benyomást kelteni, hogy a beszélő más. mint ő.'\K második forma, a mimészisz (az 
„utánzás") esetében a költő ..megkísérli azt az illúziót kelteni, hogy nem ő, hanem a 
hős a beszélő”. A tiszta elbeszélés, a diegézis távolságtartóbb elbeszélői mód, mint 
az utánzás, mimézis.

A szereplők gondoláit és érzéseit Genette a szólamukként fogja fel. Attól füg
gően, hogy a narrátor a saját nevében vagy hősei nevében beszél-e, Genette a 
személyes beszédnek az elbeszélői beavatkozás mértékének megfelelő három fokoza
tát különbözteti meg:

1.) az elbeszélt beszéd a legtávolságtartóbb, legredukáltabb, a legkevésbé mimetikus 
mód.

2.) az áthelyezett (transzportált) beszéd (ennek változata a szabad függő beszéd) az 
előzőnél mimetikusabb forma. Az elbeszélő ebben az esetben a szereplők szólamát 
nem szó szerint idézi, hanem beszédüket saját elbeszélői szólamába illeszti, saját 
stílusának megfelelően átértelmezi.



3.) A személyes beszéd harmadik formájához a dialógusok, a monológok és a 
hősök belső monológjai tartoznak. A belső monológ esetében az elbeszélő eltűnik a 
hős alakja mögött, a hőssel helyettesítődik.

Hofmannsthal novellája három egységből áll, melyeket üres sorok különítenek el. 
A német kritikai kiadás első 33 sora elbeszélt beszéd formájú, a második szakaszt 
az áthelyezett beszéd jellemzi, az utolsó 5 sor kivételével, amely ismét elbeszélt 
beszéd alakú. A harmadik egység egészében áthelyezett beszéd formájú, elbeszélt 
beszéd csupán szórványosan fordul elő benne. A harmadik rész szó szerint idézi a 
főhősnek, Schwendarnak hangosan kimondott Jézus-parafrázisát és a hősnek egy 
másik, magában megfogalmazódó mondatát.

Genette fokalizáció-fogalma hasonlít más elméletírók kategóriáira, a pespektívára 
es a point o f view-re, Genette azonban rámutat, hogy a kérdést vizsgáló elméleti 
munkák legtöbbje abban a hiányosságban szenved, bog)' a Ki lát? kérdését a Ki 
beszél? kérdésével vegyíti össze. Genette az elbeszélő szólamát veszi alapul, és a 
fokalizáció három típusát nevezi meg:

1-) A nullfokalizációt (az elbeszélő többet árul el annál, mint amennyit bármelyik 
bőse tud),

2.) a belső fokalizációl (az elbeszélő nem árul el többet annál, mind amennyit a 
szereplő tud),

3.) a külső fokalizációl (az elbeszélő kevesebbet árul el, mind amennyit hőse tud).
A Katonatörténet elbeszélése a nullfokalizáció és a belső fokalizáció (az auk-

,0Hális elbeszélő és a főhős látószöge) között ingadozik. A fokalizáció váltásai pon
tosan az elbeszélt beszéd és az áthelyezett beszéd váltásainak felelnek meg.

Az elbeszélő, a narratív instancia Genette klasszifikációja szerint homodiegetikus 
Vagy heterodiegetikus elbeszélő lehet, attól függően, hogy szereplőként jelen van-e 
8ajál történetében, vagy szereplőként hiányzik belőle. A Katonatörténet elbeszélője 
a heterodiegetikus és a homodiegetikus elbeszélői szerep között ingadozik.

Genette megjegyzi, hogy az elbeszélő viszonya történetéhez elvben állandó. 
Amennyiben ugyanarról a szereplőről esik szó, a nyelvtani személy cseréje súlyos 
szabálysértésnek minősül. A klasszikus regényekben az efféle effektusok az átdolgo
z o k ,  a szöveg befejezetlen állapotának jelei. A kortárs regények, ellenkezőleg, nem 
riadnak vissza az elbeszélő és a hősök közötti változó viszony létrehozásától.

Bár a Katonatörténet elbeszélője nem változtatja nyelvtani személyét, a narra- 
tlv módok váltása és az elbeszélőnek a történethez való változó viszonyát e hagya
tékban maradt novella befejezetlenségének jeleként foghatnánk föl. A novella ekkor 
a szabad függő beszéd vagv a belső monológ technikája felé mutató átmeneti forma 
v°loa. Másrészt azonban az ismétlődések a metaforikus kapcsolatoknak egész háló- 
Jal létesítik a szövegben. Példaként a szem és szinonimái köré rendeződő összefüg
géseket említeném: hasonló kapcsolatok mutathatók ki a víz. és az állatok, az emberek



és a növények szférájában előforduló egyszerre szakrális és profán hármasságok és 
négyességek esetében is.

Mivel a viszonyok az elbeszélés mindkét modális pólusában megképződnek, és az 
elbeszélőnek a történettel szemben elfoglalt mindkét helyzetét jellemzik, s e viszo
nyok a hős, Schwendar nézőpontjából egészében nem tekinthetők át, úgy vélem, e 
metaforikus kapcsolatok a novella diegézisének részei, a metaforikus diegézis szab 
korlátot az elbeszélés mimetikus jellegének. A Katonatörténet ezért nem a belső 
monológ felé mutató átmeneti forma, hanem a személyiségnek azt a másfajta 
elképzelését és logikáját vetíti előre, mely a kortárs regényekben a személyek váltá
sával jelenik meg.



Hózsa Éva

(Kis és nagy) velencei világszínház
( H u g ó  v o n  H o f m a n n s t h a l :  A n d r e a s )

Az Aiidreas keletkezéséről, töredékes voltáról, Hofmannsthal alkotói vívódá
sairól/továbblépéseiről részletesen számot ad az 1982-es kritikai kiadás. A recepció 
ramutat a Proust-inspiráció és az intertextuális minta kérdéseire. (Morton Prince:

Dissociation of a Personality), a velencei tér hagyomány-vonatkozásaira (Stefan 
^ienhaus. 1992.) és az identitásválságra mint korkérdésre (például A gólyakalifa 
C1,nfí Babits-regénnyel összefüggésben Orosz Magdolna tanulmánya, 1993 és 2000).

Az összehasonlító vizsgálatok gy akoriságát maga a szöveg indukálja. Az Andreas 
nézőpontja ugyanis összehasonlító nézőpont, amely még abban a levélbetétben is meg
nyilvánul, amelyet a Velencébe érkező ifjú Andreas a szüleinek ír. Pontosabban ez 
nem levélbetét, hanem „levélszöveget”  kereső, szerkesztő (levél)narráció. Nem „szö- 
Veg a szövegben” , inkább a levélforma határait felszámoló reflexív stratégia, amely

Andreas-olvasás legmodernebb, legidőszerűbb pontja. A levélírás során felmerü- 
ló bécsi emlékjáték forrása szintén az összehasonlító beszédmód, az írhatóság hatá- 
â|t megkérdőjelező átmenetiség közérzete, amely a művészetköziséggel, a felbomló 

ertékekkel és az egyén hatásainak elbizonytalanodásával áll összefüggésben. A fiatal 
Andreas, aki Bécs és Karintia után 1778. szeptember 12-én Velencébe kerül, egy 
1(kgen álarcos jóvoltából szállásra talál, majd minderről szüleit is értesíteni akarja. 
A magánlevél szelektáló eljárással (lassított módon) keletkezik, a törlés reflexiói mind- 
•nkább kivezetnek a levéltextusból, illetve az architextuális „keretből” , és a feljegy- 
tísekkez hasonló „belső”  írás-szabadságot valósítanak meg. A metadiszkurzív szöveg 
*̂ egszólító formulával indul, vagyis szabályos levélnek ígérkezik, ám az összehason
l ó  attitűd eltávolodik a levélszövegtől: a tenger a Dunával hasonlítható össze.

Andreast kételyek gyötrik: vajon beszámoljon-e szüleinek arról, hogy a színház 
f e l é b e n  lakik? Ebből származik a prousti módszerrel felszínre hozott valamikori 
Vagy megfogalmazása, a Bécshez kötődő színházi látomás és emléknyomozás, a 
' arázserdő és az égszínkék cipőjáték (anderseni? pre-chaplini? romantikus? giccses?) 
Ialványa. A levélíró én kihagyja (?) a színház és a színészvilág közelségét a levélszö- 
Vegből, alaposan megfontolja a válogatást.

Az érkezés legfontosabb találkozása sem illik bele a konvencionális beszámolóba, 
amely tehát a reflexív eljárás következtében nem áll össze egységes levéltextussá. 
■\ndreas vágyai, szkepszise, önazonosságzavara csak valamiféle „iskolás”  szöveget 
eredményezhetnének, amelyből éppen az én hiányozna. Hofmannsthal narrációja 
SZembeszegül az iskolás levéllé merevedett textussal, ezért nem is kerülhet be a



„teljes”  levél (szerkesztett levél) a szövegbe, tehát kettőséggé, tautologikus jellegűvé 
(önmagáról szóló szöveggé) sem válik (Jerzy Faryno. 1999. 151-179.). A színházi 
dekoráció és emlékvízió viszont E. Th. A. Hoffmann novellájának kép-élményéhez 
és Velence-megközelítéséhez vezeti vissza az olvasót (Dogé und Dogaresse), annál is 
inkább, mert az egyén határainak diszkurzusa mindkét esetbe jelen van, legfeljebb 
Andreas hajnali-reggeli „kilátói”  (Benyovszky Krisztián. 2001.166-196.) különülnek 
el a Hoffmann-novella esti választóvonalaitól.

Az átalakuló mentalitás (Csűri Károly. 1987-97.) hofmannsthali kulcskérdés, de 
ebben az összefüggésben szintén rokonítható a kél szöveg.

Hermann Broch emeli ki a szürrealista álomtechnika előlegezését a hofmannsthali 
opusban, Andreas élet-totalitásra, egybegyűjtésre való törekvését, amelyre az alcím 
(„egyesültek” ) is utal, valamint az ozubtilis azonosulási meghasonlást (Hermann 
Broch. 1988. 190-191.).

Az Andreas érkezés-epizódja a Napkelte előtt című Hofmannsthal-vers alapszi
tuációjára emlékeztet. A reggel csendes, magányos ontológiai tájként gyakorol hatást 
az olvasóra, az utazó fiatalember ugyanis „idegenként”  érkezik Velencébe, ahol a vá
roslakók még otthonaikban tartózkodnak (Velence egyébként drámatérként is jelen 
van az osztrák író pályáján: Dos gerettete Vénedig -  A megmentett Velence).

Az idegen az Andreas-expozíció legjelentősebb szava (neve), amikor Andreas az 
utcán lépkedő lump álarcossal találkozik, úgy mutatkozik be mint idegen, a narrá- 
ció viszont a közeledő álarcost nevezi meg így. Az álarcos -  aki idegennek tekinti 
Andreast -  elvezeti őt egy családhoz. Az álarcos kívülálló, aki mindenét eljátszotta, 
mégis ő lesz a „vezérfonal”  a Velencébe kerülő osztrák fiatalember számára. A távo- 
liság közelséget, a kívülállás bizalmat fakaszt. A bizalom és megbízhatóság a Másikhoz 
vezető út, az idegenség felszámolásának útja, az álarcosság pedig tudatos identitás- 
keresés. Az álarcos öltözéke és cipője m aradandófyom ot hagy azt utazó Andreasban. 
Az „idegen”  álarcos a peremiét távlatából mondja ki a történelmi távlatot nyitó 
Esterházy nevet.

Esterházy Péter írja a Harmónia caelestisben: „...am ikor düledezni kezdtek a 
magyar udvarházak, jóformán csak kél nevet lehet hallani azokban az órákban, 
amikor a magyar ember álmodozva néz a pipája füstkarikája után. Az egyik név: az 
édesapámé. A másik név: a Rotschildé.”  (11.)

Hofmannsthal szövegében Reischach báró neve a másik név, természetesen az 
Esterházy családé mellett. A Velencébe toppanó .Andreas hajnalban hallja ezeket 
az arisztokrata neveket az álarcostól, aki rendkívül szolgálatkész Mária Terézia 
alattvalójával.

Andreas számára a messzi velencei térben másként csengnek a jól ismert nevek, 
a bizalom az idegenség-érzetet végérvényesen feloldja. Andreas csak hallásból/látás
ból ismerhette a magas arisztokrácia képviselőit, középhelyzete, „bagatellnemessége”  
kiszorítja őt ezekből a körökből. A kiejtett nevek az közép-európai történelmi



hagyományt nevezik meg, és ennek a múlt-jelen relációnak, a határok megszünteté
sn ek  a szöveg további részében is szerepe van. Alom és valóság kontúrjainak elmo
sódásával például a ló-képzet fonódik össze, fény és sötétség választóvonalai 
ugyancsak eltűnnek. A szövegben fellelhető többértékűség aspektusa, az architex- 
tuális utalások, valamint a toposzok alkalmazása az olvasót is a szövegközi térbe 
terelik (az utóbbira néhány példa: fal, lépcső, torony, hold, ablak, karnevál, gyer- 
toekhét, állatmotívumok stb.j. Velence labirintusként (Vélence-Toposz!) van jelen, 
amely többnyire emléklabirintussá, Thomas Mann-féle „tágabb horizont” -tá változik 
al' Andreas főként szemlélődő-tűnődő szereplő, jellegzetes látó-halló attitűdje külö
nösen a kávéházi/fogadói látogatások során érvényesül, ahol valójában leveleket kel- 
ene írnia. A színházi emlék (az imitáció imitációja) kapcsolódik leginkább „az Egész 

ceremóniájá” -hoz (Schorske Carl E. 1998. 30-31.), a Világszínházhoz. A halálhan
gulat, az elmúlás Velencében is kísért, ahol Andreas mások által, a találkozások 
revén keresi önmagát. Broch méltán tekinti „jelenregénvnek”  az Andreast. (Hermann 
Broch. 1988.194.).

Az álom is jelenvaló öntükröző/önnyomozó „lehetőség”  a szerepeket kedvelő 
(velencei) „külső élet” -ben. Romana lénye, emléke pedig a tágabb horizontot, sőt a 
reneszánsz architextus távlatát nyitja meg, hol „érc és érc között keskeny részecske 
tárnád” , és megkezdődik a varázs... Jelenünk olvasója arra a résre kíváncsi, ahol a 
Pátosz megtörését meglesheti, ahol átszűrődik az irónia (Gunnar Decker. 2000.169.).

Az álomtalan Andreas az álmokra (is) reflektál.
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Tárgyakat dicsérő
-  röphimnusz -

megannyi bájos ív, a kecses forma 
(lehet bár tartalmatlan, üres is akár) -  
mi szép mégis, ha megmarad: 
leülepedvén a por, érdes hangzavar után

Hát ha roppan

A királyi pillangókertel gyom 
verte föl, vadrepce és közönséges acat. 
Éjszakai piac. nyüzsgés, 
anakronisztikus napernyők alatt.

Nem könnyű elérni a kegyelmet.
De nem is lehetetlen: a palotához 
meredek bércbe vájt lépcsősor vezet.*

Mester ez is, az is. Minden.

Cím, nélkül

Osszemelegednek
valószínűtlen helyen elmosódik a hold 
puszta megszokás -

egy keleti tájképfestő tempója

elkarikáznak
a gesztenyével megrakott éjben.

* kb. tízezer lépcsőfokkal



Az első betűig jutott
„Nem vagvok-é az aki messziről látja élni és elveszni magát, 
így bolyongok s közben a tájakat mint könyveket lapozom át”

(Tristan Tzara: Sorstalanul)

1 .
Azt, hogy valami esetleg nyomasztja, első pillantásra senki se vehette észre 

Endrei Somán, aki ezen a szép májusi korareggelen (9 óra sem volt még) szoká
sh oz  híven betért a híres törökverő Eugénról elnevezett városi szálloda földszinti 
kávézójába, és mokkáját szürcsölgetve lapozgatni kezdte az itt frissnek számító múlt 
heti Pesti Újságot. A választékosán, sőt mi több. jól öltözött középkorú férfi nem volt 
helybéli származású. Alig négy éve költözött ide, hogy előbb, mint ideiglenes, két éve 
M ig , mint rendes városi mérnök kezébe vegye a Tisza-parti városka elhanyagolt 
építésügyét. De ilyen rövid idő alatt is elege lett már a zentai énítészeti stílus gya
korlásából, nevezetesen holmi iskolák, korházak bővítéséből, foltozásából, adaptálá
sából. „Ügyes-bajos, apró-cseprő dolgok ezek”  -  mondogatta róluk jól nevelten, de 
lehelül érezte, csak idejét vesztegeti velük. Gondjaiba mélyedve csak felszínesen 
Irtotta át a pesti híreket: a tőzsde, a lóverseny vagy a színházi események most szá
l f a  megszokottnak és semmitmondónak tűntek. Az újság utolsó lapján lévő nagy- 
ötökkel szedett hír azonban szemet szúrt neki: „Kétszázötven éve hunyt el Johann 
Scbastian Bach, a zene koronázatlan királya” , olvasta. Zenekedvelő lévén menten 
heleolvasott a megemlékezés szövegébe. Az ismerős életút vázolása végén valami 
Elkeltette érdeklődését. Történetesen az, hogy Bach utolsó és befejezetlenül maradt 
^dvébe beleszőtte vezetéknevének betűit. Ez a tetteinek hiábavalóságán és semmi
d é n  sajnálkozó, ugyanakkor érzékeny mérnök képzeletét beindította. A fine de siecle 
hangulatában valami többet kereső zentai építész lelki szemei előtt új lehetőség 
,avlata tárult fel. Szándéka másodpercek alatt formát nyert: 0 , Endrei is kiírja, pon
tsabban kirajzolja nevét a város épített szövetébe! A folytonos elmúlásban téglával 
lrja majd ki múltját, azaz nevét, amit akár egy könyvet bármikor bárki újra elol
vashat -  ötlött fel benne. A mentő gondolat megőrzése gyanánt, gyorsan fizetett és 
®h°máshelvére sietett.



▼ f  ^ r  T I
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Az, hogy ettől a naptól kezdve mindent máskép
pen látott és nézett, környezetében senkinek nem 
tűnt fel. Munkáját kötelességszerűen végezte. Abban 
az időben többek között a gimnázium átalakításával 
és az Uj templomtér rendezésével foglalkozott, nem 
különösebben elmélyülten. Magától értetődő, hogy a 
város körüli utak törzskönyvezése sem izgathatta az 
immár tudatosan tervének megvalósításáról álmodo
zó mérnököt. Ötletével, hogy beleszövi nevét Zenla 
városának urbánus szövetébe, párhuzamosan önma
ga ösztönlényének építészeti génrokonát is megcé
lozta. Arcának és építészetének egybeesésén gondol
kodva kelt és nyugodott. Ezen kívül semmi más nem 

érdekelte, csak a nagy terv nevének várostestbe való beleírása, és annak miként
je. Késő bölcsességgel állapította meg, hogy már két évvel előbb, a zentai főutca 
regulációját végezvén közel járt az önmagához vezető ösvényhez, csak akkor még 
nem volt igazán világos számára mit is jelentett az az enyhe bizsergés halántéka 
körül, amikor a tulajdonosok nevét sorba beírta a telkekre. Most már értette. „Tudat 
alatt már akkor működött bennem a megváltó gondolat”  -  gondolt most kajánul azok
ra az időkre az önönmagát kereső és megtalálni vélő Endrei.

Az első betűn gondolkodó, az én kimunkálásával vergődő Endreinek aztán csak 
feljött a napja. A város szegényügyeinek rendezése célját szolgáló Szegényház terve
zésére szólította fel a mérnököt. Endrei napokra^eltünl. Még felesége is csak éjsza
ka láthatta: már amennyire látni lehetett a kisvárosi sötétben. Az igazat megvallva 
Endrei Somát nemigen izgatta a szegényügyek rendezése, csak titokzatos terve: 
az első betű kiírása járt eszébe. Es a megbeszélt határidőre előállt egy court d hoii- 
nour-ös megoldású cicomás tervvel, amit, a mit sem sejtő építészeti bizottság és a 
hozzá nem értő városi vezetőség funkcionálisnak, és a célnak igen megfelelőnek 
talált. Azt mondták róla, hogy 
gyengédség, anyaiság, érzelmesség, 
gyermeki bizalom és emberszeretet 
sugárzik művéből. De nem egészen 
erről volt itt szó. Mert ha közülük 
valakinek eszébe jutott volna, 
hogy a madarak távlatából nézze 
meg Endrei első teljesen új és 
önálló zentai művét, az epreskerti



Szegényházat -  építési árlejtését még a pesti Vállal
kozók lapja is lehozta! -  akkor az egy hatalmas „E ”  
hetűre lett volna figyelmes.

Endrei ezek után megszállottan az én keresésébe 
kezdett. Önazonosság kutatását a város magáévá 
teleiével egyenlítette ki. Ez. bátran kimondhatjuk, 
szinte erotikus megszállottsággá nőtt nála. Idegenként 
•gy akart egyesülni a várossal -  a kölcsönös meg- és 
Elismerés által. Építészeti filozófiáját a „nyomot 
hagyni maga után”  gondolatával határozta meg.
Valami többet keresett az építészetben, mint a pusz- 
ta szerkezetiséget. Inkább a szellemi igény pallérozá
saként fogta fel a nagybetűs Architektúrát. Báris a 
kaszinóbéli estéken erről papolt órák-hosszat a 
'arosi értelmiségieknek. „Az építészet számomra az 
^képzelt történelembe való eligazodást és tájékozódást jelenti" hangoztatta több 
lzhen azoknak, akiknek előírták azt, hogy mit is gondoljanak a múltról. Az első 
hetű sikeres megoldásán felbátorodva vakon járkált már. amikor szinte az orra előtt 
r°skadt a Tiszába a zentai elöregedett fahíd. Az volt az ellentmondásos az egészben,| c  D ■

llog} e tragédia hátterében Endrei mégis kirajzolva látta saját „szent”  útját. ..Nem 
Adhatta, azt. hogy semmi sem olyan nehéz, mint nem becsapni önmagunkat”.

3 .
Az én kimunkálásán dolgozó, éjt nappallá tévő Endrei azzal, hogy képtelen volt 

énjébe „belefáradni”  ezek után munkájából mindinkább kezdte kizárni az intuíciót, 
es mind kevesebbszer hallgatott megérzéseire. Tudatos cselekedetnek minősítve 
eIkezdett művét, a gondolkodó szomorú álarca mögött észrevétlenül az európai faus- 
*Us-i kultúra követőjévé vált. „N ”  alakúra tervezett tornyosi csendőrlaktanyáját -  
ah°l alaprajzilag a legénységi és kapitánysági szárnyat egy ferde folyosó kötötte ösz-

sze, nagy felháborodására el sem 
fogadták. Tervét egyszerűsítenie 
kellett. Az „N ” -bóT így nem lett 
semmi, holott nem is ezen a betűn 
rágódott már, mivel az „E ” , az „ I ”  
és „D ”  számára még megoldható 
volt valahogy, és inkább csak az 
„R ”  betű okozott még fejtörést. Az 
önmagába felejtkezett építész a



külső világgal való szembetalálkozására nem számított! Endrei megizmosodott egója 
nem tudva leszakítottságából a közös egészbe visszatérni, önkéntelenül is összeütkö
zésbe kerüli azzal, amit úgy nevezünk, hogy általános Mi. Környezetében viszont 
ennek a Minek korlátlan ereje és hatása volt. Valójában azt hibázta el, hogy önisme
retét összetévesztette az ego ismeretével. (Az önismeret azonban nem az ego isme
rete, hanem az Islen-teremtette éné.)

így csak természetes, hogy a következő akadály esetében ez a lényeges Mi már 
csak az épület nevében hagyta meg az „N ”  betűt. Az EugéN Szállót és Színházter
mét kényszeredetten hat nap alatt (sic!) tervezte meg: de ekkor már tudta, az első 
betű -  mármint az Alef (ökör) -  rettenhetetlen és fáradságos munkát ró a szó-betű- 
labirintusl járóra. Az elhamarkodott terv és az „N ”  betű leírása előtt támadt átha- 
tolhatatlannak tűnő akadály végül végzetes tragédiához vezetett: az épület még 
műszakilag sem volt megfelelő és mennyezetének behajlása láttán Fehér Jenő királyi 
mérnök arca elfeketedett. Az év végén (1904-et írtak akkor) Endreit nem választot
ták újra városi mérnöknek.

4.
A dolgok mögött rejlő új valóság teremtése ezután úgy tűnt, teljesen tőle függ. 

Mint magánmérnök volt kénytelen tovább dolgozni. Jókai utcai saját háza, a későb
bi Endrei-féle leánvnevelde szintén csak az első betű megismételt névszerinti és 
nem pedig alaki megformázását jelenti. Az énjébe belefáradni továbbra is képtelen 
Endrei kutyaszorítóba került. Háza franciás eklektikus homlokzatával a századelő 
Zentájának egyik legszebb épülete ugyan, de mondanivalóban meg sem közelíthette 
az átellenébe épített Tűzoltólaktanyát. Hiába vojt technikailag korszerűen felszerelt: 
vízzel, tűzzel -  azaz villamos árammal - ,  csatornázással ellátva, hiába képezett ki az 
udvarban felállított süteménygyár mellett flancos és modern teniszpályát, Endrei 
lépést vesztett. Endreiné Grünwald Janka viszont nem. A jóra való asszony leány- 
neveldéjét 1907-ben nyitotta meg, abban az időben, amikor a város képtelen volt 
megoldani a leányiskola kérdését, így intézete a helybéli előkelőségek leánygyerme
keinek kedvenc iskolájává lépett eíő. Itt, ahol horgoláson, varráson, háztartáson, 
etiketten, gyorsíráson kívül még idegen nyelveket is tanítottak, itt dolgozott Borech 
Hermina franciatanárnő, a csinos, sőt szép „gazdátlan”  fiatalasszony.

Az öregedő Endrei ezekre az évekre lassan belefáradva sikertelenségébe és tehe
tetlenségébe kezdett letenni tervéről és nagyban a felejtést gyakorolta már, de a csen
gő hangú franciatanárnő bensőséges Entré-i akaratlanul is eszébe juttatták 
valamikori álmait. Egyszer mit sem sejtve -  mint általában -  gondterhelten lépett be 
szobájába, ahol Hermina kisasszony szintén mit sem sejtve, éppen szép ruhájában 
tetszelegve nézegette magát a tükörben, és ez végzetes képpé lett. Endrei visszahú



zódott. A Cnóthi seautón-t követőnek megállt a lélegzete. A nő cselekedete, az, aho
gyan önmagát nézte a tükörben, ráébresztette arra, hogy a tükrözésben elvesztve 
előbb a másikat, majd utána önmagunkat is, magunkat újra meglehetjük a másik 
tekintetében, ha az engedi. A nő azonban ennél tovább nem ment. A férfi tépelődni 
kezdett. Mert ezentúl ő lett a mit sem sejtő (!?) Borech kisasszony tükre. Egyre-más- 
fa. A tanárnő végül arra vetemedett, szemben ülve a férfival, amire nem lett volna 
•teki szabad: bal lábát erőltetetten széles ívű mozdulattal emelte fel s egy szemvilla- 
nasnyit a levegőbe meresztette, majd kitervelt spontaneitással felvenni próbálta meg
szokott pozícióját, amikor az elhomályosodó tükörkép végett, az asztalon felhalmozott 
befejezetlen és elvetett tervrajzok tekercseit érintve azokat leverte, és az idősödő 
•tárnok megrökönyödésére pimaszul rájuk helyezte formás lábacskáját. A kereszt- 
hetet t lábakkal ülő meggondolatlan nő fölött ekkor egy láthatatlan angyal szállt el, 
••••g Endrei nem bírta tovább, pofon ütötte. Ez a pofon szolgált azután apropóul 
tánd az újságíróknak, mind a törvényszéknek, hogy Endreit megbüntessék: „A z 
ötszáz koronás pofon igaz története”  szólt a helyi Összetartás újságcikkének, illetve 
a közgyűlési jegyzőkönyv ide vonatkozó tárgyának címe. Endrei végleg megszégye- 
tált, felesége elhidegült tőle, a szépséges Borech kisasszony pedig tüntetőén elhagy-

az Endrei Intézetet és a Szép utcában ellen-leányneveldét nyitott.

5.
A mélyre csúszott öregedő ködlovag emlékezetének egyre aggasztóbb hiányát 

továbbra is apró cédulákra firkált tervvázlatokkal próbálta pótolni, melyek persze 
óhatatlanul megkoptak az expresszívből objektívbe vezető útjukon, és rejtélyes vilá- 
ták a nagy semmibe tűnt. „A  te házaid pedig olyan kozmikusak”  szólt egy ízben 
''•gasztalásul hozzá fényképíró barátja egy bronzszínű estén. És még ő megkérdője- 
jezni próbálta ezt, hirtelen szó nélkül maradt: az épületcsontvázaira emlékeztető 
Jolek eltorzulva -  önmaguknak is ellentmondva nem emlékeztették már semmire. 
Emlékeinek száma a múló évek során több mint százra nőtt, mégis úgy érezte, hogy 
®táre általuk emlékeznie kellene az, örökre eltűnt. Tűnődve jutott eszébe: „A z út

nem a cél a fontos, maga a keresés a lényeg” . Most már tudta, keresésének a 
mábavalóság pátosza adott táptalajt, így keresése az eredménytelenséggel együtt 
^veszett az emlékezés mindent felfaló örvényeibe. Az emlékeztetés tárgyai pedig 
tásacskán idegenekké és feleslegessé váltak szemében. Mint csillagtalan éjszaka, a 
®zükségtelenség fehér fátyla borult föléjük. Párhuzamosan folytatott élete az évek 
folyamán egy „másik”  életévé vált, mely kezdeti reményteljes titkából magát az 
ismeretlent vesztve haloványan mégis kirajzolta előtte tév-élet-útja értelmét...

2001. augusztus 25. Zenta.



Szerbhorváth György

Hazabeszélés
„Ahogyan élek,,az a hazám.” '

Balla Zsófia

(A Dombos Festről nemigen tudok mit mondani. Szép volt, jó  volt, mindez meg 
elsősorban a szervezőknek köszönhető, aztán a meghívott föllépők által prezentált 
előadások színvonalának, meg hát annak, hogy a fesztivál még véletlenül sem fulladt 
bele az érdektelenségbe, sőt. Ennyi jó  író sem volt még egyszerre a falunkban, állí
tólag jól érezték magukat, mindenkinek teccett a falu is, szuppper, ez is jelzi, lehet 
élni a faluban, párukat alig leheteti fölrakni a vonatra. De éppen amiatt, hogy kish
egyesi származék vagyok, nem tisztem a téma dicsőítése, nosztalgiázni meg nem szok
tam, ahogyan a honvágy is távol áll tőlem.)

De.
A tágabb kérdéskör nagyon is érdekel. Arról lenne szó, hogy az ember miért 

éppen ott él. ahol, ennek milyen jelentéstartalmat tulajdonít, milyen „értékekkel”  
telíti be a terel, és a belakott tér miképpen válik önmagában is „értékké” . Hogy mi 
az, hogy a hely szelleme, s hogy ez miért fontos egyeseknek, olyannyira, hogy csak 
no. Hogy miért válik az a kérdés, hogy hol élek, annak megfelelőjévé, hogy mi az 
értelme az életnek. Hogy a valahol élés okán, de inkább űrügyén egyesek miért kép
zelik magukat erkölcsös, igazságos, jó  embereknek másokkal szemben, akik nem ott. 
hanem másutt élnek (hol máshol is élhetnének,»mint éppen máshol). Hogy a lokál
patriotizmus olykor miért, mi módon súrolja már a perverzió határait. Vágy hogy 
egyeseknek miért fontos az, hogy egy lehatárolt területen csak saját fajtájuk éljen, 
a többieket pedig vagy elűzzék, vagy kiirtsák. Ki az, akit befogadunk az általunk 
körbepisáll területen, és miért tartunk egyeseket árulóknak csak amiatt, mert 
elhagyták ezt a terel.

Ezért érdekel(hetne) engem a Dombos Fest diskurzusa. De ezt képtelen vagyok 
megfogni, ahogyan a kilencvenes közepén általunk művelt (?) dombosi diskurzussal 
sem tudok már mit kezdeni. A dombosi diskurzust, ugye, Virág Gábor indította be, 
nélküle, avagy ötlete nélkül most nem is igen lenne miről beszélni (legfeljebb egy 
fesztiválról), aztán Mirnics Gyula meg én lazán hozzákapcsolódtunk, Papp p Tibor 
meg egy számomra igen ködös ideológiát gyártott köréje, látom, néha még ma is 
ezzel foglalkozik, általam kilencven százalékban dekódolhatatlan szövegeiből csupán 
az marad meg rövid ideig, amikor belémrugdos valami olyasmi indokkal, hogy pub
licisztikai munkásságommal hazavágtam a dombosi diskurzust, de legalábbis csúnyán



hárultam, rossz irányba vittem. Ez, mármint a tönkretevés, amúgy távol állt tőlem, 
annál is inkább, mivel -  legalábbis az én értelmezésemben -  a Magyar utcában, a 

Rákóczi utcában és főképpen a kishegyesi (dom bosi) kocsmákban, esetleg a 
Symposion által Bácska-szerte folytatott, vagy inkább csak folytatgatott diskurzus 
mkább játék volt, mintsem véres és k om olyk od ó) próbálkozás az irodalom terén. 
Igaz, Virággal nagyokat vitatkoztunk az egészen, ezek nagyon fontos viták voltak, 
egyrészt, mert nem unatkoztunk, másrészt mert volt min elgondolkodni (hozzáadva 
az akkor általunk szerkesztett Symposion kérdéseit), aztán mindenki ment arra, 
amerre jónak látta, vagy amerre a szél sodorta (nagyképűen nevezzük ezt most a 
történelem szelének, a sodrásról meg annyit, hogy több fajtája van). Az egésztől 
Vegül és amúgy akkor ment el a kedvem, amikor a dettó kishegyesi Táltos köré 
csoportosuIók beindították a lankási diskurzust, mintegy barokk válaszként a mi 
reneszánszunkra (ez meg egy túl erős hasonlat volt, inkább úgy kéne megfogal
mazni, hogy reakció a mi posztmodernkedésünkre -  de inkább nem fogalmazok 
sehogy sem).

Szóval ez engem nem érdekel, engem más érdekel. Könyvet kellene a fentebb már 
Jelzett témának (hol élek etc.) szentelni, de mivel még ezt a könyvemet sem írtam 
meg, most valamicskét jegyzetelek itt, nehogy azt m ondják, nem akarom kivenni a 
reszemet a Dom bos Fest diskurzusából, nehogy azt mondja valaki/akárki, hogy a 
Szerbhorváth már úgy el van szállva magától, úgy bebudapestezett, hogy nem haj
tandó Dombosról/Kishegyesről/a falujáról írni egy vidéki lapba.





Jó ideje, minthogy nem tudok rájuk választ adni, nem érdekelnek az olyan nagy 
Kérdések sem, mint pl. hogy mi az élet értelme, hogy van-e Isten (van), hogy műal
kotások vannak -  de hogyan lehetségesek, vagy hogy mi az értelmiség szerepe, meg 
J*°gy ment-e előre a világ a könyvek, az internet, az autók és a rotációs kapa által, 

onsztom sincs, bár a rotációs kapa mellett van egy-két jó  érvem.
Az viszont érdekel, hogy vannak kishegyesiek, dombosiak, szabadkaiak, újvidé

kek, zentaiak, pestiek és amszterdamiak -  no de hogyan lehetségesek? És hogy mi 
Következik abból, hogy ők kishegyesiek vág)- satöbbiek? Érdekel, hogy vannak falu
i k  és városiak, provincián és a központban élők, vidékiek és fővárosiak, haza(f)iak 

külföldiek, haza- és/vagy haladáspártiak, otthon élők és emigránsok, menekülők 
os honvágyók, idegenek és idegengyűlölők, lokálpatrióták és kozmopoliták. Az érde- 
ek hogy milyen képzetek társulnak ehhez, hogy e képzetek miképpen befolyásolják 

;az ólet leélhetőségét” , az foglalkoztat, hogy' mi a vidék filozófiája és mi a városé. Az 
•'•'dekel, miért mondta azt Thomas Mann akkor, amikor az emigrációt választotta, 
£)8y » Németország ott van, ahol én vagyok” . Hogy miért emigrált/disszidált/mene- 

ültIjött át Danilo Kiš, Kundera, Radics Viktória, Gion Nándor, Balázs Attila, Sebők 
°*tán, Szathmári István és nagyon nem mellékesen: én, én, én, én, s hogy erről mit 

11 tak ők maguk és róluk mások, mi az egésznek a struktúrája, hogyan tipologizálha- 
,0ak az életutak, az érvek és a szenvedélyek, a földrajzi (im)mobilitás mellett 
•fiiképpen (im)mobil szellemileg is az ember, mii vesznek el tőle, mit veszít el és mit 
aP másutt. Hogy Tolnai Ottó miképpen lakta/lakja be Kanizsát, Újvidéket és 
alicsol, Lovas Ildikó Szabadkát, Végei László Újvidéket, a dombosiak Dombost, a 
ishegyesiek Kishegyest, Gombrowitz Argentínát, Márai Amerikát, Brodszkij Ameri
c a n  élve Oroszországot, Nádas Péter Gombosszöget, én meg most éppen Budapes- 

*et ós Budapestről Dombost/Kishegyest. Hogy Emilé M. Cioran miért és hogyan 
a8yia ott Bukarestet Párizst választván, miért és hogyan cserélte fel anyanyelvét, 

a románt a franciára, és mi van amögött, amikor azt mondja magáról, hogy nincs 
nemzeti hovatartozása, s ez a legkellemesebb pozíció egy értelmiségi számára. Sehol 
^•fiminek lenni, azazhogy a valahaik valaminek lenni-nek nincs értelme, de mégis 
Vagysz, élsz. Ezek kérdések, pontosabban ezek a kérdések.

Na persze, főleg saját magam vagyok érdeklődésem tárgya. Magamat pedig -  leg- 
, C bis esetemben ez így áll -  csakis mások révén tudom megérteni (hogy mi a meg- 
erléa, ezen írás erejéig most kerüljön zárójelbe). A szociálpszichológiai közhely 
^ fiint saját identitásomat mások identitásával szemben, azokkal konfrontálódva 

0rn megkonstruálni (újabban meg esetleg egyszerre dekonstruálni is). Bár ugyan 
jfi°8tanság úgy vagyok vele, hogy ilyen idősen már viszonylag stabil identitással 

r°k, annyiban e kijelentésemet rögtön módosítanám is, hogy ez csak bizonyos 
s?egleteire igaz, magyarán egyes szerepeimmel teljesen tisztában vagyok, és azok



nemigen módosulnak (szakmai szerepeim, politikai és (állam(polgári identitásom, 
avagy hogy valami bődületesen közhelyeset is iderittyentsek: nemi identitásom).

Az azonban naponta többször is fölmerül bennem, hogy miért élek ott, ahol 
éppen élek, s hogy mindebből mi következik. Hogy nem lenne-e amott jobb. Hogy 
miért hagytam ott a falut, és miért gondolok arra, hogy otthagyom a várost is, mert 
-  az Eddával szólva -  már megadta azt, mit adhatott. Hisz abból, hogy hol élek, 
nagyrészt következik az is, hogy hogyan élek, az egészből meg köbö az következik, 
hogy miért és minek élek (itt és most: én).

A háborúk (1991) előtt például úgy voltam vele, miközben Zentán jártam 
gimnáziumba, hogy nagyszerűen el tudnék én élni-lenni életem végéig a Kishegyes 
közvetlen határában, egy dombtetőn lévő épületben, a már akkor romosodó Pecze- 
kastélyban (ennek képe virít a társszerzőként általam is jegyzett Dombosi történetek 
borítóján). Ugye, csak pénz kellett volna, megvenni és renoválni a villát, aztán az 
ember olvasgat a teraszon vagy a kastélytoronyban kialakított könyvtárszobában, 
fogadja a barátait, szerez magának egy feleséget, ‘ sztán annyi. Lennék egy polgár, 
egy író. Lennék egy Thomas Mann II., aki mindig is akartam.

Aztán jött, ami jött avagy aminek jönnie kellett, én el a városba, Budapestre, és 
egy egyéves kishegyesi intermezzo után aztán megint itt kötöttem ki. Vagyok egy 
városi ember. Eredetileg falusi vagyok -  és ezt a stigmát (merthogy ez néha stigma, 
hátrány és a többi) az ember haláláig nem mossa le magáról - ,  de én akkor is 
városi vagyok. Erről Kosztolányi írt szépeket, aki maga is falusi (bocs, Szabadka) -  
és ami ebből következik: vidéki -  ember volt ursprünglich, s ezt valahogyan úgy 
fogalmazta meg, hogy bizonyos emberek akkor is városiak (vagy' falusiak), ha nem 
városon (vagy falun) élnek. Én városi ember vagyok, az is maradok, még ha falu
sinak is indultam, és lehet, hogy falun végzem *be. Ez habitus kérdése, nem pedig 
annak a faktumnak a függvénye, hogy ténylegesen hol egzisztál az ember. Ez annak 
a kérdése, hogy mi mellett döntesz.

Ma már el nem tudnám képzelni, hogy ülök a Pecze-kastély teraszán, felpil
lantok az éppen olvasott könyvből, és végigpásztázom a kukorica- és búzatáblákon. 
A természeten. Nem, nekem most az kell, ami per pillanat is van: ülök negyedik 
emeleti garzonomban, szemben velem egy háromemeletes pesti bérház, a kettő közt 
pedig -  valahol alattam -  két egyszintes, hamisítatlan századeleji falusi ház udvar
ral, igaz, lakatlanok, a tető beázik, az egyik udvar sarkában álló, tizenöt méteres fa 
pedig tökkopasz, egyetlenegy ága sincs, de még háncsa sem, lefűrészeltek róla min
dent, kibelezték, de kivenni már nem vették ki gyökerestül. Olyan ez, mint egy pusz
tuló falu részlete -  pusztuló falurész a prosperáló városban.

És én, kérem szépen, nem birom a természetet. Lukács György írja valahol, hogy 
a természethez kétféleképpen lehet viszonyulni: az egyik, amikor az ember számára 
a természet a munka terepe (a földműves ilyen), a másik, amikor a természet lát-



Vany (ilyen a balfasz író, aki a városról ellátogat a vidékre, hogy mintegy élvezkedve 
Vegignézzen a világ e szegletén, mély még olyan, amilyenre azt Isten teremtette, és

ember még nem barmolt beléje, s hogy vidéken tetten érje az ősi, hamisítatlan 
értékeket -  brrrr).

Persze elég sommás ez a lukácsi fölosztás, jelezném is, hogy én egyikbe sem 
illek bele, mert képtelen lennék a kukoricakapálásra, akkor inkább a halál, de 
abba is belehalnék, ha naphosszat a tájban kéne gyönyörködnöm . Nem a szépségbe 
halnék bele, hanem a dögunalomba. Aki a természetet megélte már, mint a munka 
terepét, annak már nem lesz látvány is. (Igaz, számomra a képek amúgy sem mon
danak semmit, sőt még arról sincs fogalmam, hogy miért nem érdekel a képzőművé- 
8zet, de nagyon nem érdekel. Hiba, talán.)

A helyhez kötődő, lokális identitás fontosságára mi sem jo b b  bizonyíték, mint az 
e>nberek reagálása arra, ha eme öntudatukban megsértik őket. Ha valakit lekis- 
hegyesiznek, leújvidékiznek, leszabadkaiznak, lepestiznek, lefalusiparasztoznak, 
hvárosibarmoznak. Legalább annyira fáj ez, mint amikor lekomcsiznak egy szocia
listát, lefasisztáznak egy konzervatívot, leliberálisoznak egy liberálist, lebuziznak egy 
heteroszexuálist, vagy lenépiznek egy népi írót, aki magát nem tartja népi írónak 
(szóval elég nagy azért a kavalkád, hogy egy-egy ilyen le-izézés hogyan veszi ki 
magál). Ezért még ölni is szokás. Ki ne ismerne olyan esetet, akár a saját bőrén is 
megtapasztalhatott már ilyet, amikor megvertek (korábban még gyakrabban: megké
seltek) valakit a rivális helységből származók, csak azért, mert a két település közt



olyan konfliktus húzódik meg, amely az ősködbe vész el, és senki sem emlékszik már 
az összetűzés eredeti okaira. Vagy éppen a mai Magyar Szóban, olvastam, hogy' az 
egyik szabadkai szakközépben már azért is ütnek, ha valaki igennel válaszol a ,,csan- 
tavéri vagy?”  típusú kérdésre.

Olyasmi ez, mint a vendetta, senki sem tudja, ki kezte, de az hótziher, hogy' 
mi kezdtük, viszont a legutóbbi, rajtunk esett sérelmet mindenképpen meg kell bosszulni, mert 
csak a bosszú révén moshatjuk le magunkról a rajtunk esett szégyenfoltot. A szégyen pedig 
az lenne, hogy a másik helység lakosai morális felsőbbrendűségüket bizonygatják itt 
nekünk (vagy ha nem bizonygatják, az taktikázás a részükről, hisz tudjuk ám mi, mit 
gondolnak ők rólunk), miközben és voltaképp mi vagyunk a jobbak , a szebbek és 
okosabbak, hiszen mi X-iek vagyunk, nem pedig Y-iak. X-inek lenni jó , szép, erköl
csös, Y-inak lenni viszont maga az ősbűn, a gonosszal kötött szövetség.

Az egész kérdéskör pedig két irányban halad tovább. Az egyik, amiről most nem 
szólok, az a nemzeti identitás témája, a nacionalizmusé és a patriotizmusé, amiből 
mi, vajdaságiak, mi, vajdasági magyarok (jesszusom, mondhatom én még ezt, hogy mi. 
vajdaságiak, mi, vajdasági magyarok??!) rengeteg leckét kaptunk az utóbbi tizenpár 
évben, a másik pedig egyéni szinten csapódik le -  mi módon befolyásolja az élete
det az, hogy te X-i vagy Y-i vagy-e? Es meghaladható-e ez, amennyiben úgy döntesz. 
hogy ebben a tekintetben semminek sem vallód magad, hanem szarsz az egészre? 
Meghaladhatod-e, ha mások mégis X-inek vagy Y-inak tartanak, és ebből messzeme
nő következtetéseket vonnak le jellemedre, erkölcsösségedre-erkölcsiségedre vonal-



W óan ? Választásaidat miképpen befolyásolja az, ha X-et választod Y helyett lakó
helyedül, mit választasz akkor, ha a várost választod a falu helyett (vagy fordítva)? 
í>az-e az, hogy ha a várost választod, a változást és a választás lehetőségét válasz- 
°d, míg ha a falut, akkor inkább a rutint, a már adott stílust, a lezárt szellemisé

i t ?  Igaz, hogy a falu olyan biztonságot nyújt, amit a város nem adhat meg? 
^gondolkodás tényleg (vagy hogyan) létbeágyazott, hogyan igaz Mannheim Károly 
' esőbb Kari Mannheim) elmélete? Miért bálványozzák egyesek lakhelyüket, legyen 
az város vagy falu? Vajon ez is egy hamis isten, mert ugyan az ember eltávolodott a 
f á s t ó l ,  de alávetettje maradt, amennyiben továbbra is mítoszokat gyárt -  ez eset- 
en a lakhelyéről sző mítoszt, Istenként tiszteli, és mivel másoknak más az istenük 

'eSy másik lakhely), szükségképpen konfliktus támad, hisz egv az Isten, az meg a 
tnénk.

A vidék filozófiájáról egyébiránt ragyogóan írt Radomir Konstantinovié Filozofija 
vmnke című, már magyarul is olvasható könyvében, akit véletlenül nagyon érdekel, 
h'rért is menekülnek egyesek, így én is, a vidéki, a falusi, kisvárosi miliőtől és az e 

'ho által determinált mentalitástól, az itt mondjuk megtalálhatja a választ. Rövid
je zárva a témát, max annyit még, hogy’ a vidék, a falu, a kisváros egy rossz anyós- 

hasonlít, aki nagyon meg akarja mondani neked, hogy hogyan kell élned, 
entmondást eközben nem tűr, ha megszólalsz, sodrófával ront rád, és azzal fenye- 

8eh hogy elveszi tőled egyetlenegyedet, a feleségedet, aki ugye az ő lánya, ő szülte, 
®rS° az övé, ő rendelkezik fölötte, te csak akkor élvezkedhetsz benne, ha ő ezt 
egVesen megengedi. Kussba legyél, vazeg, öcsi. A város viszont egy olyan apa, aki 

hem szól bele az életedbe, hagy' élni, de büszke, ha valami jót-szépet csináltál, ilyen- 
u f .^ S ^ ív  egy sörre, amiből öt lesz, anyósodat pedig beteszi a frizsiderbe, hogy 

mán le, nyanya, haggyad mán a fiamat. Azaz ezt még nem állítom, de kérdezem, 
°gy *gy kérdezem, igaz-e, már valamelyest jelzem álláspontomat.
/tat eszembe, a műikor a falu(m?)ban láttam egy jó  kis összezörrenést, fiú és apó- 

a ’ddogáhak a söntésnél, végül a fiú rátámadt az apósra (végig a feleségemenllányo- 
0/1 vitatkoztak), aztán egy harmadik közbelépett, folyt a dulakodás, a pincérnő hívta 

. b ő r ö k e t ,  ők jöttek, és bevitték a fiút és a harmadikat. Mi éppen csocsóztunk, 
sVegül is engem leginkább az zavart, hogy nem lehet rendesen csocsózni, mert ezek 

an ordibálnak és tülekednek. Varoson ilyesmire aligha kerülhet sor, a város elég 
gy ahhoz, hogy fiú és apósa ne találkozhasson ugyanazon kocsmában, hacsak nem 

gyíítt indultak el szórakozni.
 ̂ Van még aztán olyan is, hogy Zeke Gyula író barátunk, a budapesti (és bécsi) 

l m ^ Zak, eSyál*alában a kávéházi világ kiváló szakértője most Amszterdam mel
óul ^  e8y faluban, nem igazán bírja a helyet, vágyik vissza Budapestre, ez az ő 

'tofta (azért kurzívval, mert abban nem vagyok biztos száz százalékig, hogy ő ezt
°san így gondolja, hogy otthona), no és a múltkor, amikor egy hónapig itthon volt,



mondom neki, Gyula, nem akarsz leugrani hozzánk, Bácskába (és én ezt mondhatom- 
e még, vagy mi van tényleg kérdem megint: meddig vagy az, ami voltál?), és mond
ja, ha nem is ezekkel a szavakkal, hogy ne, azt ne, azt nem lehet, most már 
hozzászokott, hogy nincs Budapesten, valahogyan kibírja még ezt az egv-két évet ott 
künn, de abba belehalna, ha egy szabadkai-kishegyesi avagy bácskai látogatás után 
kellene visszamennie Hollandiába, azt nem élné túl ép ésszel, szereti ő Bácskát, már 
csak Kosztolányi miatt is, de különben is nagyon, van ott pár jóbarátja, s azon 
nehezen tenné magát túl, hogy Szabadkán kávézunk az Antikváriumban, aztán Kis
hegyesen kocsmázunk a Marosánál (ami amúgy meg is szűnt), Dj Virág rakná fel a 
régi lemezeket, táncolnánk Lovassal, Mária néni kioktatná Lovast, hogy a Ficskuhoz 
semmiképp se menjen férjhez (mintha Ficsku nem lenne házas), hajnalban még 
bevágnánk egy rántottál, és az utolsó pohár pálinkát leöntve összegeznénk, hogy:

itt lehet élni.

De fejezem, holnap reggel fel a vonatra, via Szabadka vár Kishegyes/Dombos, 
és leugrok Újvidékre is, élni fogok ezerrel, átolvasom a honi sajtót, új kalandok 
várnak, régi és új emberek, régi és új helyszínek, aztán ötödnap vissza, föltöltődve 
szavakkal, ízekkel (például a fokhagymás sült paprikáért érdemes lenne hazaköltözni), 
emberekkel, akik miatt végképp.érdemes lenne hazaköltözni, no de itt is van sült 
paprika a Caslróban (Nenad, a főszakács újvidéki, a körzeti -  magyar -  doktornői 
vette el feleségül), itt is vannak emberek, akikkel-akikért:

lehet itt élni. ^

Pest, 2001. október 18.



Karácsony Petra

Csantavéri Orlandó
-  regényrészlet -  

Közreadó: Bozsik Péter

Bacchusnak Bitolára 
83.02.08.

Udvözlégy Bacchus, aszúknak atyja!
Fogadd jókvánságaimat bormámoros kicsiny pátriámból, ahol most élvezzük csak 

Jpzán a természet áldásait: sört, bort, pálinkát (s hasonló jókat). Mint azt szemeid
ig ls tapasztalhatod, ismételten hemzsegek, információkat nyújtok a hazai (értsd: 
^acsfeketehegyi) légkörről, teszem ezt 1983. február 8-án este 21 óra 22 perckor. 

,2°nyára fúrja hízásra hajlamos (ugyanakkor becses) oldalbordáidat a kíváncsiság, 
°Sy miórt nem boroskancsó mellett ülök ilyentájt: ehelyett kopott írógépem kattog- 

'atoni. Válasz: vizsgára készülök, ezért távol tartom magam mindennemű kollektív 
•lestől, másnaposán ui. sokszor még a nevem sem tudom leírni, nemhogy még ezt 

a r°hadt sváb grammatikát silabizáljam. Azt persze kifogástalanul tudom, hogy 
êntschuldigen mir Sie bitté, habén Sie einen ZigarettenT (he-he, ezt bcgyakorlotam 
°aicén). Azért, hogy még se hagyjon alább emelkedett hangulatom, meg-megnvalin- 
1,1 az almapájinkót, amit édesapám felépülésemre szerzett be. 

k ^mi a söröskereszt pályázatot illeti, szükségünk van türelmedre, Bendzsó ti. nem 
. aPta meg még ehavi bérét, és csak fizetésosztás után tudunk tőle kamatmentes 

eatite|i fölvenni. Amilyen zsugori, még képes lesz tőlünk megtagadni ezt a kis 
j*egítséget (mondhatnám baráti gesztust), pedig eddig még minden általa folyósított 
°'Psönt becsületesen letagadtunk.

Ha van ott a távoli Bitolában egy jófajta felcser vagy lódoktor, kérlek, küldd el 
b e fe lé , ez a Bendzsó gyerek ui. az utóbbi időben gyengélkedik. Vasárnap például 
^eJti vacsorázott (!!!), és már három napja egyáltalán nem álmos (!?). Szerintünk ez 

ami súlyos kór lesz nála, meglehet, még az italfogyasztására is kihat. Bár biztató 
c nek könyvelhető el, hogy a héten disznót vágnak, mert az előzőből még csak négy 

a maradt (közvetlenül karácsony előtt vágták le). 
b Vmi a purgatóriumot illeti, Frédit meg engem is egyre sütöget a tüze, szinte 
betente meg-megvígasztalnak bennünket ezek a frontlógó katonaügyesek (az anyjuk- 
a azt a kurrrrva úristent!), hogy az áprilisi transzportba épp ilyen marhaereős

csőn.



tüzérekre van szükség, mint mi. Ha tudnák, hogy néha milyen szépeket gondolok 
róluk, hát azon szent minutumban átképeznék magukat W C-pucolónak vagy albán 
tökmagárusnak.

Jelenleg legfrissebb művemen, egy esszénovcllán ügyködök, melynek címe a 
Fohász. Két részből áll: az Osbacchusból és Ba, a Ha kitalálod, hogy kiről 
írom, garantáltan biztosítok számodra három lityi jófa jta  bor (Incikátó szomszédsá
gából), olyan, de olyan fasza... Nem találok rá jelzőket.

Az előbb olvastam magamnak az Üvöltésből és az utószóban azt írja ez a Smiska 
(valami menő magyarországi kultúrseggfej, vagy micsoda, de aránylag értelmes 
pacák), na, szóval azt írja, hogy amikor ez a gógyi Ginsberg legutóbb (1980) Pesten 
járt, az irodalmi estjén fellépett a HBB is. Állítólag marhára tetszett neki, le is köp
te őket, persze előtte elküldte mindegyiküket a büdös picsába. Azt írja ez a Smiska 
gyerek, hogy Ginsbergnél ez a rajongás és a megelégedettség, a szimpátia megnyilvá
nulása. Akkor a belgrádi közönség (1981-ben járt nálunk) nem tetszhetett neki, mert 
-  úgy mondják - ,  hogy egész este csak mosolygott, és mindenkivel kezet fogott. Nem 
is szavalt el csak egy-két verset, aztán el is ment valami lebujba kurvázni és/vagy 
pasizni, meg dőzsölni. Miután harmadszor is elolvastam az Üvöltését, most kezdem 
csak kapiskálni, hogy miért is hordott benne össze annyi marhaságot (ami nem is 
annyira marhaság). Muszáj, hogy mielőtt megírta, ledűtött egy két icce pelkót2 vagy

2 A pelinkovac (gyomorkeserű) beceneve.



Ul>icumot, mert másképp nem tudom megmagyarázni, hogyan törhet föl valakiből 
ennyi keserűség meg utálat. Ez utóbbi elősegítésére valószínűleg (szlovén mintára) 
vizezett lőrét dőzsölt, legalább hat pinttel.

Levélírói kedvemnek grafikonja ugyancsak lefele ívelőben van, amit különöskép
pen tovább süllyeszt az a tény, hogy idősb Pityóka már fél órája valami csirill kor- 
nyikálást hallgat (azaz hallgatna, ha ébren lenne).

szegínykispityóka

Bacchusnak Bitolára 
83. 02. 21.

Banzáj Bacchus!
Fogadja kigyelmed taknyos-nyálas üdvözletem pajinkazamatú pátriámból. Itt 

mindenki igen-igen nagy egészségnek örvend, kivéve tan ezt a gogyis Incukat, aki 
egv nagyobb ivászaton bizonyára izomlázat kapna a flaskák emelgetesétól, annyira 
S zokott a helyes táplálkozástól. A különösen egészséges légkört Mustapha szolgál
attá, aki méltóképpen ünnepelte meg (?-ik) születésnapját. Volt dögivel pálinka, bor, 
ser, vodka, wisky, rum és egyéb földi jó , egyedül a lim onádéfélék hiányoztak -  va- 
gV's istennek hála, nem hiányzottak.

Különben Mustapha bulijával párhuzamosan még egy hepaj is volt szerény fá
in k b a n  Köpcinél. Én már a negyedik (vizes)pohár vodkám után vágódtam be hoz-



zájuk Bendzsóval, a részletekre nem is nagyon emlékszem. Azt tudom, hogy 
megsértődtünk, mert már csak borral tudtak megkínálni bennünket, s hálátlansá
gunk jeléül el is szipkáztunk tőlük három dom bosi csajt, ami miatt a társaság hím
nemű része pirinkót megorroll ránk. Tsapja sós víz! Visszatekintve a szöktetésből 
sok hasznunk úgy sem volt. Pro primo: nem is voltak olyan istentelenül jó  csajok, 
pro secundo: azon minutumban bármilyen nemi feladatra alkalmatlan voltam 
(privremeno nesposoban za obavljenja polnih zadataka3 -  azt hiszem, így fogalmaz
ná meg tisztelt főnökeid valamelyike).

A  borzalmak (az igazi borzalmak) azonban csak másnap következtek be. Egy 
népdalest eminens résztvevői voltunk egynéhányan. Frédi citorált, Manyika (a 
három megszöktetett hölgy egyike, megrögzött Omegamániás) és én ajtón- és utónál- 
lók voltunk, Bendzsó és Cubi a rendfenntartó-osztag tagjaiként tevékenykedtek. 
Fehírlaci pénztárosi minősítésben működött (minősíthetetlenül elsikkasztott néhány 
sörrevalót), Incikátó pedig (a hülye) néző volt. S tettük ezt, mi barm ok, egy adag 
sültkolbászért meg fél lityi sörért. Ez szerény bér, ha még hozzászámolom azt is, hogy 
húsz percig ezek a barbár lováenáciak nyereréztek, hogy csapott volna beléjük az a 
cérnagórac istennyila.

Frédi barátunk kitűnő hírrel érkezett haza a héten Szjúbotikáról. Azt m on dja , 
hogy szombaton el fog látogatni betses személyünkhöz Faki barátod, a nagy m űértő. 
Tiszteletére ivó-olvasó találkozót szervezünk. Fő témája a Fohász c. leg frissebb  
novellám (neked is megküldöm) lesz. A következő napirendi pont A fiatalok elide-

5 Ideiglenesen alkalmatlan a nemi feladatok elvégzésére, (szerb)



$e>iedése az alkoholtól, amelyet nagyszámú ellenpéldával igyekszünk igazolni. A talál- 
K°zó sikeréről a következő levelem során fogok tájékoztatót szolgáltatni.

Alegközelebbiíráskedvemigazistenáldjonmegszeretettelbékességgel!
^ szegíynkisfityóka

Egyébként kutyául forrong a politika. Erdélyben lecsuktak egy csomó eminens 
Jegyár írót, mert pofáztak, Illyés Gyulának a Frankfurter Rundschauban járt a szá- 
{? a j ugó-magyarok érdekében, Pesten illegális folyóiratok jelentek meg Kisúgó és 

eszélő címen, valamint kazettákat adtak ki, amelyekben 1946-ot dicsőítik, több ma- 
ír o r s z á g i  író lelécelt nyugatra stb.

Pofázzanak, amit akarnak, cak a bortermesztést le ne állítsák, mert az már ném
e ti katasztrófa lesz.

Es. II.
A Sörfolt Kiadó legutóbbi együttes (z)üllésén olyan határozatot hozott, hogy' a 

fe ljöv őb en  egy Faki-kötetet is kiad. Ezen felül megnyílt a Sörfolt-archívum, ame- 
^ el a pillanatnyilag legtekintélyesebb pájinkamecénásunk, Fehírlaci vesz gondozás- 
a (tizenöt lityi jófajta törkője hűsöl a pincében).

Különös körülmények között
Került vékony dokihoz matuska szilveszter levelezésének 
egy cipősdoboznyi része
toatuska csantavéri lányt vett el bizonyos dér irént 
a későbbi dér doktor jóval dősebb nővérét 
szilveszter rendszeresen tájékoztatta a családot 
Eogylétük felől mind budapestről mind bécsből 
®8yik ilyen egyébként bécsből írt 
tevéiből derül ki hogy felesége tüdőbeteg 
(a levelet vékony doki olvasta föl nekem 
^ert én nehezen olvasom mások kézírását 
szilveszter mellesleg csak a tüneteket írta le 
*8en részletesen ékes magyarsággal 
ebből következtetett a doki 
matuska szilveszterné tüdőbajban is hunyt el) 
történt aztán hogy dér doktor felesége 
rákapott a kábítószerre 
•J^rfinista lett mint csáth 
dérnét a férje halála után



mivel gyermekük nem születeti
egykori barátném anyja vette gondozásába (X.y)
cserébe a házáért és a vagyonért
aki foglalkozására nézve ápolónő
az állandó felügyelet
unalmas lehetett merhogy ő is rákapott a morfiumra
később dérné halála után
vékony doki segített neki a leszokásban
hálapénzt nem fogadott el
de azt mondta hogy ha nincs szüksége dér doktor
orvosi szakkönyveire azt szívesen elvinné
mikor elment hozzá Szabadkára a könyvekért
elmenőben a tornácon
mintegy ösztönösen
megemelte egy kissé már megázott cipősdoboz fedelét 
ahonnét egy fekete tintával írt levél hullott ki 
a doki megnézte az aláírást és a dátumot: szilvi 
Wien,1928. március 12-én 
rögtön tudta mit talált 
a levelet el sem kellett olvasnia
s mint a csantavért érintő dokumentumok szenvedélyes gyűjtője 
elkérte azokat is
a nő meg odaadta mondván úgy is kidobta ^olna 
azóta vékony doki 
vékony hatalom és dicsőség 
azaz lászló
rendezgeti a leveleket 
egyik polcról a másikra 
mintha attól rettegne hogy 
illetéktelen kezekben
pokolgéppé válik az elrongyolódott cipősdoboz 
tartalma.

*

A csantavéri kisbicska
egy végtelen hosszú nóta refrénje
hej bicska bicska csantavéri kisbicska
maga a nóta obszcén kétsoros rigmusokból áll



mindig variálódik 
beidézésélől
néhány jellemző résztől eltekintve eltekintenék
ugyanakkor valós tárgy is
mellyel a csantavéri legények
hol egymást szurkálták vele
hol pedig a „vidékről”  jött
idegeneket igyekeztek eltántorítani abbéli szándékuktól 
hogy csantavéri lánynak udvaroljanak 
híre van
a csantavéri kisbicskának 
állítólag jobb  mint a topolyaiak budlija 
mert ezzel kisebb a valószínűsége a 
»halálos baleseteknek”
a nőstényekért vívott ősi harc eszköze hát ez a tárgy
nekem is van
afféle női modell
ahogy alteregóm mondaná
nem tudok ezzel bánni
hogy is hívják nyelv
hideg fegyverrel dolgozom
a csantavéri kisbicskának pesti vonatkozásai is vannak 
(winkler robi mesélte egy 
magyar narancs esten)
néhány éve úgy látták a menedzserek kimerülőfélben 
a lakodalmas rock 
frissíteni kéne
valakinek a fülébe jutott ez a nóta 
valahogyan összeszedtek néhány csantavéri kocsma
ás lakodalmas zenészt 
hogy CD-re vegyék a műt 
aztán stúdióba vonultak a zenészek 
eléjük tettek néhány láda sört 
(ezt a döntést mint később kiderült elhibázták) 
mert az köztudomású hogy az árpaszörp élesíti a hallást 
«s fürgébbé teszi az ujjakat 
ás lön
P nagybőgős
eredeti szakmájára nézve elzüllött kovács



apollón
(nagybőgősnek nagy a fasza
azon megyünk reggel haza)
a nagybőgős iziben dzsesszzenésznek képzelte magát
forgatni kezdte szerszámát
pontosabban hangszerét
hogy a történeti hűségnek azért megfeleljek
a technikusok majd infarktust kaptak
hiszen ők feleltek a százötvenezres gyémántfejes
mikrofonokért
valahogy megegyeztek abban is
hogy ne a fogatlan harmonikás énekeljen
mert a sziszegő hangoktól érthetetlen lesz a szöveg
berezonál a hangfal stb.
végül már az igazgató is lejött a stúdióba
hogy valahogy ráncba szedje
a csantavéri muzsikusokat
annál nagyobb lett a meglepetés
amikor pár hónappal később kiderült
ötvenezer darabot adtak el belőle
majd ajánlani fogom lajkó félixnek
boldog lesz
ő a szarból is aranyat tud csinálni 
végülis üzleti vállalkozásnak sem rossz 
lesz még egy exportképes csantavéri termék 
a pálinkán és a disznóhúson kívül.

*

A hetvenes évek első felében történhetett
amikor egy mentőautó állt meg a mamámék háza előtt
én szokás szerint ott aludtam
apámék valahová elcsavarogtak
talán bálba vagy valami ilyesmi
vacsora az istvánnál vagy a nejlonban netán a tiszában
mindegy
a nagyi mellett aludtam a sezlonyon szemben a tévével 
(ezen a sezlonyon láttam meg 
hogy is mondjam



öreganyám térde kalácsát
illetve hát följebb a micsodáját
olyan volt mint egy tehéné
lógott a pecke
és mivel azt hittem
hiszen láttam már puncit addigra
szőröset is meg szőrtelen gyerekpuncit is
hogy ez nem lehet igaz
valami mást látok nem AZT
nem ezt az iszonytató bulát
'gy nem tudtam levenni róla a szememet
öreganyám
akit öreganyámnak sohase szólítottam
szerencsére vagy szerencsémre aludt
nem vette észre a több perces szemlélődést
a gyerek viszolyogtató kíváncsiságát és ismerkedését
kétféle ember osztályrésze a megismerés
n* alázatos szívűehé
akik szeretik a megalázkodást
és azoké
akiknek elég eszük van az igazság felismerésére 
bármennyi ellenkezés is éljen bennük 
nem voltam sem alázatos szívű 
sem
értelemszerűen 
kellően okos
de abba bírtam hagyni ezt a borzalmas bámulászást)
szóval szokás szerint a nagyival aludtam a tévé előtt a sezlonyon
amikor sírva jött be a mama
hogy pista ébredj
haj történt a jóskávai
jóska volt a legfiatalabb fiuk
a nagybátyám
öregapám
ahi szintén itt aludt a szobában 
fölugrott
pizsamára húzott fel inget s gatyát 
és ki a ház elé
°tt feküdt a mentőautóban a jóska



én magam is fölugrottam és kimentem (rohantam) 
fáj kérdezte öregapám
fater nem érzek semmit mondta mosolyogva a nagybátyám
és az öregapám tudta
hogy iszonyú nagy baj történt
mert a fia sose szólította őt faternak
és tényleg
a nagybátyám berúgott
azt nem mondanám hogy szokás szerint
de a családom többgenerációs alkoholistákból áll
hát úgy mondanám hogy nem ritkán
nem is sűrűn
de nem ritkán
és részegen
fölmászott a villanykaró tetejére
olyan rácsos ezüstszürkére festett
vasvillanyoszlop volt ez
így az oszlop szó nemigazán jó  rá
villanylétra az jobb
villanylétra
amely szinte hívja az embert 
gyere mássz meg 
villanylétra a mennyországba 
vagy a pokolba 
nos a nagybátyám 
akit mellesleg ürgének becéztek
mert gyerekkorában (ötvenes évek, beszolgáltatás, padlássöprés, 
éhezés stb.) megette az ürgrehúst 
mint józsef attila a sünkutyát 
a csíkér partján 
a völgyben
a nagybátyám az ürge engedett a csábításnak 
fölmászott erre a 
most már nevezzem így 
villanylétrára
és levágta az áram mint a szart 
de nem ment szarrá 
csak (mondom CSAK) nyomorék lett 
nemrégiben halt meg



de ez egy másik történet.
*

Azon a napon
a város központjában
becsapódott és fölrobbant egy gránát
az aszfalton virágba borultak a húsrózsák
széles körben halottak feküdtek
csúsztak-másztak a sebesültek
üvöltöztek, átkozódtak és segítségért kiabáltak
a könnyebben sérültek
terjedt a vérmocsok
Megérkeztek futva a mentők is
közülük csak egy ember lépkedett komótosan
hóna alá szorított kenyérrel lépdelt
ott mendegélt
ás senki sem vette észre hogy már fej nélkül 
véres feje ott gurult előtte

sietett
hogy előbb érjen haza tőle és
jelentse az éhes házbélieknek az örömteli hírt:
végre
kenyérhez jutott
Mentek utána az utcai mosómunkások 
8 a fecskendőikből ömlő erőteljes vízsugárral 
lemosták a vérnyomokat.

*

bőm : „BÉKA”  < exit@sednet.hu>
To: „virágocska”  < darkbumm@EUnet.yu>
Subject: melyben megnyugtatásra vár 
Date: Fri, Feb 19,1999, 22:29

a*ért nyugtassál már meg, hogy ha potyognak is arrafelé a bombák holnap 
délben, akkor mégse csantavér-hegyes (vagy ahogy te írnád: dombos) táját fog- 

Jak célozni....
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kezd itt kurva hideg lenni, és a zsizsikuram nélkül magamnak kellene mindenfelé 
fűteni....

úgyhogy ha egy bombát láttok zuhanni, akkor lükjétek gyorsan arrébb, nehogy 
véletlenül épp a fejire essen, légvsziii!

kösz.

(egyébként füleltünk délután a csabigyerekkel, nem-e bombázót hallunk itt 
elhúzni a fejünk fölött, dehát miről is lehetne megismerni?)

zsófi, a messzi unalmas Veszprémből

From: „BÉKA”  < exit@sednet.hu>
To: „virágocska”  < darkbumm@EUnet.yu>  , „ < horvi@EU net.yu>
Subject: melyben összeesküvés 
Date: Fri, Feb 19, 1999, 22:53

héj tik ottan!

mi lenne, ha estefelé, zsizsikuram megfelelően kedvező pillanatait kihasználva 
valami ürüggyel rábeszélnétek, hogy maradjon még egy-két napig???

zsó, a hajtogató

From: “ BÉKA”  < exit@sednet.hu>
To: „virágocska”  < darkbumm@EUnet.yu>  , < horvi@EU net.yu>
Subject: melyben sztornó 
Date: Sat, Feb 20 ,19 99 ,16 :57

zsizsikuram telefonált, hogy az autó bedöglött, úgyhogy úgyse jön  haza mán, majd 
csak esetleg hétfőn, hahaha...

tájékoztatlak benneteket (zsizsikuramat is), hogy lakásátrendezésileg a 
szerk.-ben a szerb irodalmat már lerámoltam a könyvespolcról, és (a jó l 
végzett munka jutalmául) a könyvek mögött találtam egy kedves kis 
csomagocskát,
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gyufásdobozban, akkurátusán ezüstpapírba csomagolt kevéske szárított 
petrezselyemlevelet, nemtudom, zsizsikuram mostanság rejtette-e oda, vagy egy 
ezer éves, rég elfeledett ellátmányról van-e szó, mindenesetre én is bulit 
szervezek ma estére, érezzétek jól magatokat tik is, majd gondolok rátok.

zsó

ps: érdemes néha takarítani!!!!

írom : „BÉKA”  < exit@sednet.hu>
To: < pocok@mail.datanet.hu> , < roberto@yr.com>
Subject: melyben alakul a lakás!!!
Date: Sun, Feb 21, 1999, 17:42

halihó!

(nem hull a hó)

az átrendezésnek nagyjábul végire járok, most sikerült eljutnom a 
számítógépig, eddig el volt barikádozva könyvekkel, folyóiratokkal, 
szekrényelemekkel, stb. most már elkezdtem visszarakodni, valamikor a végire is 
érek, tán még ma.

*últ héten, mikor a faliórát a szemetes mögött találtam félbehajtva (mert 
kifogyott belüle az elem és nem működött), meg ugyanaznap a porszívót is 
szettrimbolva találtam (mert előzőleg zsizsikuram ki méltóztatott tisztítani nagy 
csinnadrattával), meg ugyanaznap a fürdőszobai kaloriferbe is belerúgott, 
toert épp útjában volt, meg ugyanaznap az autót is le akarta önteni benzinnel 
es felgyújtani, meg valami ajtócsapkodás is fennforgóit, akkor azért már én 
18 elkezdtem üvöltözni, hogy mi a fasz van, én csak varrom, meg festem meg 
fódozom a lakást, vonszolom a bútorokat meg pakolom a könyvespolcokat innét 
°da, Öméltósága meg szétveri, mé' nem csinál inkább valami produktívat, arra 
Persze nem lehet megkérni se, meg utasítani se, egyáltalán, semmilyen 
formában nem jöhet szóba, hogy esetleg felfúrjon, vagy összeragasszon valamit, 
esetleg villanyszerelőt hívjon, vagy az autót elvigye megjavíttatni, vagy 
hármi ilyesmit....

szóval múltkoriban ilyesmik miatt üvöltöztünk egymásra pár napig, és az járt
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a fejemben, hogy tulajdonképpen fölösleges nekem is akármit csinálni, inkább 
dögölhetnék egész hétvégeken, de aztán ilyenkor, mikor megint egy picit 
kényelmesebbé sikerül varázsolnom valamelyik kuckót, akkor úgy tudok neki 
örülni...

na csak ennyi, mert hideg az továbbra is van, és összerakodni való is maradt 
még, csak egy kicsit megpihentem egy cigi mellett, rátok gondolva...

zsó

From: „BÉKA”  < exit@sednet.hu>
To: drakulics sandi < sinergija@siol.net>
Subject: melyben Zsuzsának 
Date: Sun, Feb 28, 1999, 1:13

hát lehet, hogy az ékezetek nem fognak látszani nálatok, de azért 

szia zsuzsa!!

most hallom emerkétől, hogy reggel sandi bemegy a munkahelyére begyűjteni az 
e-mailjeiteket, hát gondoltam egy füst alatt írok mán neked.

nálunk az a legújabb (majd két hónapos) újság, hogy vettünk egy iMac-et, és 
azóta van emilünk meg internetünk, és teljésen emiífüggők lettünk mindketten 
zsizsikurammal, teljesen eladósodtunk miatta (mármint a gép miatt, nem az e-mail 
miatt!), és várjuk a jobb  időt. ma hirtelen betört hozzánk a tavasz, nagyon 
jó  idő volt, 15 fok körül, amikor az ember már csak kivágyik a levegőre 
(főleg a mi fénytelen-komor-szomorú lakásunkból).

másik nagy újság, hogy tanfolyamra járok, ha nagy leszek, programozó leszek.

kérdeztem már emerkét régebben is, van-e e-mailetek, de azt mondta, hogy 
nincsen, most ráadásul azt is mondta, hogy fizetitek, de nincs 
fölinstallálva, hát ez röhej. pedig milyen jókat elcseverészhetnénk így 
éjféltájba!!

most konkrétan napok óta azért gondolok rád a szokásosnál is intenzívebben, 
mert ahogy nyílik az idő, ibolya szomszédasszonyommal egyre gyakrabban 
beszélgetünk a szőlőhegyükről, és tervezgetjük-szervezgetjük a következő
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nagy bulit, nem tudom, emlékszel-e, remélem igen, amikor itt voltál, meséltem 
neked róla, hogy minden pünkösdkor ott szoktunk három napig sátorozni, 
tábortüzezni, s arról is volt szó, hogy talán ti is eljönnétek, 
igazán eljöhetnétek!! a gyerekek is nagyon jó l szokták érezni magukat, meg 
mi is. most nincs igazán ihletem ódákat zengedezni a hegyről, a lényeg az, 
azért ültem le gyorsan írni neked, hogy időben szóljak, gondolkozzál, 
szervezzed úgy az idődet, hogy ha van kedvetek, időtök, gyertek el ti. 
idén valamikor május közepére esik pünkösd, még kb. két és fél hónap 
gondolkodási időd van.

na, hát egyelőre ennyit írok neked 

puszillak mindannyiótokat:
zso

p. s.
nyáron, amikor nálatok voltunk, zsizsikuram megihletődött a rancsotoktul, 
és rittyentett valamit, én nem így éltem meg, ráadásul meg is gyilkolt minket, 
de mellékelem rtf-ben, hogy tudjátok: bekerültetek a nagy büdös magyar 
birodalomba (ha szlovénra is lefordíttatjátok, akkor a szlovénba is bekerültök 
és így tovább, menedzselem az uramat, na, úgyis olyan balfasz az ilyenekben)

Vizes láb
. Már sohasem ismerhetem meg ezt a figurát, gondolta Karácsonyi, miközben 
etette az 1962-ben, Celjében kiadott és ronggyá olvasott szlovén nyelvű Bibliát, 

néz Serere gondolt (szabad fordításban Szarik János, ez is tót, röhögött föl Kará- 
®8°nyi, amikor először hallotta a nevét.), akinek nyolc éve elhagyatott birtokát 
^ fá cson y i barátai vásárolták meg egynéhány hónapja. Karácsonyi barátai is fura 
*8Urák, a feleség (Rajsli) vajdasági magyar, apai ágon azon kevés Mária Terézia 
e]epítette franciák leszármazottja, akik kibírták a mocsaras klímát, és nem költöz- 
ek vissza, vagy nem pusztultak el. A férj (Drakulic) szerb határőrök ivadéka, 

f nyja révén kettős, német-szlovén állampolgár, aki -  tudomása szerint -  nincs ro- 
°nságban Slavenka Drakulic horvát írónővel. Gyermekeik nem apjuk nevét viselik, 
^Ülőktől, közös megegyezéssel, a Jonas vezetéknevet kapták.

Még különösebb a hely, ahova költöztek, illetve annak egykori tulajdonosa. 
0rovin nevű tanya Janez Sere nyers természetéről kapta a nevét, és az örökké 

“ dös Mokronog (Vizes láb, mondta Karácsonyi felesége, amikor a térképről, még 
ahaza, hangosan elolvasta és rögtön lefordította a kisváros nevének jelentését,



olyan, mini egy indián varázsló neve, tette még hozzá.) városkától észak-keletre 
terül el pontosan 420 méter magasságban, mint arról a férj, Drakulié Alexander 
Karácsonyinak németes precizitással beszámolt. A Dolenskai-dombokat, ahogy a 
területet nevezik, délről a karsztvidék, nyugatról az Alpok, észak és észak-keletről 
a Pannon-medence határolja. Nyugaton, mielőtt még az alpok elérnék a Dolenskai- 
dombokat, a Kum (Keresztapa) nevű hegy magányos csűcsa áll. Olyannyira határ- 
terület ez, hogy a tizennégy hektáros birtok kaszálójának a túloldalán már a karszt
vidék látható. Az ilyen határterületeken pedig -  köztudott -  fokozott az elektromág
neses hullámok hatása. A Föld elektromágneses állóhullámai, a Schumann-hullámok. 
rezgésszáma megegyezik a legkreatívabb tudatállapot, agyhullámainak rezgésszámával, az 
alfa-hullámokéval. Nemcsak maga a rezgésszám, de a rezgések lefutása, időbeli lefutása is 
rendkívül hasonló. Olyan, mintha a Föld elektromágneses hullámai váltanák ki az alfa-hul
lámokat! Lehetséges ez? A számítások kimutatták, hogy a Föld elektromágneses hullámai az 
emberi testen könnyen átjuthatnak, kilencvennégy százalékuk jut át, hat százalékuk elnyelődik. 
Hol nyelődik el? Ott, ahol az emberi szervezet sejtjei a legerősebb elektromágneses tevékeny
séget folytatják. Az emberi szervezet elektromos pontjai pedig a szív és az agy. A szívben és 
az agyban elnyelődő elektromos hullámok közvetlenül átalakulhatnak érzésekké és gondola
tokká, vagyis agyhullámokká -  gondolta a megrögzött materialista Karácsonyi a 
misztikus csillagász nyomán. Különös érzések kerítették hatalmába a birtokon, 
amelyekkel nemigen tudott mit kezdeni, ugyanakkor szabadulni sem tudott tőlük. 
Nyugtalanságát folytonos és unalmas faggatózásba próbálta elfojtani.

Janez Sere a szlovén államiság kikiáltása első évfordulójának másnapján halt 
meg. Ezt még megérte, mondta Zsuzsa, a ház leendő asszonya. Az öreg Sere fehér
gárdista volt, a második világháború alatt egy németországi repülőgyárban dolgozott. 
Az egész vidékről innen származott a legtöbb fehérgárdista, ezért a titói jugos- 
zláviában büntetésből nem nagyon fejlesztették ezt a régiót. Ezért is vettük meg ezt 
a birtokot, mondta Karácsonyinak a házaspár, mert a szlovén paraszti építészet ezen 
a vidéken maradt meg legjobban.

Janez Sere a háború után keveredett haza a negyvenes évek végén, az ötvenes 
évek elején, legjobbkor ahhoz, hogy a múltját már ne firtassák, és ne kerüljön 
bíróság elé. Hazatérése után nemsokára megnősült, két gyermeke született, egy fia 
és egy lánya. A felesége fiatalon meghalt. A lánya nagyon korán férjhez ment, és 
Mokronogba költözött, a fia, ifjabb Janez Sere, a helybéli vadászok elmondása 
szerint bolond volt, a házaspár szerint inkább értelmi fogyatékos, a tehénistálló 
szénapadlásán lőtte főbe magát apja pisztolyával. A gyermekeket főleg az öreg Sere 
anyja nevelte, aki boszorkány hírében állott. Elvadult gyógynövénykertje még min
dig jó l kivehető, ahol a vadkendertől a a kakkufűig, a borsmentától a cickafarkig, a 
szurokfűtől a csomborig mindenféle nyavalyára való varázslatos növény megtalálha
tó. Karácsonyi felesége gyűjtött is egy halommal a különös növényekből, amelyek egy



készét szakkönyvből azonosította. Aztán nem merte magaval vinni, mert almaban 
meSjelent neki egy öregasszony, aki állítólag azt mondta, hagyja a füveket, hiszen 
nem ért hozzá.

Ha hinni lehet a vadászoknak, akik az öreg Sere halala után időnként a birtok 
területén főzik meg az elejtett vadat, akkor az öregasszony tényleg szokatlan jelen
i g  lehetett. Főhadiszállása az asztalosmfihely volt, ahonnét az éjjelente véletlenül 
arrafelé vetődő vadászok sokszor különös jajveszekelest hallottak. Az öregek kerül
tek is a vidéket, csak a fiatalabbak merészkedtek egyszer-egyszer arra, hogy megbi
zonyosodjanak idősebb társaik menedemondáirol, ám miután megbizonyosodtak, igaz 
biza, boszorkány az öreglány, jól mondták az öregek, mondogattak Karácsonyi 
barátainak, aztán alkonyatlájt már ők is messze elkerülték a birtokot, olyannyira, 
Hogy évek hosszú során az ott lévő magaslesek tönkrementek, az elmúlt nyolc évbén 
Se,n építettek újat, csak egy maradt meg, az is a mezsgyehatáron.

Az öregasszony körüli mendemondák az eltűnésével állnak kapcsolatban, mond
ják a házigazdák Karácsonyinak. Egy reggel eltűnt. Az öreg Sere a rendőrségnek azt 
állottá, hogy azt hitte, az unokájához ment le Mokronogba, ezért szólt csak három 
**aP után a vadászoknak, hiszen megtörtént, hogy csak egy-két nap múlva jött meg, 
á*n háromig sose maradt. A vadászok megnézték, nincs-e a lányánál, és csak azután 
jelentették a rendőrségnek a „boszorkány eltűnését” . Az öreg Sere három napot vizs
gálati fogságban is töltött, mert elterjedt a hír, hogy talán ő ölte meg az édesanyját, 
aht -  ez kiderült a kihallgatásokon -  erősen okolt fia öngyilkosságért. Sere szerint

előszeretettel fogyasztotta a légy ölő galócát, amely a helybéliek szerint mérgező, 
á*  rá semmiilyen hatással nem volt, hacsak az nem, hogy ilyenkor érthetetlen nyel- 
Ven beszélt, és azt képzelte magáról, hogy tud repülni. Ilyenkor sohasem hagyta el 
a szénapadlást. Először azt gondoltam, mondta állítólag a kihallgatáson az öreg 
Sere, hogy az a bűnöm ütött vissza rá, hogy egyszer magam is megpróbáltam 
Repülőgépet fabrikálni, át is repültem vele a szomszéd hegyre, de lezuhantam, és 
®°ha többet nem kísérleteztem vele. De egyszer rajtakaptam, hogy anyámmal górn

ál főznek az asztalosműhelyben, légyölő galócát, rájöttem, hogy ettől bolondulnak 
meg mind a kelten. Megtiltottam nekik ezt, de titokban tovább ették, és mivel külö
nösebb bajuk nem lett tőle, rájuk hagytam, a jóisten bocsássa meg nekik is, nekem 
is • Mindezt csak nehezen szedték ki az öregből. Es mivel semmi terhelőt nem tud
tok rábizonyítani, elengedték.

A fia halála és az öregasszony eltűnése után, ha lehet, az öreg még mogorvább, 
nyersebb lett. Főzte a pálinkát, csinálta a bort (rejtély, hogy miből, hiszen alig volt 
8*ol6je), méhészkedett, gondozta az állatait, kaszált, művelte kevéske szőlejét, és az 
éberekkel csak a legszükségesebb kapcsolatot tartotta fenn. Eladta a tejet, a bort, 
Jéha lement Mokronogba kenyeret és gázolajat venni. Szerszámait, bútorait maga 
E t e t t e ,  gépeit maga javította, egyszemélyben működtetett egy több családnak is



munkál biztosító birtokol. Nyolc évig menyetek birodalma volt az egész, morfoníro- 
zott magában Katrácsonvi, ennyit komolyabb épületek is megsinylenek, ez meg 
teljesen lakható. Mi lehet a titkai* A Németországban ellesett alaposság?

Az öreg Sere szabad idejét a Biblia tanulmányozásának szentelte. Vallásossága 
különös miszticizmussal párosult, hiszen a rendszeres temlomba járástól mentesült, 
mivel messze lakott a templomtól. Az új tulajdonosok mindenfelé óriási kereszteket 
találtak a lakásban, a legnagyobb pedig a bejárati ajtó mellett függött mintegy 
másfél méternyire. Távolról az egész egy imaházra emlékeztetett, mondta Zsuzsa, az 
óriási kereszt miatt, tette még hozzá. Karácsonyi a ronggyá olvasott Bibliában egy 
kisebb méretű plakátot talált, amelyre a tízparancsolat volt nyomtatva szlovénül, 
hátuljára pedig az öreg kézírásával a következő':

N V =  5
A 1 = 1
M C =  100
E A
S R
T 1 =  1
N U =  5
I S
K
S F
I 1 = 1
N L = 50
A I =  1

I =  1
B D =  500
0 E

I =  1
J
E
G
A
Azaz: Isten fiának helytartója. Alá: 666. Még alább egy különös szöveg:
Elfogtak egy pápát 
és rabságra vetették.
Történt mindez 
Krisztus után ezer- 
hétszázkilencvenhét nyarán.
A halálos seb megejtetett.



Legvégül a „Razodetje 13. pogl. 18. ver”  bejegyzés alatt két dátum: 1991. 
e°ember 26. a szlovén államiság ünnepe és 1998. augusztus 15., vasárnap.

Furcsa, morfondírozott Karácsonyi, az első dátum másnapján az öreg Szarjan- 
°i ahogy magában nevezte, fogta az egyik istrángot, ünneplőbe öltözött és a tehén- 

'stálló szénapadlásán, ahol a fia is öngyilkos lett, fölkötötte magát. A tejszállító 
Munkások találtak rá. A hatósági boncnok szerint kész csoda, hogy föl tudott mász- 

a padlásra, hiszen súlyos tüdőgyulladásban szenvedett, gondolta Karácsonyi, min- 
en nap, télen-nyáron a jéghideg tejátadóban mosakodott. De miért a másik dátum? 

L& mit jelent?
. Karácsonyi már régen Rovigno (0rovinból Rovinjba, gondolta közben többször 
ls) közelében furikázott, amikor felesége a Bibliából, amelyet a kocsi előző tulajdo
n sa  felejtett az autójukban, megtalálta a „Razodetje 13. pogl. 18 ver.”  magyar 
"•^felelőjét: János apostolnak mennyei jelenésekről való könyvéből a 13. rész 18. verse:
” *• van a bölcsesség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert 
emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.”

Jesszusom, kiáltott föl Karácsonyi, megvan, megfejtettem! Abban a pillanatban 
"•• valószínűleg megrántotta a kormányt és a nagy sebességgel száguldó autó az 
“ •toenti palánknak ütközött, majd áttért az út másik oldalára és áttörve a korlátot 

szakadékba zuhant. A személygépkocsi mindkét utasát súlyos fejsérülésekkel 
á llították  a rijekai kórházba.”  ( A Vijesnik c. napilap Fekete krónika rovatából, 1998. 
““ gusztus 16.)

Króm: „BÉKA”  < exit@sednet.hu>
To: „virágocska”  < darkbumm@EUnet.yu>
Subject: melyben s.o.s.
Date: Mon, Mar 8, 1999, 22:45

La hallotok bennünket ott valahol a távolban....

Kellett nekem elmenni itthonról, zsizsikuram mindjárt elkattintott valamit a 
j>epen, s nem tudjuk leszedni az emileket. hogy a csuda még nagyobb legyen, 
Küldeni (úgy néz ki) lehet.

jnár vagy két órája nézegetek itt mindenféle beállítást, de nem találom, mi 
khet a baj.

a Kétségbeesett hiabelhárítást ideiglenesen beszüntetem, mert még dolgoznom 
18 Leli ma, reggel meg hétkor kelek.

mailto:exit@sednet.hu
mailto:darkbumm@EUnet.yu


ha lenne ötleted, szívesen venném, dehát ha jön  is ötlet, az csak ott kuksol 
a villanypostaládában, amíg meg nem oldom valahogy a gordiuszi csomót, s le 
nem szippantom valahogy.

hát így. kiküldött tudósítónk még majd jelentkezik a katasztrófa sújtotta 
területről.

zsé

Így emlékszem
arra a lányra, aki először vette szájába a farkam, 
mondjuk ki, szopott le, hogy ne finomkodjak most én itten. 
Akkoriban bizony már majd egy éve magam feleltem a tetteimért, 
és ilyen élvezetekben, mily sajnálatos, nem volt részem.
Az elképedésemre emlékszem,
ahogyan szájával és a kezével egyszerre közelített a sliccem felé,
úristen, ez mit csinál, meg az ijedtségemre, mi a teendő most,
hogy mi lesz, ha elsülök, de nem voltam teljesen
bizonyos a dologban, míg nem éreztem rajt gyengéd harapdálásait.
Mint a pornóújságokban, gondoltam még a magömlés előtt,
de akkor már nem törődtem semmivel.
elég gyakorlottnak tűnt ebben a tevékenységében,
igaz, a többiben is. Nem volt okom panaszra*
Akkortájt semmire sem lett volna okom panaszkodni, 
kár, hogy ezt nem tudtam azokban a régi szép időkben.
A barátom, akinek a lakásán történt, ami történt, 
már előbb átment egy másik szobába.
A diszkréció az diszkréció. Miután a lány elment, 
átmentem hozzá megittunk még néhány sört, 
bizonyosan a festészetről fecserésztünk, 
mert a barátom festőnek készült, 
festett is már néhány jó  képet, 
és csak lefekvéskor vettem észre lógó ingemen 
a fél tenyérnyi gecifoltot. Máig gyötör a kétely, 
lehet, mégsem szopott le, petting volt az egész.
Az biztos, hogy nem nyelte le. 
így emlékezem.

*



Volt barátom és barátnőm
nagyon diszkréten viselkedtek akkor
pedig már sejtették
ott fogom hagyni ezt a csantavéri fiút
mindenáron kefélni akart
nekem meg egyáltalán nem volt kedvem
fotonunk sem volt
de szerettem volna szépen elbúcsúzni tőle
hiszen szerettem
mondtam neki várjon
kigomboltam a nadrágját
és szopogatni kezdtem
valahogy nem figyeltem
mert nem egészen a számba
élvezett el
mintha zamatos borok édes köde 
hasadt volna lassan széjjel 
csupa sperma lett piros inge 
pedig
ah°gy egyik barátnőm mondta 
pedig minden férfi íze más 
es hogy jobban érezd 
ha valamiért
hát ezért érdemes leszokni 
a dohányzásról



Mészáros Sándor

Utazások száz dollárral
-  vignetták -

Egy provinciális országból egy még provinciálisabb díszletei közé áthurcolkodni 
-  nos, ez minimum nevetséges. Ilyen elhatározás nincs, mert senki nem így dönt. 
Remekül leharcolt díszletek, szegénység-szag, mállás, fövetlen marhahús határőrök. 
Azt mondja, ne beszéljek így, ez a hasonlat nem illik hozzám, a középfinom lelkem
hez. Aki a provincalitást bírálja, az talán azt reméli, hogy ő kívül van, valahogy 
kívül marad. Megússza vagy nem, de ettől elviselhetetlenül nagy a képe, mint egy 
előkelő idegennek, aki a falusi kocsmában Camparit rendel dupla jéggel. Nem, eny- 
nyire azért mégsem. És nem is eszerint választok, bár az utazás előtt még fogalmam 
sincs, hogy ilyen fontos döntés előtt állok.

„Erre a címre nem lehet válaszolni, de azért valahogy jó  volna szót váltani. 
Azt hiszem, történt valami, úgy emlékszem, és úgy tűnt a vonatban is két felriadás 
között. Furcsa és bizonytalan állapot ez: szerda reggel otthonról indultam (anyámék- 
tói), s véletlenül meghallottam, hogy a szomszéd nénivel miként ordibál magából 
kivetkőzve az ápolónő, a drágán megfizetett asszony egy öreg és magatehetetlen hölgy- 
gyei, patikusasszonnyal, s aztán gy., aki eszembe juttatta az idősek otthonát, aztán 
amit te mondtál a lélek nyitottságáról és zártságáról. Furcsa és bizonytalan állapot 
ez, mert hirtelen fontosak lettek a dolgok, »mikről már megtanultam másként 
gondolkodni. S ezért aztán nyitott lettem és sebezhető. Riadt.”

„Otthon dekonstruálj, bazmeg!”
Azt mondja, hogy a lényegi kérdésekről semmit sem tud az, aki nem élt háború

ban. Jó vicc, mégsem rendelhető minden ember mellé egy-egy háború. De, szerinte 
is igaza van, csak nem lehet ezt kimondani, mert akkor az valami barbár igazságot 
jelent. Mégis, aki átélte, annak másfajta tudása van az emberi helyzetről, mint aki 
nem. Ez biztos. Ám nem akarja szétfecsegni ezt, különben is kezdődik az előadás. 
Majd. Ha egyáltalán. Mindenesetre, én soha nem lennék olyan bátor, hogy... A mon
datot inkább nem fejezem be, mert úgy hangzik, mintha bókolnék. Egy hős, ezt csak 
ironikusan szoktam volt mondogatni. De egy arcot valójában nem így nézek megt 
hogy a hősiesség nyomait fürkésszem. Nincs rajta szenvedés, állapítom meg tettetett 
tárgyilagossággal. Mintha ezen múlna. Nem ezen múlik, és inkább csak ott-felejtődik
a tekintet. Nem tudok és már nem is akarok máshova nézni. Én, a hős.// >

Valójában Bruce Willis a hős. 0  akár nyolcvan évig lenne földigiliszta a Dem> 
Moore-ért. Vezetés közben mondta, és láthatóan halálkomolyan gondolja, mert gyön
gyözik a homloka. Persze, ha nem számítana bele az életbe! Mi az, hogy nem számít



ek  a földigilisztaság, úgy nagyon könnyű bevállalni egy nőt. Na jó , ha beleszámít 
az életbe, akkor nem lenne földigiliszta, de fölnyalná érte az Egyenlítőt, 
^aposkúszásban. Ugyan, annyira nem jó  nő a Demi M oore, egyébként is elváltak 

a három gyerek ellenére, megírta a Story. Ilyeneket olvasok én, ezt nem gon
dolta volna rólam ?! Dehogy, csak hallottam, nem mondom meg, kitől, ő  olvassa a 

toryt és egyáltalán nem szégyelli, amiben igaza van, mert sokfelől kell tájékozódni. 
rre nincs mit mondania, de azt vegyem tudomásul, hogy Demi M oore még mindig 

a fegjobb nő, akár elvált, akár nem, ez őt egyáltalán nem érdekli, és simán körbe- 
nyalná érte a Földet. Ez a minimum, amit egy ilyen nőért meg kell tenni. Sajnos 
VaSy nem, a szerelem hősies dolog. Hősies elhatározás. Válójában ezt nem ekkor 
^°ndta Bruce Willis, hanem egy másik utazáskor, most vadul a legyeket csapkodta, 
es ez út végére csöndesen leszámoltunk az összes közös ellenségünkkel. Kő kövön 
Jjem maradt. De ez is csak ráfogás, mert nem így érkeztem meg. Egészen másra
keltem .

A határon nem volt semmi probléma. Simán átengedtek, csak előtte legomboltak 
hz márkát, valami tisztasági illeték miatt. Bruce fölháborodott, részben a pénz mi- 
allr noha nem ő fizette, másrészt az egész eljárás miatt. Bár roppant ügyes, állapi- 
totta meg rögtön, mert úgy van kitalálva, hiszen annyira jelentéktelen összeg, hogy 

átérsz, elfelejted. Ugyanakkor nem jelentéktelen, mert minek fizetnél?! Azért, 
°Sy megmosod a kezed abban a büdös vízben! Már bocsánat, de az európai száj- 

es körömfájás járványról már mégsem te tehetsz! Ők még ebből is hasznot húznak!



Nagy genyák ezek, tiszta harmadik világ. Miért, mit hittél, hova jövünk?, adtam a 
bankot, és arra ügyeltem, hogy ne legyen büdös a kezem a fertőtlenítőtől. Ez jórészt 
sikerült. De ebben utólag sem szeretnék szimbólumot látni. Rutinosan majdnem meg
mostam, és kész.

„Úgy kell élni, hogy beleütközünk a dolgokba, és megsimogatjuk azokat.”
Azt mondja, hogy ő még nem látott senkit ilyen gyorsan kezet mosni. Senkit a 

világon. Vagyis van még egy jelentős kivétel, de ezt most hagyjuk. Direkt nézte az 
óráját, és nem telt el öt másodperc a csap megnyitásától a kéztörlésig. Es nem is tör
lőm meg rendesen. „Mi az, te kémkedsz utánam?!”  Azt hiszem, a kézmosás-világbaj
nokok alig bírják titkolni büszkeségüket. „Nem, csak meg akarom ismerni minden 
mozdulatod...”  „Igen?”  „Igen.”  „Lehetséges ez?”  „Lehetséges.”

Mindez később történt, kicsit előresiettem, egy-két földtani korszakkal később. 
Onnan nézve ugyanis világos lett, hogy amikor kiszálltam az autóból, az azt jelen
tette, megérkeztem. Pontosabban, félóra múlva, ahogyan fölálltunk az asztaltól, 
akkor gondoltam először erre: megérkeztem. Még majdnem elfelejtettem fizetni is- 
S még azt sem tudtam biztosan, hogy csak márkával lehet, vagy elfogadják a dol
lárt is.

A pénzváltókkal többnyire szerencsém van. Azt mondja, rém tud betelni azzal, 
ahogyan bánok ezekkel a tahó dílerekkel, még a legnackósabb állat is magyarul 
beszél vagy köszön el. Hirtelen megtanultak magyarul, pedig ezek soha nem szólal
nának meg. Nem olyan csávók, ismeri őket mind. A nézésükről felismeri. Az a vad. 
sötét és büszke tekintet, amely úgy néz keresztül rajtad, mint az üvegen. Soha nem 
hitte volna, hogy ezek képesek megszólalni máshogyan is. Nyilván ez az érdekük, a 
pénz miatt, próbálok hevesen szerénykedni és egyben logikusan válaszolni. A, 
dehogy, ezeket nem hatja meg egy nyavalyás százdolláros, annyira nem szentimentá
lis ürgék. Nem úgy áll a szemük. Majd megismerem őket jobban, lesz időm, és be
lőlem is eltűnik ez a szentimentalizmus. Vagy nem, s így annektáljuk a várost. Ez a 
titkos terv, de csitt!

A cipőkről mindent tud. Tényleg, ne nevessek ezen, szó szerint mindent tud, de 
mindent. Nem túlzás, hiába nevetek. Már két éve keresi azt, ami megfelelne kenki 
méretben, színben és formában is. Nem a jót, hanem a tökéletest. Látja maga előtt, 
azonnal meg tudná mutatni, milyen az. Olyan nincs, hogy szinte tökéletes, ez ugye 
hazugság. Vagy nem, de akkor is kompromisszum. Azt pedig soha! Inkább nem 
veszi meg, kivár és keres tovább, sőt azt is bevallja, hogy néha már magában fölad
ta. Igenis, volt úgy, hogy magában arra gondolt, föladja, valójában nincs is ilyen, azt 
csak ő elképzelni. Az utóbbi években nagyon visszaesett a kínálat, a kereskedők 
pedig beérték mindenféle szir-szarokkal, mivel ezeket is boldogan megvették itt az 
ismert okok miatt. A háború talán leginkább az ízlést baszta szét, de persze nem ti  
a legnagyobb probléma vele, nem esztétikai, ha szabad ezt ennyire flegmán monda-



.ni' De ő nem adta föl, s talán ezért tegnap látott egyet a pályaudvar felé az egyik 
Kapualjban, ami, ha talán nem is tökéletes, de közelíti. Sőt, ez az!, egyből kiszúrta, 
valóban az, csoda, csak azért nem szólt, mert neki elég, hogy tudja, van ilyen. Hol
nap vagy bármikor ráérünk visszamenni. Ha meg addigra elvitték, vigyék, keres majd 
hasikat. Neki elég, hogy tegnap látta. „D e ugye visszamegyünk?!”

»A  nőben pedig a nedvesség a legszebb. Még akkor is, ha varangyszerű lesz 
tóié. Nem tudom, észrevették-e, de igen sok nőnek puffadások lesznek az arcán, ha 
abbahagyja a sírást: amíg peregnek a könnyei, nagy átlátszó, kerek sós cseppekben, 
addig igen szép, vigasztalni való. És ölelni, ami ugye a vigasztalás maga. Ezért mon- 
j*°tn, hogy a nedvesség a legszebb a nőben. Könnyem a tápláló esővíz; ami érzővé és 
befogadóvá teszi a testem.”



Peer Krisztián

Vonaton
Elkapni egy faágat, hogy megállítsd a képet. 
Nincs olyan, amelyiket ne szeretnéd.
Kihajolsz és nyúlsz érte, utána önkéntelen. 
Aztán csak nézel.
Mint maréknyi iszapot a meghódított mélység, 
a levélmorzsalékot az ellenszél nyeli el.
A tenyered szaga. Mire emlékeztet?
Megint hova tűnsz?

Hogy itt lehessek

Nagy, tisztázó összegekről álmodom.
Uram, adj kölcsön!
Méltó vagyok, hogy hajlékomba jöjj.
Vagy, hogy méltó lehessek.



Uram, neked oly kevés, amennyiből 
újrakezdhetném. Higgy nekem, 
hogy ne kelljen hazudnom.
Nincs mit beosztanom, annyi a törleszteni valóm. 
Szeretnék csak neked tartozni.
Már most megmondom,
hogy nem leszek pontos,
és persze ugyanilyenben maradnánk,
ha adnál, nem menekülnék aztán előled,
meg persze az se baj, ha neked sincs, Főnököm!

Ezzel

Küldjem akárhová, úgyis rányitok -  
bújtatnivaló, pici szín 
Hogy rányitok és megszabadítom -  

folyton ezt képzelem.
Persze csak éppen ott van, nem is előlem, nem vár. 
Nem börtön, csak bentiét.
Bent vagy: ezzel nyitok rád.



Kukorelly Endre

21 novella. írta K. A.
1. így nem
lehel aludni, ha nagyon virgonckocc.

2. Ily
eneket tudok, hogy például a lány autója az utcán van. Tüttön autó on ka dulla.

3. Ne f
iityüjj, amikor a szemöldökömet kiszedem! Jó?

4. Ne f
éltékenykedjél, és miközben fogdosod a mellemet ráadásul, mert most már nem 

bírom ki, hanem kidoblak az ablakon. És ne legyen ezer nőd, azt nem fogadom e l 
verd ki a fejedből.

5. Kin
yalhatom a pinád? Ki, de akkor gyere, és ne érdeklődj.

✓
6. En is rém
ültén figyeltem a híreket, de ma végre megnyugodtam, mert láttam a teletexten, 

hogy Moszkva is Amerika mellé állt, és támogatásáról biztosította Afganisztán ellen- 
Reméljük, Kína sem teszi az ellenkezőjét, akkor egészen megnyugszom.

7. Miért
, ma nem is esemeseztem sokat. 14?

8. A szlo
vén szalvéta durva. Radírozza a számat. Érdekes, hogy a szlovén nőknek vastag 

az ujja.

9. Kép
zeld el, hogy a M. L. a gyerekét Herkulesnek akarta elnevezni. Ne. De. Csak 

a felesége nem hagyta. Nem egyezett bele.



10. Na, e
fflelj fel, és akkor vigyél.

H . Ma Győző
napja van. Tegnap Achilles. Holnap Károly. Holnapután Imre. Lénárd, Re. Hagyd 

"tor abba. Zső, Zsombor, Tivadar. Anyukámnak volt Tivadar nevű udvarlója. Az én 
atlyukámnak is. És jön  az, hogy Réka, nov tíz. Neked volt Réka nevű csajod? Nem.

12. Látt
affl egy nagyon terhes kiscicát. Nagyon terhes? Nagyon terhes.

13. Na de
fflost ezt nézd meg. Elvágtam az ujjam. Látod? Látom. Es szerinted fáj?

14. M
eg szerencse, hogy voltam az Erikáéknál, és ott kaptam finom ebédet meg vacso-
Ami nagyon finom volt. Ez most olyan lett, mint egy levél a nyári táborból. Most 

1*legyek tornázni.

15. Ma a k
ölykök témazárót írnak az isiben, az nagyon jó . Néha járkálni kell, de lehet 

Vasgatni is, ha beállók hátra. Olyan édesek! Van, aki maszturbál izgalmában.

16. Túl ronda
fotókat ne mutogass rólam! Csak vicceltem.

17. Azt is
, fflered, hogy két favágó megy az ösvényen, és egyszercsak az, aki. Nem ismerem,
8 tleffl is érdekel. Hátul megy, leveszi a vállá. Mondtam, hogy nem érdekel. Ról a 

Szekercéjét, és belevágja az előtte menő hátába? Ismered? Nem érdekel, mondtam 
n,ar- Es akkor a csávó, tudod, akinek a hátából áll kifele a szekerce, megfordul, és 
3z| ffl°ndja. Mondtam már, süki vagy?, nem érdekel. Hányszor kell még. Hogy ez 
^ sl komoly volt vagy tréfa?, erre a másik, hogy komoly. Mit csinálsz? Befogom a 

effl. Mire a csávó, így áll ki belőle az izé, szekerce, hogy az más, mert tréfának 
,S8é erős lett volna. Vége. Ha annyira nem érdekel, akkor miért mosolyogsz? Mert 
e,n volt szekszuális.



18. A
mikor alszol, olyan vagy, mint egy újszülött kismacska. Csak aztán felébredek? 

Csak aztán felébredsz.

19. Kor
gó Gyomor, ezt az indián nevet találtam ki neked. Teli Vér?

20. Tudod, k
ik a Múzsák? Na. Elmondjam? Tehát volt egy pofa, a Pireisz, neki volt kilenc 

lánya. Nem ők voltak a Múzsák. Vagy lehet, hogy eredetileg ők voltak a Múzsák, 
mindenesetre úgy hívták őket, mint a Múzsákat. Vagy pedig csak hamis Múzsák 
voltak. Tudod, Klió meg satöbbi, Thália. Euterpé. Igen, Euterpé, nem hiszed? Fel
ségterülete a fuvola. Na! Nem úgy! Cc, jaj, Istenem! Most akkor érdekel, vagy nem? 
Szóval az is lehet, hogy csak hamis Múzsák voltak, mert amikor az igazi Múzsák 
énekeltek, a Helikon nevű hegy elkezdett nőni, és Poszeidon szólt a Pegazusnak, 
tudod, az a szárnyas ló, mire a Pegazus toppantott egy akkorát a patájával, hogy a 
Helikon abbahagyta a növekedést. Ijedtében. Na és akkor ezek a hamisított Múzsák 
vetélkedtek az igazi Múzsákkal, de senki se akarta őket meghallgatni szegényeket. 
Szóval vereséget szenvedtek, és madárrá változtak. Jó, nem?

21. Hülye
!



Minden pillanatnak a maga maszkja
,,Legyen tükröd az írás, és keményen beletekinteni!... akármit mutat. 

Beszélgetés Kukorelly Endrével

Dombos Fest. Kishegyes, július közepe, irodalmi napok. A Mozi vendéglő kert 
e'yiségében, negyven-ötven izzadó, túlnyomórészt irodalomközeli ember zsongásá 

. an Beszélgettünk Kukorelly Endrével, aki a Mészáros Sándor által vezetett műsor 
aji olvasott fel, Németh Gáborral és Tolnai Ottóval.

H°gy vagy?
Kösz, most jól. Nagy szívfájdalmam, hogy sosem jártam még a Vajdaságban, ezen- 

, ,  ünnepélyesen elmúlt. A barátaimat, kollégáimat bezzeg ugye hívják, többször is 
'|ják Újvidékre, Szabadkára, Palicsra stb. Pedig én is kellettem magamat, de nem 
^lettem. Én egyébként szívesen elmegyek, ahova hívnak. Ahol még nem jártam, oda 
u‘önösen szívesen megyek. Most boldog vagyok, hogy végre összejött. Örülök, na.

Dombos Fest, irodalmi napok, milyen?
. Abszolút jó  a Dombos Fest, minden hülyeségével együtt. Minden ilyesmi irodal- 

*ni táborban ugyanilyen százalékban van hülyeség és nem hülyeség, semmi problé- 
lna» nem kell kiakadni. Az alkohol mindenütt Íevadít néhányakat, és keletkezik a kis 
Pr°bléma, de ez inkább vicces mint nem. Az érdekesebb viszont, ahogy a minden 
' yen összejövetelen kialakuló vitára rátelepszik, hogy a résztvevők egymásnak kon- 
arenciái. Ées részrehajlás van, arra megv ki a dolog, hogy ha te mondasz valamit, 

akkor én abba hol tudok belekötni. Ez is természetes, bár én olykor felhúzom ma- 
?atn a természeten. Bár öt perc múlva lemegy a pumpa, nincs baj. Kevés sympós és 
°^netes szerkesztő jött el az kár, viszont ha nem hívtok meg kívülállókat, akkor a 
*aJaj levetekben főhettek. Lehet előre tudni, hogy kik azok, akik csak a buli kedvé- 
ert jönnek, mert vannak olyanok, akik számára a kakaskodás a pálya. Persze én is 

r* jöttem, reméltem, hogy jó  buli lesz, viszont van munka-része is a dolognak, 
a1" szenvedélyesen érdekel. Külön kell választani a kettőt. Ennyi. Ha valami kriti- 
at mondhatnék, az csak erre a részre vonatkozik. Tudni kell, kik is azok, akiket 

^ h ív n a k . A moderátor ne ökörködjön, mert nem az érdekel, inkább az érdekel, 
°8y mit is lehetne itt csinálni, hogy az ittenieknek valahol jó  legyen. Hogy a régió 
sítúrá ját jobban észre vegyék máshol. Mert lehet olyan dolgokat csinálni, mint a 

ja n im b a n  nagyon szól. Különben félreértés, hogy a centrum Pesten van: nagyon 
1 I '08 tudni, hogy csak virtuális centrumról van szó, az ismertség centrál. Ha bár- 
fj kínálsz valami meglepőt, az ismertet téged. Arról is szó persze a dolog, hogy kik 

°menek publikálás, recepció, pénzek és díjak felett: ők alakítják a kánont, (erről



próbáltam beszélni), és ezeknek az embereknek kellene észrevenniük, a dolgokat. 
Észreveszik vagy nem. Ha radikális tiszta, őszinte, nyugodt beszéddel belépsz az iro
dalomba, azt kénytelenek figyelembe venni.

Magyarországi íróként hogyan vélekedsz a vajdasági irodalom ról?
Hogy milyen a helyzete a „magyar irodalomban” ? Akár azt is mondhatnám -  és 

nem csak itt, van néhány nyugat-európai barátom, akikkel kapcsolatban ugyanez a 
helyzet -, hogy teljes mértékben negligálva van, vagyis, a kánonok negligálják. Ez 
így van az erdélyiekkel is. Pontosabban szólva, ebből a szempontból az erdélyi írók 
vannak a legjobb helyzetben, mert a hazai rossz (irodalm i) lelkiismeret úgy próbál 
kompenzálni, hogy az elszakított területekről von be írókat, és elsősorban nem fel
vidéki, nem vajdasági írókat részesíti előnyben, hanem az erdélyieket. Tehát van -  
pozitív és negatív -  diszkrimináció. Minden van, mégsem ez a lényeges, mert szerin

tem ha egy író szuverén beszédjavaslattal lép az irodalom ba -  például Tolnai Ottó. 
az díjazva van. Ez vonatkozik mindenkire, a „Pesten kívüli”  irodalomra is. Majd
nem azt mondanám, hogy mindegy, honnét jössz, ha azt mondanám: mert mégsem 
teljesen mindegy, hogy valaki Jugoszláviából vagy Am erikából kíván belépni, de 
csak mint harmadrangú kérdés számít. Az érdekes, hogy a nyelvi attitűd kellőképp 
autentikus-e. Nincs holmi maffia, összesküvés vagy mi x vagy z régió ellen. A nők 
ellen sincs. Néha mondják, hogy hű, a nőknek nincs esélye. No. Szóval, a nőknek 
van esélye.



írni, belépni. De az olvasóig még hosszú az ut, es szerkesztosegeken, szer
kesztőkön keresztül vezet...

Nagyon sok hely van, van hát esély. A szerkesztőségekelemi érdeke, hogy érde
kes szövegeket találjanak. Ha találnak érdekes szöveget, amely valami módon bele
l ik  a koncepciójukba, akkor azt beveszik. Mondom, mindegy, honnét érkezik a 
szöveg. Valamiféle érdekérvényesítés mindenesetre szükséges azért, nem elég megír
ni u verset, és hagyni, hogy majd valami legyen, mert vagy lesz vagy nem. Meg kell 
csinálni egy írót (festőt, zenészt): egyrészt tegyen valamit az asztalra, másrészt 
csinálóddjon meg. és ebben maga is keményen vegyen részt. Ha laphoz, csoporthoz, 
klubhoz kontextualizálodik egy szerzőt, akkor fittyet hányni rá bajosabb. Van egy 
k«trc és kész. Az élet az egy ilyen. Az irodalom is harci terep, tetszik vagy nem. 
Tetszik es nem. Épp mint például a foci. Ki kell magadnak vívnod a téged megille- 

helyet. Nekem sem mindig tetszik, de így van. Ha nem tudod azonnal bebizonyí
tani, hogy te jó  vagy, ha nem tudsz úgy belépni a körbe, hogy ott elismerjenek, akkor
Ehetsz zseni, akkor sem kapsz labdát...

Az olvasóval mikor kerülsz kapcsolatba? Mert az író-olvasó találkozókon leg
u tóbb  bennfentesek vannak.

Ha egyvalaki olvas, az már nekem jó. Ha kettő, az nagyon jó. Szerencsére 
nincsen oíyan felolvasóest, ahol legalább két olvasó ne lenne. Néhány napja, Salz
burgban, harmincán voltak, például. A lavina is kicsiben indul. En mindig megha
l o k ,  ha valaki kíváncsi a dolgaimra. Mert miért kíváncsi rá? Hiszen neki is megvan 
a toaga élete, gondja, öröme, és akkor az életéből akárhány másodpercet azzal 
[°glalkozik, hogy én mit csináltam. Persze, marha jó  lenne, ha tömeg tolongana az
fásaimért. Nem tolong.

Van-e egy valaki, akit ha valamit megírsz, felhívhatsz bármikor, hogy felol- 
va$d neki?
* Van néhány barátom, akik elolvasnak, Mészáros Sándor, Németh Gábor például. 
^S: nők nagyon tudnak olvasni.

A kritikával milyen a viszonyod? r .
t  Szakmai kritikával nincs gond. Mindenki tud valami hasznos-meglepot mondani. 
Ez hasznos és meglepő. Laikusokkal sincs. Például a húgom, ha elolvas, neki meg- 
Vat» a kellő távolsága hozzá. Ami nekem már nincs, ezért bizonyos dolgokat nem 
Veszek észre. De kaptam már olyan kritikát, amikor lábra ment a szerző: személyes 
Sertegetés vagy irodalomkritikába csomagolt ideológia-kritika. Kopasz vagy, raadasul 
0,ncsizol és-vagy nem komcsizol.

Te miért írsz? ,
. Egyszer, valamikor rájöttem, hogy nagyon jó  dolog írni, és azóta nem hagytam 

?hha. A legjobb dolog. Én saját magamnak írok, szórakozásból, es nyilván egyfajta 
é,ek karbantartés végett. Ezt már többször elmondtam: tizenhat évesen olvastam a



Bűn és bűnhődést, és akkor rájöttem, hogy amit eddig csináltam, abban ehhez 
képest nincs semmi érdekes. A Fradiban fociztam egyébként, és bélyeget gyűjtöttem.

Mondtad, hogy magadnak írsz.
Természetesen a hiúságomnak nagyon tetszik, ha mást is érdekel. Hiú vagyok, 

mint bárki más, csak én bevallom. Izgat, hogy minél többen olvassanak, de amikor 
írok, akkor az csak azért van, mert jól esik. Mindenkinek bátran merem ajánlani, 
a lélek kondícióját javítja. Akár naplót vagy levelet, és nem feltétlenül muszály pub
likálni. Különben is, nem a publikálástól vagy író, hanem mert úgy döntesz, hogy 
író vagy, és ennyi. Ha leírsz -  szinte bármit, ami eszedbe jut -  és visszaolvasod, az 
olyan, mint tükörbe bámulni. Mindjárt észreveszed magad, ha modoros vagy, hazug, 
szépelgő, hamis, azt, ha más akarsz lenni, mint ami valójában vagy. Ez mindenkire 
vonatkozik, nem csak profikra.

És mi van akkor ha az írást éppen álarcnak szeretném használni, mert van 
bennem egy igény, hogy másnak mutassam és ugyanakkor másnak is lássam 
saját magamat, mint amilyen valójában vagyok, mert ez valahol engem gyógyít^ 
vagy megnyugtat?

Én nem így vagyok. De jó, rendben: akkor viszont olyan legyen a maszk, hogy' 
az egészen más mégis tökéletesen téged mutasson! Az arc úgyis folyamatosan válto
zik, ha nézed a fotóid, elég viccesen bír mőköndi, hogy egyes képeken felismered 
magad, másokon pedig nem. És nem feltétlenül a legszebb képre mondod, hogy na. 
ez vagyok. Nem a csúnya fotó a rossz fotó.

Akkor pedig a maszknak állandóan változnia kell?
Nemigen megmerevedhet el, az tény. Te folyamatosan vagy, minden pillanatnak 

legyen meg a maga maszkja, és a szöveg legyen az a maszk, ami abban a pillanat
ban pont azt mutatja, milyen vagy. Ez az ideális, de szinte soha nincs így. Egy-kél 
remekműre mondható, hogy na, a pofa pont ilyen lehetett.

„Elvettem a maszkod .... és nem volt mögötte arcod” ?
Vannak ilyen művészek is. Nulla személyesség. Hogy nulla személyiség, azt nem 

tudom. Lehet, hogy túlzott ez az európai személyiség-kultusz, de én túlzottan euró
pai vagyok. Ez manapság nem valami befektetés. Nem is túl PC.

De most nem a tökéletes image..., inkább amikor átmegy már a munkábm 
arra gondolok.

A tökéletes kép fölépítésének semmi köze a művészethez. Az akkor épül fel, ha 
a lelked legmélyéről nyomod fel. Nehezen, és ritkán, de így tökéletes műalkotás 
jöhet létre. Nem biztos, hogy nagy, de hibátlan. Az ember néha úgy eltalálja, telibe 
találja a labdát, hogy maga is elcsodálkozik rajta, máskor pedig ott van előtte, és 
inkább átesik rajta. Kis futballisták is eltalálják, a legnagyobbak is hasraesnek olykot- 
Ez a potenciálja ennek a dolognak: van lehetőség, és ha összejön, az akkor csoda.



Egy alkotás létrejötte? Vagy egy csapat összeverődése, vagy egy jó  beszélge
s s  is, akár?

Csakhogy egy jó  beszélgetés elszáll a levegőbe, maximum egy-két dolog leülep- 
emlékezetes marad egy hozzászólás. A műalkotás maradandó csoda.

Szavaktól extázisba lehet esni? Megengedhetjük-e a szavaknak, hogy ekkora 
hatalmuk legyen felettünk?

Ahol aludtunk, a Vádászotthonban esküvőre, lakodalomra készülődtek. Azokon 
az embereken látszott, hogy egész életük anyagi dolgok körül forog. És akkor jön  
e§>' ilyen alkalom. Ünnepi. Lelki. És nem tudom, mit értenek belőle. Semmit? Vagy 
Csak nem tudják kommunikálni? Ha nem spirituális az ügy, akkor semmi. Ha csak 
Materiálisán jön  be nekik ez a dolog. Jól enni, és jó l lenni, de épp az a kérdés, hogy 
Mitől vagy olyan jól. Mindenki van valahogy, de az már nem érdekel mindenkit, hogy 
Miért. Mitől. Akkor sem, ha gazdag lenne.

Aki a másik oldalon van, tehát létszükséglete az olvasás, annak lenne valami 
titka?

A, mondjuk így, populáció bizonyos rétege olvas, a többi pedig nyet. Genetiká
i g  nem. Vagy mi. Néhány napja találkoztam egy régi ismerősömmel. Tizenöt éve 

nem láttam. Kiderült róla, hogy egykori barátságunk ellenére semmit nem tud 
f ó l ,  amit csinálok, pedig az már egy teljesítmény. Nem olvas, egyszóval. Noha 

*plomás. Sőt, tanár. De nem. Ezt nem tudom agyilag követni.
Elszomorított?
El. Ha tanárok sem olvasnak, akkor ki?
Remény sincs másra?
De van. Nagyon szeretek gyerekek közé menni. Álhtom, hogy a gyerekek egyhar- 

Madát percek alatt „meg lehet találni” . Szörnyű hiba ezt kihagyni. Akkor működne, 
a a magyartanárok belülről lennének megérintve, mert beavatott tud másokat is 

beavatni.
Megszállottság kérdése?

. Optimista vagyok, mert mindig lesznek, akik maguktól is beleesnek ebbe a 
“ tba. Van, akit kicsit lökni kell, de lesz mindig elég lökdödő. Talán nem olyan 

Veszes a helyzet, csak kevés ember van, aki a „taszigálásban”  közreműködne.
Nagy Farkas Dudás Erika



Wimics Gyula

A füst
Szürke a plafon itt a börtönben, mesélő szürke. Órákon át bámulom és a régi 

dolgokon gondolkodom: hogy voltak, miként estek. Nem merek máshova nézni, olyan 
jó, nekemvaló ez a szürke, hogy félek, ha máshová tévedne a tekintetem, elveszíte
ném ezt a langyos, unalmas történetet, mellyel lefoglalom újabban a gondolataimat. 
Nem tudom, hogy mi van Sándorral, azóta nem láttam. Biztosan elment örökre a 
faluból, hacsak nem kapták el őt is a betörés miatt. Úgysem menekülhet, hiszen már 
jóval előtte börtönbe zártak minket, a tehetetlenség zárkájába. Evek óta nem mo
zoghattunk szabadon, nem gondolkodhattunk függetlenül. Mint a lavórba esett 
legyek: reménytelenül harcoltunk az életünkért.

A nyári esők után hatalmas bággerek dúlták fel a falum kaszálóját, óriási teher
autók érkeztek és csöveket fektettek le a falum és a bágerek között, vastag, vörös 
csöveket és fémfóliába burkolt titokzatos, sziszegő csöveket. Őszre betonnal öntötték 
le a kaszálót, magas szögesdróttal vették körül a munkálatokat, és két év múlva 
felépült a gyár a falum mellett. A karcsú, égetett vöröstéglából emelt kémények 
baljóslatúan döfködték a kavargó, lila felhőket, novemberre már négy villám csapott 
a legmagasabb téglacsőbe: a vakító durranások összekötötték a fekete égboltot a gyár
ral: mintha Isten négyszer lenyúlt volna a falunkhoz. Hetente egyszer sárga füstöt 
engedtek a kémények, ilyenkor maró, köhögtető köd lepte be az utcákat, mi felhúz
tuk a kis fehér maszkjainkat, amelyeket a gyártól kaptunk, és a tyúkok meg a kecs
ke bent aludtak a kiskonyhában.

Sándorral tavaszra sem sikerült munkát szereznünk, kedvetlenül csatangoltunk 
a benzinkutak környékén, néztük, hogyan égetik a zöld műanyag flakonokat, a zöld 
füstkígyók csatáját a szürke égen. Egy sötétített ablakú autóban láttuk a gyár igaz
gatóját, akiről csak annyit tudtunk, hogy beteg a szíve és erős mérget kell orvos
ságként az ereibe fecskendeznie, amikor azonban odaléptünk az autóhoz, a sofőr 
rátaposott a gázpedálra, és otthagytak minket a kesernyés autófüstben.

Halottak napján a gyár melletti úton gyalogoltunk haza, rágcsáltuk a fanyar sült- 
gesztenyét, együtt hallgattunk a borongós emlékezésben. Sándor észrevette, hogy 8 
gyár egyik kapuja nyitva van, már szürkült az ég, így beosonhattunk látatlanul- 
Kerülgettük a sárdagasztókat és a nagy, sárgás pocsolyákat, amelyekbe nem szaba
dott beletaposnunk, mert lemarták volna a bőrt a lábunkról. Bóklásztunk az alumí
nium raktárházak és a korhadt farakások között, aztán elbújtunk egy óriásbáger 
bordás gumikerekei mögött, mert beszélgetést hallottunk. Négy szürke ruhás műn-



kás közeledett felénk, Sándor belemarkolt a szerszámosládába, én is odanyúltam, 
és eltűntünk.

Két franciakulcsot tartottam a két kezemben, rettegve követtem Sándort a rozs
dás vagonkocsik között. A gyár fölé magasodó reflektorszemek láttak minket setten
kedni, megnőttek az árnyaink a vakító fényszemek alatt.

Nagyon magasan ragyogtak felettünk a csillagok, szerettem volna füstté válni és 
lagyan eltűnni a vagonkerekek között. A rejtezkedésben valahol nagyon mélyen már 
Megszületett bennem a tébolyult félelem, hogy elfognak és titkos termeken és folyo
sókon keresztül az igazgatóhoz vezetnek, hogy ő  végigmérjen szúrós tekintetével, mint 
akkor a benzinkútnál az autóból, és gúnyosan kinevessen. Aztán négy munkás 
hátulról leteperne és kicsavarnák a kezemből a lopott szerszámokat, közben az igaz- 
?a‘ ó az arcomba köpne és belém rúgva kiutasítana a gyárból, és én kétségbeesetten 
Menekülnék, és azt kívántam, hogy szürke munkaruhás dolgozók folyosót álljanak a 
•^járatig és üssenek franciakulccsal míg fejemet fogva szaladok a gyárkapu felé, amely 
•Mm szabadságot, hanem egy másik, kegyetlen rabságot jelent.

Olomsúlyként húzták a franciakulcsok a kezeimet, meggörbült gerinccel követ
ein  Sándort, egy-egy vagonsor végénél egészen mögé álltam, éreztem, ahogy büdö- 
®e* izzad a félelemtől amíg kikémlel, és tudtam, hogy én is büdös vagyok. Meg fognak 
é n ü n k e t  szagolni az éjjeliőrök  fekete, acsarkodó kutyái, gondoltam összeszorult 
®88yal, mert azok megérzik a tolvajok bűzét, arra vannak kiképezve, hogy a riadt, 
lazas menekülőket ledöntsék a földre és addig vicsorgassák a fogaikat, míg a



tolvajok elveszítik az önuralmukat a félelemtől és keservesen a nadrágjukba ürítik 
beleiket.

Álltam Sándorhoz simulva az utolsó vagonsor végénél, nehéz légzésem sárgán 
csapódott le pulzáló nyakán. Annyira féltünk, hogy egészen szúrós, megerjedt húgy- 
szagú lett a verejtékünk, együtt ziháltunk a félelem mocskában. A szemeim elhomá
lyosultak, a kezeim görcsbe rándultak a lopott franciakulcsokat markolva, és ahogy 
megmozdítottam a lábamat, éreztem, hogy a nemi szervem is megkeményedett és hal- 
szagúan feszeng a nadrágomban. Erősebben nyomtam az alsótestemet Sándorhoz és 
amíg ő óvatosan kihajolva a menekülésünk útvonalán gondolkodott, én aprókat ránt
va az ágyékomon lassan beleszédültem a feszült idegek ragacsos gyönyörébe. Saját 
kapkodó légzésemet az é jjeliőrök nagyfogú kutyáinak közelítő lihegésének hallottam, 
és a félelemtől és lopott kéjtől önuralmát veszített agyam őrült víziójában láttam ma
gamat a földön fetrengeni a kutyáktól ledöntve, a nagy dögök véresre marcangolták 
a testemet, sárga agyaraikat a szívembe mélyesztették és kirángatták onnét az emlé
keimet, a tudásomat, és a jövőm et is kihúzták a szívemből, láttam még a véremben 
és ürülékemben elmerülni, de már nem tudtam utána nyúlni, mert a szürke munka
ruhás é jjeliőrök a képzeletem nehéz bilincseivel csatolták össze a kezeimet.

Sándor megfogta a vállamat és az aluljáró felé mutatott. Te szaladj arra, én 
megyek a kerítésen át, mert jobban tudok kerítést mászni, suttogta, találkozunk a 
kocsmában.



Az aluljáró sötét barlangnyílását néztem, félelmetes kék füst áramlott ki, távol
u l  kutyavonítást hozott a szél.' Nagyon messze volt a remegő lábaimnak, először át 
i l le t t  rohanni egy körülbelül húsz méteres kivilágított gyárudvarrészen, aztán nyolc 
nagy és csúszós lépcsőfokon le az aluljáróba, ami tucatnyi sínpár alatt húzódott, 
a*acsony, piszkos alagút, a gyár csöveit vezették ki rajta, hogy az egész falut bepók- 

lózhassa fémes csápjaival. Meggörnyedve, a csövek között lavírozva kellett végig
rohanni az aluljárón és fel a kijárata tizenhárom lépcsőjén, azért volt itt több 
epcsőfok, mert a vasútállomás sötét udvarára vezetett, ahonnan a templom irányá- 

ba vagy két kilométerre volt a kocsma. Jobban féltem a gyár kivilágított udvarán át 
*utni, mint a vasútállomás sötét udvarától, ahol a részeges vasutasok kártyáztak dél
utánonként; jobban rettentett a fény, mint az alagút sötétje, ahol voltunk már Sán
dorral és a vagonmosó cigánylányokkal.

Emlékszem, forró augusztusi nap volt, a búcsú hetében. Szemtelen bazárosok és 
^osszképű ismeretlenek költöztek a falunkba, megszólították a korzózó asszonyokat, 

bekötöttek a sétáló párokba és összeverekedtek a falum fiataljaival. Sándor össze- 
harátkozott egy cigány fiúval, aki zsetonokat gyűjtött a csipogó automatákból egy 
hosszú dróttal. Megkínált bennünket illatos füsttel égő, izgalmas bódulatba ringató 
^garettával, megkérdezte, hogy ismerünk-e lányokat, mert feszíti a nadrágját a fér- 
’assága. Elvezettük őt a vagonmosó cigánylányokhoz, a fiú nekik is adott cigarettát, 

h'ajd félrevonultunk a legszebb lányokkal az alagút rejtekébe, ahol egy törökös 
képű lány tanított féktelen gyönyörre, aki a karjára tetoválta a szeretői nevét egy 
é* festékbe mártott forró tűvel. Az én nevemet nem írta be a bőre alá, nem jelen

j e m  neki semmit.
felnéztem a fehérfényű reflektorokra, a gyár vegyi hulladékán óriásira nőtt vér- 

8*<vó rovarok őrülten keringtek a lámpafej körül, amelyikük túl közel merészkedett, 
J^gtön odaégett a fényhez és szénpöttyként belehullott a reflektortest ovális edényé- 

Sándor eltűnt mellőlem, szorítottam a franciakulcsokat és szaladtam az aluljá- 
r° felé, rohantam, mert tudtam, hogy az életemet mentem. Nagy ugrásokkal vettem 
? ^pcsőket és felszabadultan szívtam az éjszaka levegőjét miközben magam mögött 
agytam a vasútállomást és nagyon messze feltűntek a falu fényei.

Szürke kis kocsmába jártunk Sándorral, nem volt szép pincérnő meg modern 
J' ámok, mint a központban működő helyeken, enni csak pacalt lehetett, a dom
biak mindig lehalkították a tévét és összeborultak az asztalon a muskátli- és lako

dalmas zenékre. Nem voltunk jóban a tulajdonossal, mert még a részeges munkások 
!* ftaplopóknak tartottak minket, ha pedig néha megjelent egy cikkünk valamelyik 
í 18 Példányszámú folyóiratban, meg akartak bennünket verni, mert gyaláztuk a 

tisztes lakóit, akiket mi lenéztünk és akik nem akartak sehogy se befogadni. 
e legalább ebben a piszkos kis kocsmában nem találkoztunk ismerősökkel és nem 
e,lett attól tartani, hogy valaki megkérdezi, hogy most éppen mivel foglalkozunk.



Sándor nem volt a kocsmában, idegesen rejtegettem a nagy faasztal alatt a francia
kulcsokat, miközben nagy kortyokkal, hangosan ittam a sörömet. Az udvarra, a 
budihoz vezető ajtó mellett négy vendég ült, lármázva ittak, verték a térdüket és 
amikor röhögtek, egymás tenyerébe csaptak. Megittam a sörömet és a tévét néztem. 
Egy fekete-fehér filmet vetítettek: egy férfi biciklit lopott egy futballpálya elől, 
de meglátták, ahogy menekül és üldözni kezdték egy folyópart felé, halálát érző 
patkányként taposta a pedált miközben a tömeg vérmes kutyává alakult és élvezkedve 
kergette a férfit. Közben rendeltem még sört, vártam Sándort és lassan elborult 
előttem a világ.

(Mit bámulsz? -  kiáltott rám az egyik vendég a hangos asztaltól.
Megrezzentem, nem tudtam, miért szólt rám, ösztönösen a kabátom alá dugtam 

a franciakulcsokat.
(Én?
(Te, az anyád kutya úristenit! -  ordította a részeg vendég és felemelkedett a szé

kéről. A bajszán rezgeti egy apró sörhabfoszlány, a nyelve lilán kiugrott a szája sar
kán, és lenyalta a habot. Megindult felém. Dermedten bámultam a férfit, mert szürke 
egyenruha volt rajta, amilyen a gyár dolgozóinak van. Az inge szétnyílt a részegség 
hevében, láttam a szőrös mellkasát. A másik három férfi is felém fordult és csak 
akkor vettem észre, hogy ők is szürke egyenruhát viselnek, gúnyosan mosolyognak, 
és szúrós szemmel néznek, mint a gyárigazgató a benzinkúton az autójából. Megpil
lantottam a kutyáikat is, kivillantották az agyaraikat, de nem mozdultak, nem vetet
ték rám magukat, de éreztem, hogy összeszorul a gyomrom és kínosan rángatózik.

Elöntött a félelem bűze, kicsordult a hónorft-alól, megcsomósodott az ágyékom
ban és ammónia, rohadt halbelsőség és erjedt budi szédítő szaga tolult az orromba 
olyan elementáris erővel, hogy megbotlottam a székemben, de gyorsan fel is ugrot
tam, mert tudtam, hogy a gyár munkásai meg fognak büntetni, mert Sándorral 
betörtünk a gyárba. Védekezőn felemeltem a kezeimet, még mindig görcsösen szorí
tottam a franciakulcsokat, halálát érző rovarként csápoltam a szerszámokkal. Meg
adtam magam a bajszos férfinak, de már nem is ő jött felém, nem a munkás támadt 
nekem kocsmai virtusból, hanem a gyár igazgatója állt előttem, eltűnt a szőrös mell
kas, láttam az igazgató szívét betegesen lüktetni a fehér ing alatt, a testében kerin
gő méregre gondoltam. Láttam, ahogy fenyítően felemeli a kezét, tudja, hogy tőle 
loptam a szerszámokat, gondoltam, és már nem akartam harcolni, csak menekülni- 
Az igazgató fejére ütöttem mindkét kezemmel, mindkét franciakulccsal és kirohan
tam az éjszakába.

Erősen pofon ütött a józanító friss levegő. Most tényleg üldöztek, rohantak utá
nam a kocsma vendégei és a kocsmáros. Még szédített a sör, de láttam, hogy senkin 
nincs szürke munkaruha, láttam, hogy nem fekete nagytestű vérebek üldöznek, 
hanem a kocsmáros két korcs kutyája liheg utánam. Láttam egy kockás inges parasz-



|°t vérben feküdni a kocsma padlóján, felfogtam, hogy leütöttem, lehet, hogy agyon 
,s vágtam egy részegen kötekedő férfit lázas pánikbetegségemben. Rohantam, a vas- 
utállomás udvarán eldobtam a véres franciakulcsokat, fémesen koccantak a részeges 
fu t á s o k  kártyaasztalához, és Sándorra gondoltam miközben az aluljáró sötét 
°'yosóján a kivilágított gyárudvarra menekültem.

Megkerestek másnapra és alaposan összevertek, mielőtt behoztak. Nem tudtam 
"teg, hogy mi lett a paraszttal, akit fejbevágtam a franciakulcsokkal, Sándorról sem 
teltem  kérdezni: hogy miért nem jött előbb a kocsmába, hová tűnt azon az éjsza- 

Lehet, hogy elkapták, amikor szöktünk a gyárból, lehet, hogy megmenekült és 
^költözött a faluból. Nem akarok rá gondolni. Várom a vasárnapot, hogy megint 
eh essek  hagymát aprítani a konyhába, hogy büntetlenül zokoghassak a saját 
8z"rencsétlenségemen a maró hagymakupacok fölé hajolva, olyankor azt hiszik, csak 
csípj a szememet és nem kérdeznek rá a boldogtalanságomra. Ködös, távoli folttá, 
^Intelen ábránddá olvad a múltam a könnyeimben. De lassan megszokom a börtönt, 

mesélni kezd a szürke plafon.



Sáfrány Attila

A tükörben III.
Kedves, nézz magadba, 
álmaid kirakatban, 
címke van a mosolyodon 
és szavaid is árucikkek lettek.
Kedves, te tudod, 
ez csakis miattad lett így 
Én is, csakis 
miattad maradtam meg 
magány(od)nak, 
bár szeretlek, 
beszűkült világodnak, 
bár átvilágítalak.
A fényed, a szemed 
maradtam mégis, 
hogy velem áldd vagy átkozd 
c l napot,
amiért fölfedezned kellett 
magad mellett, c  
s amiért elvetettél 
a tudatodban, 
amikor elvetettél 
miattam minden elved.
Én azonban mától emberséged is, 
tükröd is lennék, kedves, 
hazugságaid szobra.
Eközben belém is bolondulhatsz, 
akár szerethetsz is,
csak azt nem szeretheted majd bennem, 
amit igazán szeretnél: 
hogy ne lennék,
bár sohasem születtem volna melléd.
De kedves, eltüntetni úgysem tudnál, 
hiszen nemcsak a tükröd vagyok 
én, aki te vagyok.



Arc poetica

Ez lehet az én arcom 
a tükörben, ez lehet 
(ha vele véget ért harcom).

És ha van még miért
a tükörbe nézni,
mert van miért
élni, csak úgy önmagáért
közönséges életet élni.
És ha van még miért meghalni, 
a nagy szavakat mellőzve.

Valahogy így befejezni.



Papp p Tibor

Hiányzó ráncszemek. (Premx.)
h Kovács Kázmérnak 
Az őrangyalom egy barom, 
elzavartam már rég, 
engem ne váltson meg senki, 
akit én nem szeretnék.
Kispál és a borz: UihajásdaL =  Holdfénytxpressz. PolyGram, 1998.

Hallom, írom. (Fülesek a fotelből.)
Úgy hallom készül a Dombost történetek harmadik kiadása: a remx változat. A 

kötet így is már két kiadást ért meg (amit a fehér illetve a tűrkíz borítók elkülönít- 
helősége még a leglaikusabb szemlélő számára is egyértelműen konstatálhatóvá kíván 
lenni). De amíg akad még bőr az azt jegyző szerzői funkciók önarcképén, bolondok 
lennének nem húzni le róla. Hallom, hogy ismét meg kívánják rostálni a kötetbe ke
rülő történteket (A dombosi Misztiksz, az .42 és a Ki ölte meg Józsi bácsit? az egyelőre 
kegyvesztettnek látszó szövegek.) F.s talán új textusok is kerülnek a régiek helyére 
-  már akinek van új, a kötet lezárása óta íródott dombosi története. De nem is el 
a lényeg. Sokkal fontosabbnak kérdésnek tartom, hogy mi módon fognak újraszer
veződni az amúgy nem ritkán egymásra utaló szövegegységek. Meg marad-e a szer
zői elv, vagy immár végre tényleg a történetek logikája fogja szervezni a kötetet.

A profiltisztítás is ráfér a kötetre -  a kihagyandó írásokról köröző pletykák 
is valami ilyesmit tematizálnak, hisz a SZHGY szöveg egyáltalán nem dombosi, 3 
másik kettő viszont nem egészen történet - .  de a lényeg, hogy a fijjjúk képesek 
lesznek-é saját arcélüket feláldozni a történetszerveződés oltárán?

És itt kénytelek vagyok szembefordulni e szövegfolyam utóbbi két nekifutása 
során követeti taktikám stílusközpontúságával. A dombosi történetek ugyanis -  és 
ne vegye ezt senki szerénytelenségenk (állapot volt, s nem érdem) -  az általam 
szerkesztett utolsó Svmpó-számba (1995/4 No 006) áltak először össze diszkurzí' 
szövegegységgé. Akkoriba én, mint szerkesztő azt próbáltam bebeszélni az akkor még 
nem egészen stabilizálódott (Lenski Tamás néven például azon okból kifolyólag jegy- 
ződtek egyes, később nagysikerűnek bizonyult textusok, hogy ‘ tényleges’ jogtulajdo
nosuk arcának ne kelljen pironkodni az esetleges családi felelőségre vonás során) 
szerzői funkcióknak, hogy használják ki a jól alakuló szövegkapcsolatokal, s az egy**' 
ni szerzőségeket háttérbe szorítva próbáljanak meg egy igazi kollektív prózafolyamai 
tető alá hozni. Ezen javaslatom persze rövid úton elvétetett, hisz szövegközzősseg



®e8 soha nem részesült alkotói ösztöndíjban. Ment hát tovább ki-ki a maga útján -  
e ezek az utak továbbra is jócskán egymásbafonódva tekeregtek tova Mindanzonál- 
al en máig realizálhatónak gondolom akkori felvetésemet, a kötet sikerei után talán 

h’ai’ kevésbé lenne kockázatos egy ilyen természetű kalandba vágni. A kérdés csu
pán az, hogy mi lenne a lemegfelelőbb közvetítő csatorna egy ilyen típusú vállalko- 
zas realizálására. A hagyományos, lineáris szövegprezentáció (lap- és könyvkiadás) 
ugyanis csak igen redukáltan képes szemléltetni a szövegek összefüggéseinek termé- 
szetes követelményeit.

Hvpertexttel a cyberstrádán. (Dezillúzió.)
A dombosi Forma 1-es pálya kihívása mellett a virtualitás egy másik aspektusa 

málna talán megoldást a dombosi történetek megjeleníthetőségére: a hypertext. 
J"11'  (hálós) és off- (CD-romos) line változatban egyaránt működőképessé lehetne 

utykölni a szövegtenyészde azon, a szövegvilágok belterjességéből táplálkozó, 
egyelőre latens, csak a benfentesek számára körvonalazódó jelentéstőbletet, amely a 
8z°vegfolyam piacképességét is meghatványozhatná. Ennek azonban óhatatlanul az 
fSyes szerzői funkcióknak az idők során oly jól, vagy kevésbé szerencsésen kimun- 
alt önálló stílusa feláldozása esetén van csak esélye.

A világfalu vérkeringésébe való aktív cirkuláláshoz az út egy ilyen hypertextu- 
aziáh rétegműformán -  hálóirodalom -  lehetne eljutni, vagy pedig egy fdmes adap- 
ació révén, ám az első erőforrás ráfordítási igénye meg sem közelíti a második 

'öltségzabáló természetét. A szöveglinkek kiépítése ugyan nem egy szívdobogtató 
JJ^nkafázisa az érvényesülésnek, innovációs aspektusa viszont aránylág csekély 
n°zzáértés mellett is nagy presztizsnyerességgel kecsegteti a szerzői kollektívát. Csak 

nak-e majd jó  képet vágni az arctalanság hozadékaként felsejlő sikerhez?
A multimédia eszközeivel történő diskurzusfeldolgozás arra is képes lehetőséget 

e êtoteni, hogy a kanonizácios folyamatok által eleddig kiszűrt szövegek illetve 
vogvariánsok is elérhetővé váljanak a potencionális olvsóközönség számára. így 

nkí maga is összeállíthatná a számára kedves dombosi történetek szöveglistáját, 
a 8aját kis remx-kötetét. Ugyanakkor a hypertext linkjeinek kialakítása is nagy 
f é k b e n  befolyásolja az olvasók által bejárható/bejárandó szövegutak milyenségét. 
p  lenne talán a megoldás, ha a kiadó meghagyná a saját linkek gyártásának lehe

l t ,  s a diskurzus ilyetén is interaktívvá válhatna.



/taron Blumm

Királyság egy mondatért
Az alábbi történetet egy régi ismerősöm mesélte el egyszer, Borgesnek tulajdonít

va azt, de én később hiába kerestem a Borges-történetek között, sehol nem találtam:
Egyszer majd biztosan megírom azt a délutánt, amikor a király a kastélyába 

hívatott, teával kínált, majd udvarhölgyei társaságában az erdőszéli lugasba sétál
tunk. Az asztalon gyertyák égtek és a király mesélni kezdett nekem.

Soha nem felejtem el azt a délutánt, a kastélyt lilás fény övezte, udvarhölgyei 
pedig nimfáknak tűntek számomra, miközben szölőfürtöket habzsoltak egymás után.

A történet egy királyról szólt, aki, miután megérezte halála közeledtét, legkisebb 
és egyben legszebb lányának kezéért (micsoda szomorúság is az, ha egy királynak 
csak csupán lányai születnek: egyik szeme nevet, a másik meg sír) versenyt hirde
tett: egyetlen fülébe súgott mondatért bárki megkaphatja őt és a királyságot jelentő 
koronát, de csak egy bizonyos mondatért.

Utána a szokásos történet. Jöttek a kérők, de hullott is a fejük egymás után.
Kegyetlen volt a király. Kemény szívű, aki vállalta sorsát.
Egy nap egy fiatal legény jelent meg, s miután a király füléhez hajolt, az szó 

nélkül felállt, fejéről levette a koronát, majd határozott léptekkel a halálba indult.
És mi volt az a mondat, kérdezte türelmetlenül az egyik udvarhölgy.
Megtudod, válaszolta a király, ha a fülembe súgod egyszer.
Soha nem felejtem el azt a délutánt, a réten a virágokról felszálltak a lepkék, 

és mintha a menny is megdördült volna, noha derült volt az ég.



Erdőben, mezítláb hegedülni
Beszélgetés i^j.Virág Gáborral 

Pontosan érkezem.
Hj. Virág Gábor a Dombos-Fest ideiglenes hadiszállásán fogad, két rendez- 

vy y  közti szünetben. Fekszik az ágyon, keze egy dobon, hasán macska. 
’íKultúrmacska”  -  mondja, és az visszadorombol neki. A szobában rengeteg dom- 
, 0s* fotó, doboz-szám bakelit lemezek, bekapcsolt számítógép, könyvek, folyó- 
""átok. Plakátok.

Tudom, eddig sem volt langvos tespedés az élete, de az idei nyár teljesen fel
é g e t t e .  Egyik nap még ebben van, másnap már nyakig valami másban. 

avaly még csak forgatókönyvet írt, most már filmet is készít. Dj is. Szervez, 
^erkeszt. ír. Tanul és utazik. A nővére gyerekeire vigyáz, és vasárnaponként

0 süti a bécsi szeletet.
, Nem értem, mitől jött ez a bogár, hogy egy látszólag jól belátható pályáról 
altér egy másikra. Több másikra. Lehetőleg egyszerre. Minek imidzset másítani, 
atoikor jól működik az is, ami eddig van, volt...

Vagy talán épp azzal van baj, hogy mégsem úgy működött, ahogy neki 
etszik/kellene? Talán kiderül valami. De az is lehet, csak még jobban beleve- 

SzUnk. A eltervezett kérdezz-felelek játékunkból sem lesz semmi, gondolom, de 
" jegy ezü n k , hogv elmond mindent, amit eszébe sem jutna tőle megkérdezni 
Se*>kinek...
. ~ Hallom, azt mondják, hogv visszamentem Budapestre. Hol is élek valójában, és 
°* van a hely, ahova visszamegyek... Tibetben élek eszkimóként, a NASA-tól kapom 
Vetésem, Lisszabonban töltöm a mindennapokat, időnként Üzbegisztánban érzem 

^ a§3m, és újabban Észtország felé húz a szívem. Komolyra fordítva a szót: az utób-
1 'él évben Kishegyesen. De ezt az emberek nem nagyon vették észre. Ebben az 

az érdekes, hogy én sem vettem észre, hogy ők nem vették észre. A fesztivál alatt, a 
fj Ŝ ' performansz-jellegű piactéri zenélésen szereztem egy barátot, Nikolát, és ott
®*iilt ki, hogy szomszédok vagyunk, de eddig valahogy nem láttuk egymást, pedig 

eal én is itthon voltam, és ő is itt mászkált. A rendezvények alatt egyébként legalább 
ember mindig akad, aki odajön, és mondja, hogv- ismer, a nővére ezt és ezt 

|0f Se*le (hogy jól tudok csocsózni). de hát valójában gőze nincs, hogy miket csiná- 
|te^ ,t elsősorban a zenélésre gondolnak. Ez nekem is új dolog, mert csak két hete

u .~  Napjaim a számítógép előtt, mellett, körülötte történtek, az éjszakák pedig 
énböző kocsmákban. De ha az ember azt mondja, hogy kocsmákban tölti az 

Szakáit, akkor rögtön részegeskedésre gondolnak. A kocsmában más is történhet.



Például egy fesztivál kigondolása. Fél éve benne vagyok a szervezésben, ami lazán 
indult, de az utóbbi időben jó l bekeményedett. Egy-két barátommal hónapokon ál 
azt játsszottuk hazafelé az éjszakában, hogy két idegen vagyunk a majdani fesztivál 
idején, és hogyan reagálnánk egy szénaboglyás kocsira, vagy egy házromra, vagy a 
kakasokra, kutyákra, amik egyszerű, nekünk fel sem tűnő falusi dolgok, de viszont 
más környezetből jött embernek teljesen szembetűnők.

-  Na, igen, mint például a legyek. Ez egy külön történet, de a szervezéssel 
kapcsolatos. Közvetlen a nyitó nap előtt, amikor a dolgok már beindultak és mén- 
tek maguktól. Hazafelé autózva néztem a falut, és tényleg érződött, hogy valann 
történni fog, de az is, hogy az embereknek fogalmuk sincs, el sem tudják képzelni, 
hogy mi lesz itt. A kocsiba beszállt egy légy, és ott cikázott körülöttem míg csak 
haza nem értem, zavarva a vezetésben. Gondoltam, hogy oké, látszólag minden rend
ben van, erre bezavar egy légy... És valóban, az irodalmi napok alatt a Moziban 
akárhány legyet láttam, mindig az az egy jutott eszembe, hogy na, itt van... Ez már 
nagyon misztikusra sikeredett...

-  Mágikus realizmus, mint a körülöttem lévő dolgok...Valahogy így, bár én ezl 
másképp mondanám. Mert én már nem vagyok itt. Persze jelen vagyok, csinálom a 
dolgokat. De hát az, hogy „itt” , az már nem azt jelenti, hogy Kishegyesen, Szabad
kán vagy Magyarországon vagy bárhol. Inkább különböző valóságdimenziókra gon
dolok. Most például történik a fesztivál, amely dimenzióban én is vagyok: dj-kedek, 
a Dombos Social Clubot menedzselem, különböző irodalmárokat fogadok, szálláso



°k el, fölléptetem őket stb. K özben pedig ennek a dimenziónak köszönve egy 
másikba kerültem át, ami már nem is a fesztiválról szól, hanem többek között arról 
lst hogy kapsz egy lehetőséget, egy olyan hónapot, amikor minden ötletet megvaló- 
S'thatsz. És ezt csináltuk. Mert például hiába van valami ötleted, ha a társadalom, 

egyáltalán: a mindennapok nem engedik meg, hogy arra gondolj: esetleg lesz is 
előle valami. Ha nem a fesztivál teremtette lehetőségen belül csinálod, akkor a 

alusiak egyszerűen hülyének tartanak. Hegyesen természetesen vannak elegen, akik 
gyének  tartanak most is. Ez persze volt is, lesz is, és nem lehet ellene tenni. De 

JP°st, hogy látjuk, megy ez, már gondolkodhatunk messzebbre mutató dolgokon is. 
s a következő évit is tervezhetjük. Ezért mondom, hogy már nem vagyok itt. 
e nem tudok végigmenni az utcán, hogy ne állítanának le ... és ezért itt is vagyok 

keményen.
-  Az irodalom  most is fontos. Nincs rá időm, de közben mégis egy furcsa bará

tom furcsa ötletétől vezérelve egy regénytémán dolgozom. „A  gonoszság rózsája”  len- 
a címe, és az a lényeg, hogy a benne történő dolgok valamiféleképpen egy olyan 

'perrealitást hoznak létre önmaguktól függetlenül, hogy az egy virágot mintáz meg 
® tárben. De ebbe inkább bele se kezdek, mert akkor reggelig nem fejeznénk be. 

ehát van az irodalom , azonban most vannak fontosabb dolgok is. Más emberek 
°zött mozgok, és másféle viszonyokat ismerek meg. Teljesen véletlenül kezdtünk dj 
omival közösen zenélni, és teljesen mások az interakciók, másféle metakommuniká- 

c'°  zajlik, mint ami az írók között megy. Az írók féltékenyek egymásra, rivalizálnak,



ki a faszább csávó, kinek vannak jo b b  csajai... Zenélés közben ilyen nincs. Tiszta 
dolog. Persze, az írókkal is lehet közös valami, például ilyen volt a közös forgató
könyv-írás. De ott mégsem engedhettem bele magam annyira, mert írás közben nyil
vánvaló, hogy két különböző egyéniség csinál valamit. A zenében is, de a zene inkább 
összehangol.

-  M ondjuk, azalatt az aktív négy-öt év alatt, amíg sympóztam, ismerkedtem az 
egésszel... Kicsit megundorodtam az irodalmi közélettől. Az ittenitől is, a magyaror
szágitól is. De ez nem azt jelenti, hogy emberektől undorodom , hiszen egy csomó 
embert, nagyra becsülök... Remélem nem sértek meg senkit, ha azt mondom: annyi 
irigység, vádaskodás, szívatás, satöbbi megy. És jó  e nélkül. Másként is lehet kapcso
latod az irodalommal.

-  De nem foglalkozom ezzel. Szépen lassan majd kialakul, ha ki kell alakulnia. 
Ha nem, akkor nem. Nekem jó , hogy nem kell aktívan részt vennem. Sem itt, sem 
ott. Különben is, az én hiper hiperrealitásomban portugál író vagyok, tehát megen
gedhetem magamnak. És ha nem bízik benned valaki, nem is fogja megérteni. Teljes 
bizalom kell, mert ha az egyik legjobb barátommal és a szüleimmel sem tudtam meg
értetni, hogy igenis dolgozom , csinálok valamit, van értelme ennek az egésznek, 
akkor nem működik. Éppen a fesztivál alatt történtek döntő fontosságú dolgok, amik 
felnyitották a szememet. Például kölcsönadtam a kocsit tele mindfélével, és amikor 
visszahozták, láttam, hogy ebből-abból kivettek; olyanok, akikről nem gondoltam 
volna. Fordítva is volt: a tizenegy éves gyerek, Nikola, akivel az egyik barátnőm



8zerint kutyamód bánok, de én egyáltalán nem így gondolom, és ha megkérdeznéd, 
0 18 biztosan ezt mondaná. És nincs ebben semmi sértő, mert közösen csinálunk 
Va*an»it, és érzi, hogy megbízom benne. Bár otthon lenne a helye, de velem van.

(•••) Például a tegnap esti verekedés. Egy tetőtől talpig magyar gyerek tökrésze- 
8en bejött a Moziba, elkezdett szidni három cigánygyereket, cirkuszolt, miközben az 
a három cigánygyerek ott ül a színpadon és eszükben sincs veszekedni vagy valakit 
j8 bántani. A talpig becsületes magyar gyerek pedig nem ért a szóból, hiába m ond
o k  neki, hogy nyugi, hiába fogja le már a barátja is, betérdel az egyik gyereknek, 
é k e k e t  dobál, és akkor elgondolkodik az em ber... mi van itt? Azért mert valaki 
°'&ány...?

Más. Provokatív jelenet: lényegtelen, hogy egy hova valósi lány, aki mellesleg 
^Önyörű szép, képes előítéletektől mentesen egy hároméves, teljesen koszos, lesze- 
j>enyedett kisgyerekkel közösen burekozni. Ez lehet, valóban provokatív... nem ren
d ű k  tudatosan így. Ott lebzseltek körülöttünk a Kispuhik: egyszercsak megleptek 
énü n ket, és nem lettek elzavarva. Persze, voltak alkalmak, amikor el kellett nekik 

" t a r á z n i ,  hogy most rendezvény kezdődik, csendben kell lenni, kaptak fagylal
t j a i é t ,  és megkértük őket, hogy menjenek haza... Lehet, hogy egy „felsőbbrendű 
^tot’omki”  nem tudja megérteni, hogy miért nem baj, sőt, hogy ők is résztvegyenek 
e*ehen a rendezvényeken... Nem ártott az, hogy a pestiek látták, ilyen is van itt, és



ezzel együtt kell gondolkodni, akkor is, ha néha forog a gyomruk. Akiben van egy 
csöpp emberi érzés, megérti, hogy miről van szó. Emberségről.

-  Mert a Dombos-Festnek célja is, hogy lehetőséget adjon az embereknek, és nincs 
meghatározva, hogy a Kispuhiknak vagy Nikolának nem lehet. Például itt van ez a 
dob, hát dobolhasson rajta mindenki. Volt olyan nap, amikor negyven-ötven ember 
dobolt. Nem tudom, hogy Nikolából híres dobos válik-e, de abból, ahogyan először 
hozzáért, látszott a tehetsége. Bár nem jár iskolába és -  sajnos -  nem tud se írni, 
se olvasni.

-  Igen, a dobnak is története van... A pesti lány kapta a párizsi szerelmétől, és 
elhozta nekünk.

-  Nap mint nap történik valami: minden nap van legalább egy' olyan személy, 
erő, vagy a falunak egy része, ami az egészet megpróbálná tönkretenni. Például a 
verekedés, a kutyás ember a parkban, az irodalmárok közt a problémázó Dani, aki 
nem is volt hivatalos, a helyi közösségben való vita. Túlestünk rajta, aztán csak 
tátottuk a szánkat, hogy mi van itt... de megértettük, lesznek még ilyenek... Es 
bennünk is munkálkodnak ilyen erők, de szerencsére már az elején megértettük, 
hogy legjobb az ilyesmin csak röhögni: van ez is, de ott a többi dolog.

-  Sok mindenre mi sem gondoltunk, amikor elkezdtük. Keresztbetevés, szemé
lyeskedés, miközben lehetne másként is.

-  Pesten voltam néhány napot, és alig vártam már, hogy hazajöjjek. Jó volt ott 
is, de hiányzott a falu. És ledöbbenve láttam, hogy mintha mi sem történt volna- 
A kocsmákban ugyanazok a rosszarcú alkoholisták, akikkel persze nekem nincs 
bajom, csak csinálhatnának mást az egész napos sörözésen kívül. És láttam, hogy 
hoppá, mintha nem is lett volna semmi... Nem*a fesztiválról van szó, hanem a lako
sokról. Ha ők hagyják, hogy ez a lendület elvesszen, és ez az egész csak egyetlen 
hónapról szóljon, akkor... mert hetente lehetne valami, amitől job b  lenne itt. Ez az 
oldal is választható.

-  Itt vagyok, de ez az elmúlt tízéves történethez tartozik. Azoknak is szar volt, 
akik elmentek, az ismerősökről tudom, sőt magam is tapasztaltam, hogy nem arany- 
élet. De maradni sem persze: ezek olyan kategóriák, amelyeknél nem lehet eldönte
ni, melyik a jobb. Sokkal inkább személyes, családi dolog az, hogy ki hogyan dönt, 
ki mit mer vagy akar vállalni. És sok olyan ember van, aki el is ment, de itt is van; 
az a véleményem, hogy elmenés-maradás témában felesleges ítélkezni.

-  Most itt vagyok, ami nem jelenti azt, hogy nem megyek el. És ha elmegyek 
az nem jelenti azt, hogy valamit cserbenhagynék vagy itthagynék. És ha évente egy’ 
hónapot vagyok itt, vagy egy hónapig Pesten pincérkedem, vagy egy horvátországi 
bolondokházából átalakított kultúrotthonban felolvasok, vagy írok a Hevér-tanyán-- 
A lehetőségek aszerint variálhatóak, ami megfelelő. És senkit nem kell, hogy foglal* 
koztasson, hol vagyok. Az ember ott legyen, ahol jó  neki.



-  Kicsi, de a miénk. Hogy is van ez a szlogen? Ha megnézed, akkor... Kérdezem, 
,°Sy mi ennek a falunk a titka? Egy csomó idegenből jött embernek ad egy furcsa 
e«nényt ez a falu. Mi fel sem tudjunk fogni.

-  Álltunk a határban egy dombon. Valaki azt mondta, hogy hát, jó  ez, jó  ez, de 
Kepzeld el, hogy a világ más részén, egy másik, hatalmas hegyen. Hát persze, hogy 
a Krivaj meg Duna... megtalálni azt, ami más, mint máshol. Például a kishegyesi és 
a bajsai szakadék épp akkora örömöt szerez. Dehát minden helynek megvan a ma
il3 csodája. Lisszabon vagy Skócia, van ott valami, amitől -  ha sikerül megtalálni - ,  
Kapsz valami többletet. Ha meg csak azt nézed, hogy mennyi lég)', mennyi sár, meny
nyi por és mennyi mindenféle baj, akkor inkább hátra mész semmint előre, és nincs 
értelme.

~ Lajkó Félixszel csinált valaki egy interjút, és azt mondta Félix, hogy ő leges- 
e8)obban a palicsi erdőben, mezítláb szeret hegedülni, mert ott, a szabad ég alatt 

erz> át az egészet. Másnap Pesten, cipőben játszotta ugyanazt a zenét a Zeneakadé- 
m,an, és persze, hogy nem sikerült úgy játszani, mint a palicsi erdőben.

\agy Farkas Dudás Erika



Plasztikus-építészet, avagy 
építész-szobrok „üveggyöngy játéka”

(A kishegyesi CAMPUS ’2001 építészeti táborban 2001. 
július 3-án elhangzott előadás szerkesztett változata)

„A világ kettősségének fájdalmában az építészet néma, láthatatlan részvéttel vesz 
részt. Androgűn voltában, az építészet, a dolgok női oldalát: az ölelést, az őrzést, ű 
megtartást, a várakozást célozza meg. Ha a Föld az alap, az Ember az Ég és Föld 
közötti Törvénynek alárendelt lény. Az építészet ebben a négyességben mindenképp*n 
az enJáiezetveszté ellenlábasa. A híd szerepét tölti be a múlt és a jövő, a leheted 
volna és meglett között...”

(Szabados György „A magyar szerves építészet" 1996-ban Sopronban megtartod 
kiállításának megnyitó szövege alapján)

Elöljáróban a plasztikus építészetről:
A 20. századvégi plasztikus építészetet akár vehetnénk az organikus építésze1 

egyik ágának is. Többen ezt az építészeti irányzatot építészet-szobrászatnak neve
zik. A jól hangzó kifejezés ellenére az elnevezéshez, illetve jelenséghez némi mellék 
íz vegyül, ugyanis a 20. században, az építészetben mindaz, ami nem kizárólagosan 
funkcionális, az eleve elítélendőnek számított. Pedig mint fantázia-építészet régtói 
fogva jelen volt (gondoljunk akár csak Cheval postás mesebeli palotájára): a plasZ' 
ticitás ugyanis az építészet egyik jellemző vonása. Létrejött valójában a termész«1 
törvényeinek megértése és követése iniciálta. Az ember mesterséges világával szem' 
ben az élő természetben ugyanis egyenes vonalakat, netán derékszöget sehol sem 
találunk, csak struktúrákba illeszkedő funkciókat és azok tökéletes burkait. A pb*2' 
tikus építészet lényegéhez tartozik, hogy olyan építési anyagokat választ, (pl. vasbe' 
tón, szórt vályog, poliuretán hab stb.) melyek kötöttség nélkül, szabadon fo r m á z h a tó k- 
Ez az építéstechnológia tehát kellő formai szabadságot biztosít az adott fűnkéi0 
tökéletes beburkolásához. ahol az a cél, hogy a burok formája az adott funkción*11 
legideálisabban megfelelő forma legyen, és ne tartalmazzon felesleges tereket, sark0' 
kát. A belső terek tervezésekor a funkciók tökéletes feltárása és megtervezése a c®1. 
Például egy közlekedő folyosó keresztmetszete követi a testet körülvevő aura form*' 
ját, vagy a társas kapcsolatok színterei, a nappalik társalgói a proximitás1 a z a z il

1 Lásd Edward T. Hall: Rejtett dimenziók, Bp. 1987.



emberek távolság és térérzékelésének figyelembevételével terveződnek. Tehát akár a 
településrendezési elvek mérlegelésekor, akár a funkció modellezésekor a nyilvános, 
társasági, személyes és bizalmas távolságok által kijelölt információs burkok jelentik 
a tér szilárd burkainak határát. A belső terek, funkcionális térformák héjlefedésé- 
nek és pszichikai hatásának tanulmányozása után a meglelt illeszkedő antropomorf 
görbületből kialakított magától adódó térburokkal érvényesülhet, a „forma követi a 
Unkciót”  építészeti törvénye. A leendő' épületet a befoglaló héjformák hozzávetőle- 

8es elképzelései után, az alaprajzi skiccek szerint kell megmodellezni. A modellezés 
során tisztul le az épület végleges héjszerkezeti rendszere. A görbült héjakon a nyí
lászárók elhelyzése az épületben levő funkciótól függő benapozási igényeket szaba
don követheti. A jó  plasztikus épületként megépített hajlék tehát funkciója szerint 
a természetet modellezve, illetve alapul véve és abba belesimulva a felesleges terek 
nélkül szolgálja az embert és természetes környezetét.2

Ut az Art Nouveau-tól, az expresszionizmuson és neo-expresszionizmuson 
fesztül, a 20. század ég építészet-szobrászatéig:

A 20. század végére önálló építészeti stílussá fejlődő a plasztikus építészet 
^képének a 60-as évek neo-expresszionimusa számít, melynek megjelenését a moder- 

^hís első (észlelt) krízisei tették lehetővé. Magyarán fellépett az a generáció, akik 
nem hitték el a modern paradigmák mindenek feletti „szentségét” . Közéjük 

J^tozott pl. Hundertwasser a 30 éves festő, aki nagy port kavart fel Penészes mani- 
fettumának (1958) megjelentetésével. Elgondolkodtató ugyanakkor magának Le Cor- 

üsiernek a modern törekvés atyjának meghasonulása is (lásd az 1950-55 között 
ePÚett ronchamp-i kápolnáját, mellyel mintegy' megtagadta mindazt, amit előtt4e épí- 

akkor, amikor „ellenlábasa”  Frank Lloyd Wright megépítette mesterművét, a new 
c§igavonalas Guggenheim múzeumot (1946-58). Vagy ismertek voltak ebben az 

* eben Jorn Utzon sidney-i Opera tervei (1956-73), épült Hans Scharoun berlini 
* harmóniájának nagyszerű épülete (1956-1963), vagy Eero Saarinen (1910-1961) 

York-i repülőtere (1956-60), hogy csak a legnagyobb léptékű expresszív hatású 
ePületeket említsük meg, melyek az adott időszakban létrejöttek. Az új expresszio- 

elterjedését egyébként Conrad és Sperlich 1960-ban kiadott Fantasztikus 
Részét című könyve indította be igazán. Ugyanebben az időben nyílt kiállítás New 
°rhban Látnoki építészet címen. Mindezeket tetézte a nagyhatású francia szaklap, az 
rchitecture d ’ Aujourd’ hűi, 1962-es Fantasztikus építészet címet viselő tematikus 

8zátoa. A jelenségnek a lázadáson kívül komolyabb ideológiai- vagy szociológiai

^jegyzés: A fentiekhez alapul a magyarországi plasztikus építészet jeles képviselőjének Kassai 
foltnak a Gömbház (MI. rész) című, a szegedi TÉR-REND 1. évf. 1994/1-2. számainak 2-5. 

elve 22-23. old. található írásai szolgált.



alapja nem volt, és ezért a 20. század 20-as éveinek expresszív vonalával nem 
hozható közvetlen kapcsolatba, hacsak nem lehet kapcsolatnak nevezni azt, hogy 
a 60-as évek építészei csakúgy, mint részben a 20-as évek építészei a megkövese
dett konvenciók ellenébe, az alkotó egyéniség szabadságát hirdették. És, ha mar 
ezt megemlítettük, érdemes felgöngyölíteni -  ha nem is egyenes ági leszármazásai 
-  de legalább azt a közös gyökeret, ami esetleg összeköthette a 20-as éveket a 
60-as évekkel, ezáltal pedig a 20. század végi plasztikus építészettel. Mind két kort, 
ugyanis erősen jellemezte az egyéni szabadság túlzott hangsúlyozása és megköve
telése. Korunk teoretikusai a mondott jelenséget az intuitív tradícióval jelölik- 
Az építész egyéni szabadsága már a szecesszióban is nagyra értékelt volt. Erre 
legszebb példa a zseniális Antoni Gaudi személye és építészete. A szecesszió 
(intuitív) tradícióját az I. világháború után az individualista képességeikbe hívó, 
német expresszionista építészek folytatták: mint Bruno Taut (1880-1938), Húg0 
Háring (1882—1958(, Hans Poelzig (1869-1936), R udolf Steiner (1861-1925), 
Hermán Finsterlin (1887-1973) Hans Scharoun (1893-1972) vagy Erich Mendel- 
sohn (1887-1953). A „D ie Glásserne Kette”  köre az Art Nouveau romantikus sz°‘ 
cialista víziójával szemben, a művészi imagináció autonómiáját túlhangsúlyoz* 
szinte az anarchizmusba süllyedt. A német avantgárd (Novembergruppe. Df* 
Glásserne Kelle, Dér Ring csoportok stb.) utópistának vehető „társadalom jobbít0 
ötletei végül is csak egyének expresszív erejű építészetében (mint pl. Steiner 
Goelheanum-a, vagy Mendelsohn postdami Einstein-tornya) tudott kifejeződni- 
Ennek oka ismert. Addig míg a német expresszionisták felfogásukban még pr6# 
modernek, addig a 60-as években jelentkező neo-expresszionizmus inkább ui°r 
egy a modernitásba belefáradt nemzedék „fántasztikus”  lázadásának számít. Egy 
modernitás utáni kor építészének előhírnökeiként -  a fennen felsorolt híres ép1' 
tészek mellett -  a szobrász Pierre Székely, az építész Jacques Gillet vagy a f°s,° 
Vangel Naumovski a lehetséges megoldást kereste például. Őket követte az exee” 1' 
rikusnak számító Friedenrich Hundertwasser, Peda Ristié, valamint a szer*6* 
„archi-sculptura”  jelenkori képviselőinek sora: a svájci-német Peter Vetsch, a* 
izraeli Simcha Yom-Tov, a svájci-francia Dániel Grataloup és végül, de nem u t° ' 
sósorban a magyar-francia Antti Lovag. Ez utóbbi 1987-ben a fran ciaors^ f1 
Blois-ban, mint az iskola megalakítója konferenciát és kiállítást szervezett 50 
(u épíiőszobrászat címen, ahol e stílus legjelentősebb képviselői: mint pl. Jean-Loo'j 
Chaneac, Christian Chambon, René Ligabue és a már fennen említett Dan,e 
Grataloup és Pierre Székely is megjelentek. Ez a konferencia az ép ü ld 6*, 
elsősorban, mint térplasztikákat értelmezte -  összemosva a határokat épületek6 
szobrok, építészet és szobrászat között.

3 Lásd részletesebben Charles Jencks: Modemi pokreti u Arhitekturi, Beograd, 1986. 72-82- oH'



m i i c m i b i 1943-1959.



Hermann Fmsterlin, Építészeti fantáziarajzok 1917-1921 között., 7. Eero Saarinen, New-fork 
Kennedy-repülőtér 1956-1960., 8. Hans Scharoum, Berlin, Filharmónia 1956-1963., 9. 

Antoni Gaucti, Barcelona, Sagrada Família katedrába 1884-1926 és a Mfla-ház 1906-1910*



Epítészek-szobrászok „üveg-lánca” :
A századelő szecessziós építészetének életérzéséből kinövő német építészeti 

expresszionizmus (kb. 1920-25 között), majd az ebből közvetetten következő neo- 
fxpresszionizmus (a 1960-as évek fantasztikus építészete) stílusirányzatán keresztül 
juthatunk el korunk szerves-szobor-építészetéig, azaz az építészetszobrászatig. íme, 
az általunk összeállított plasztikus építészet titkos testvérségének „üveg-gyöngy- 
játékot”  ígérő le-nem-zárható névsora, mely -  költőien mondva -  a helyes sorrendbe 
rQ>kva, vagy helyes olvasat után, akár igaz értelmét is felfedheti el-olvasójának:

A híres német expresszionistákat (mint pl. Taut) itt ebben a névsorban a kevés
bé ismert Hermann Finsterlin (1887-1973) helyettesíti. Az „őrült rajzoló , mielőtt 
JJ^vészeti kérdések kezdték volna érdekelni, természettudományokkal és 
Szófiával foglalkozott. Bekapcsolódva az „utópista levelezésbe megpróbálta kife

jezni a jövőről alkotott képét. Az „imaginárus”  építészet expresszionista képviselői 
*özé sorolják. Építészetét a jövő  építészének tartotta. Olyan építményeket képzelt 
^  amelyek belesimulnak a természetbe, és nem mesterségesen utánozzák, hanem 
i t a t j á k  azt. 1916-1923 között különös rajzokat, vázlatokat és akvarelleket készí- 
tetl formákról, melyek úgy fakadtak a természetből, mintha maguk is élőlények 
pinának, s úgy illeszkednek bele, mintha a növény-, ásvány vagy akár az állatvilág 
Jászéi volnának. Képzelete szabadon bontakozik ki, minden funkcionális korlátozást 
f ő im e n  kívül hagyva: az építész demiurgoszi hatalmával azonosult, hogy olyasva- 
atnit teremtsen, ami sosem létezett.4 Bár ő egyáltalán nem épített, fantasztikus raj
ainak hatását leolvashatjuk a dán Jorn Utzon sidney-i operájának vonalvezetésérő.

A zseniális Antonio Guadi Y Gaset (1852-1926) építészeti credója a 
következő volt: „A  Teremtés szüntelenül munkálkodik az emberen keresztü, 
az ember mégsem teremt, hanem felfedez. Azok, akik a természet törvényéit 
keresik, hogy segítse őket az alkotásban, együttműködnek a Teremtovel. Azo , 
akik másolnak, nem együttműködők. Ezért az eredetiség visszatérést jelent 
az eredethez.” 5 A compagnion-i elveket valló Gaudi szerette az epiteszetet 
happeningnek venni. Az építészetet az akció művészetének értelmezte. Ebben az 
akcióban nála a véletlen mégis princípium szintjére emelkedik, ar a vegso 
forma a munkafolyamat alatt jön  létre, mondhatnánk, hogy spontánul (tulaj
donképpen az alak a princípium következménye akkor, amikor a princípium 
nem más, mint az alak alkalmazásának becsületességi fokmérője).6 A szecesz- 
szió lángoló áramlatának építészetében Gaudi expresszív erejű epiteszete az

' ^  Lionel Richard: Az expresszionizmus enciklopédiája, Budapest, 1987. 129-130. old. és 
. Christian W. Thomsen: Visionary Architecture, Munich-New york. 1994. 85-88. 
i 0r*vánszky Ákos: Antoni Gaudi, Budapest. 1980. 30. old.

•Griele Stemer: JugenstU, 1978. ?



összes addigi princípiumot kimozdította helyéből A régi szabályok helyébe a 
fantáziátó léptette, és mindent lehetségessé tett. a katalán tradíciót követve 
előbb villákat-, palotákat épít (mint pl. az 1904-6 között épülő Casa Ballót, 
vagy az 1906-10 között felépülő „La Pedrerának”  is nevezett Casa Milát, hogy 
csak a leghíresebbeket említsük), majd hozzáfog (befejezhetetlen) monumen
tális művéhez a Sagrada Famíliához. Az építészet Caudí szintjén már eggye 
válik a szobrászattal. A plasztika, az egymást átitató bensőt és külsőt, át- és 
átszövi a burjánzó növényi ornamentika. Minden mozog és minden é l...7

A belga Jacques Gillet, 1956-1970 között még független építészként dolgozott, 
1964-től tanárkodik. Bauhaus-os neveltetése ellenére a plasztikus művészet szintézi
sén dolgozik. Az úgynevezett Szoborház-a Liége mellett 1968-ban épült bátyja része
re, Félix Roulin szobrász és René Greish társ-építész segítségével. Erre a házra 
mondta Bruce Goff, a híres amerikai szerves-építész „hogy az olyan építészetre, 
amely csak egy épület, ránézhetsz. A jó  architektúrán keresztüllátsz...”  Saját házal 
Gillet Ouffet-ben építi 1979 óta. Az építész úgy készíti a maga épületét, mint a szob
rász a szobrot, vagy a festő a képet. „Nincs szükségem a funkcióra ahhoz, hogy ig8' 
zoljam azt, amit csinálok. Számomra az a funkció, hogy csinálom”  mondja építője-

Dániel Grataloup (szül. 1937-ben, a franciaországi Lyonban) svájci-fran
cia építészt, a jelenkor egyik legismertebb építészet-szobrászának tartják- 
A lyon-i Beaux Arts-on, majd Párizsban tanult építész első épület-szobor 
kísérleteit 1957-től jegyezhetjük. Legismertebb megvalósult munkái az 
Anniéres-villa (Genf, 1970-1972), a Grand-Saconnex-villa (Genf, 1976), 8 
Conches-villa (Genf, 1976) és a De Lissieu-viUa (Lyon, 1976). Az Anniért 
villa a festői genfi tó partján épült. Az absztraktformájú „jég-hegy-házal 
melynek szerkezetét szabadon kialakított „vascsontváz”  képezi, melyre lót*' 
beton és poliészterhab jött fedésül egy fizikus számára készítette. A ház 
melyet egy milliomos villájának tartanak, mindössze 280000 DM-be került'  
kevesebbe, tehát mint egy átlagos lakóház. Az előítéletekkel szemben olcs°* 
nak bizonyuló házszerkezet további előnye, hogy a helységek beosztása igen 
szabad, mondhatni „lebegő” . Építése, a szó legszorosabb értelmében gyorSl 
hisz alig két hónap alatt készült el. Az építész reméli, hogy rövidesen többe0 
is szeretnének ilyen futurisztikus szoborépületekben lakni.9

'• Kuca Stíl 1998, oktobat; 50. br. 36. old. Marijana Lazar írása Stíl 1900 címen.
1 Megjegyzés: Jacques Ciliét gondolatairól az országépítő 1998/4-es számában 36-42. old. olv***1* 

tünk igen részletesen.
9 Az adatokat a Kuce naglavaéke című TV-műsor és a Baufonn 131-es száma, illetve a Pour 

nouvelle Architecture - Espace, Temps, Volumes, Dynamique című a Biblioteque Dés Árts 
Corneüle 75006 ftiris. kiadványa szerint.



** ^Wié, Kosmaj, Nyaraló 1986 körül., 11. Jacqiies Gillet. Liége, Szohor-ház 1968., 12. 
Anti Lovag, TTiéoulc, Cardin-villa 1989.



Pierre Székely, Sebourg, Családi ház 1973., 14. Dániel Gratalonp, Géneve, Aniéres-viU® 
1970-1972., 15. Simcha Yom-Tov, Izrael, Családi hőáz az 1990-es évekből., 16. Pel«r 

Vetsch, Zürich, Családi ház az 1980-as évekből.



»A  művészetnek derűsnek, szabadnak, romantikusnak kell lennie, szépnek, mint 
e?y ékszer. Olyasminek, ami nélkül nem tudunk élni.”  szól Friedensreich Stowasser, 
azaz Hundertwasser (1928-2000) a csigavonal festőjének, az építészet orvosának, 
* kalandos életű művésznek ars-poétikája.10 Korának szellemi áramlataitól magát 
tovoltartó és ezért független művész az Ezeregyéjszakát idéző, Édenkertre hasonlító 
liomásos és fantáziadús építészet alkotója szerint a természet bőkezű tanítómester.

®aga művészetével arra vállalkozott, hogy harmóniát teremtsen a természet és az 
e*uber között. Vidám, színes és játékos épületei megbotránkoztatóak, ugyanakkor 

szeretetre méltóak. Mára már, mint például a felújított volt-Thonet-ház, Bécs 
•tegenforgalmi nevezetességei közé tartoznak. Az Építészet penészes manifesztumának11 

**oja azzal, hogy megalkotta a „Nyitott-ház fogalmát”  minden klisét, normát félresö- 
PjW* Lélekölőnek tartva a modern városi élet géptempóját, azon munkálkodott, hogy 
,,a l is  kapcsolatot teremtsen az emberi lakhely és környezete között (a házak tete- 
le| pl. növények, fák, bokrok takarják). „Mivel csak vendégek vagyunk e földön”  

tudnunk, hogy a bajok bennünk vannak és nem a természetben”  mondogatta a 
°rnyezetbarát házak tervezője. Legismertebb művei a bárbachi templom átalakítás 

U"o8-ban), a blumaui 250 ágyas termál-hotel, a spithlaui szemétégető rekonstrukci- 
pl.a és a német lakástradícióknak megfelelő 64 lakásos üzletház a németországi 

ochingenben. Hundertwasser kedvenc építésze egyébként magától értetődően a ka- 
^ á n  Caudí volt.

Antti Lovag építész, habitológus mester (Magyarországon született 
1925-ben, bár szülei nem magyarok, ő  mégis magyarnak vallja magát. Előbb 
Stockholmban tanult, majd a párizsi Beaux Arts-on. Habitológiára Jean 
Prouvé oktatta. Organikus építészetét Frank Lloyd Wright és a finn Alvar 
Aalto építészete nyomán dolgozta ki.) számára a derékszög vétek a természet 
törvénye ellen (a természetben nem is létezik egyenes, sőt a muzulmán 
vallásban a görbe egyenesen isten vonala), s ezért Cőte de Azúron tervezett 
házaira (csak barátainak és ismerőseinek épít egyébként) a mozgás és ellen- 
mozgás a jellemző. Formáinak ötlete az emberi test gömbölyded elemeiből ered,

ii Éva: Hundertwasser mesevilága című írásából in. NŐK LAPJA 97/33.17-20. old.
Kivonalát lásd az Új Symposion 1987/1-2. számának 42-43. old. A tematikus számot Dr. Klein 
udolf készítette elő. Megjegyzés: A Penészes manifesztumban, mely 1958-ban jött létre, 

Hundertwasser mint az intuitív tradíció folytatója és a konvenciók eDeni örök lázadó kifakadva 
** építészei steril racionalitása ellen kijelenti: „mindenki képes építeni, mivel ez a szabadság a 
bokori építészetben nincs jelen, az mint művészet nem is tretírozható...” vagy „...az egyenes 
Vonalak káoszában élünk” és miután borotvakészletén 3000 egyenes vonalat számolt össze ellen- 
^ ĉgként penészt, rozsdát, gombákat ajánlott fel, melyek megszabadítanák az építészetet a



emlékeztetve közben a mennyei boltívre, a mozgó víz rajzolatára és a nomád 
sátrak formáira. Gyakorlatában a természetes formákat, természet adta 
körülményeket igénybevevő házakat tervez emberköré szervezve úgy, hogy 3 
külső és belső tér bennük kiegyenlítődik. Gömb- és íves alakú felületekből 
összetevődő házait hajlított vasrácsvázból alakítja ki, melyre belülről speci
ális lemezt erősít, majd lőttbetonnal tölti fel. A spontán formák kialakításá
hoz terv sem kell, csak a .,szükség szab határokat”  az alkotás szabadságának, 
a Cannes közelében épített „Nautilus kagylóként”  ismert Bernard-féle „ha
za”  (épült 1975-ben) szépen beleillik a tengerparti lejtőbe, és mivel se hom
lokzata, se tetőzete nincs, szinte eltűnik a szem elől. Mondani sem kell, hogy 
a nest-instinkt-et felébresztő bensője megannyi titkot rejteget.12 A fentiekben 
már emlegetett burkokhoz kapcsolódva, Lovag szerint védendő értékeinket 
becsomagoljuk. A csomagolásnak minden esetben figyelembe kell vennie a ter
mék legfontosabb tulajdonságait, leggyengébb pontjait, annak érdekében, 
hogy megőrizze eredeti minőségét. Ha a tojástartó nem követné a tojás 
formáját, akkor a tojás előbb-utóbb összetörne. A tökéletes csomagoláshoz a ter
mék tökéletes ismerete szükséges. Az építésznek az a dolga, hogy becsomagoljon 
különböző funkciókat, és közben állandóan vizsgálja azok tulajdonságait.

Korban és hangulatában Székely munkáihoz hasonlatosak a macedón festő Muigoj 
Naumovski (szül. 1924-ben Ohridban) szoborlakásai. Naumovszki filozófiai töltésű 
építészeti tervei egy olyan építészetről beszélnek melyet a költészet és a természet 
hat át. Ellenszegül a kanonikus építészet egyenes vonalával és kockáival és a terme
szei felé fordul. Szerinte a festészet, a szobrával és az építészet egy kis szenzibil*' 
tással egybehangolható. Célja egyesülni a természettel és „virágszerű”  házakat 
építeni. Ha átnézzük a Hold-villa (1966), a Tóparti-villa (1965), az Erpsz-Hotd 
(1965), a Kozmosz-Hotel vagy a Hattyú- (1966) és a Vízi-villa (1965) modelljeit, ak
kor ovális vonalú alaprajzaiban az intimség és a kontemplációs élet kereteit láthat
juk. az akadémikus építészei ellentétben munkatársával Blagoje Manevski építésszol 
készítette hullámzó, kagylószerű épületformák az építészetszobrászat alkotásaihoz 
közelítenek. Szerinte az építészetszobrászat koncepciója a modem építészet és az archai' 
kus elementumok szintézisét jelentik. Legszebb példaként talán Le Corbusier ronchamp1 
kápolnáját lehetne említeni. Naumovski szemléletére egyébként a modern építészet 
nagymesterének önmegtagadásként felépített kápolnája, illetve az 1959-es művé«21 
kritikusok new york-i találkozóján hallottak hatottak erősen.13

12 A Kuće naglavačke című TV-műsoi; a Nautilus címen jelent meg a Naš dóm 1986-os számáb»n 
szereplő írás, illetve Pierre Karden házai című írás a Kuóa Stü 2000-es számaiból.

11 Ottó Bihalji—Merin: Vangel Naumovski, Skopje, 1983.160-167. old. a Lakható szobrok fejezetbe-



Friedensreich Hundertwasser, Plochingen, Lakó- és üzletház az 1980-as evekből., 
Vkngel Naumovski, Tóparti villa modellje 1965., 19. Kassai Zsolt, Debrecen, Családi 

híz 1994., 20. Hegedűs Zsolt, Lőrinci, Lakóház 1994.



Peđa Ristić (szül. 1931-ben, Belgrádban) -  a balkáni vidék nagy álmo
dozója -  korán kialakult egyéni világszemlélete végett 1956-ban botrányos 
körülmények között szerzett oklevelet. A sokak által meg nem értett, 8 
mostanság Grazban (Ausztria) tanító, excentrikus „őrü lt”  belgrádi építész 
Kosmaj-on épített egy olyan házat, amit, mint szoborépületet értelmezhetünk- 
A kör alakú épület az archetípikus ős szlovén Hiba, dubiroga alakjaiban talált 
előképre, melyek formái ugyanakkor antikus tholos-ra, mongol jurtá-ra, illet' 
ve afrikai sárkunyhókra is emlékeztetnek. Ristié természetbe illő épületének 
építése gyors és ésszerű: zsaluzat nélkül falazott sziporex blokkokból (perlit* 
malterral kitöltve) kialakított álkupolája jól ellenáll mind a szeleknek, mind 
az esőknek és havazásoknak. A nem mindennapi háznak (nagysága 55 négy* 
zetméter) az alaprajza is nem mindennapi, itt minden görbe. Középpontja' 
bán kultikus célokat szolgáló tűzhely és egy valódi fa található. Mindkettő a 
családi összejövetelek meghittségét szolgálják, az építész a ház alatt meden* 
cét látott elő, amit napkollektorokkal akart felmelegíteni, de hasonlóan a rozs* 
szalma fedéshez ez sem valósult meg.14

Hans Scharoun (1893-1972) építész szerint az építésznek nem külső célok fd e 
fordulva, hanem saját fantáziájának mélységébe kell keresnie a kibontakozás 
lehetőségét. Építészeti hitvallása a „befejezetlenség követelménye” . Két ízben, rög* 
vest az I. világháború után, majd 1933—45 között kénytelen volt fantáziarajz0  ̂
készítésével felkészülni az újjáépítésre. Scharoun 1919-től a „Die Glásserne Kette 
utópista levelezőtagja, majd pedig 1925-től a „Dér Ring”  csoport tagja veit. 0  kép' 
viseli a II. világháború utáni időkre átmentett expresszív eszméket, melyekhez min' 
dig hű maradt. Városrendészeti tervei (Berlin, Stuttgart) mellett legfontosabb munkaj8 
az 1956-63 között ” zene alakította”  berlini Filharmónia nagyszerű épülete.

A fennen említett 1987-es konferencián a magyar származású Pierr* 
Székely (szül. 1923-ban Budapesten, 1946-tól kezdve Franciaországban él-/ 
szobrászművész is jelen volt. Székely művészetében a napművészeti örök s« ' 
get a modern tudat válságával (egyszerre két világban, a poézis és a funkc>° 
világában élünk, amit nem kell okvetlenül tragikusan felfogni) lépte túl, úg)’’ 
hogy feloldotta az önmagával szembekerülő ember ősi félelmét, felfedezve8 
jelet engedett az intuíció törvényszerűségének, szerinte a jel a gondolat titk8’ 
és megértéséhez beavatásra van szükség. Egyszerre volt szobrász és építed 
Az építészetet a mindennapok művészetének vette és lakható formákat kíván* 
alkotni. A „művészi feladat megosztást”  megkérdőjelezve rájött, hogy a for*'

14 Mas dóm 1986/3-as számának 20-23. old. található Čudo na Kosmaju című írás szerint.



gott forma és az épített forma valójában rokon. Ha az építészek nem tudnak 
újat kitalálni, akkor az azt jelenti, hogy elveszett a hagyományban lakozó 
erő és könnyedség. Székely építészeti stílusa a szabadság és a kényszerűség 
kézfogójából született, szerinte mindaz szép és hasznos, ami segít feloldani 
azt a feszültséget, ami közöttünk és a világ, közöttünk és embertársaink 
között feszül. Egyszerűen segít, hogy megértsük magunkat, mint az Universum 
részét. A forma véleménye szerint a mozgás nyoma. Építészeti alkotásai: 
Andernachi Szent István templom (Németország), „Részeg hajó”  családi ház 
terv (1954, Louis Babinetttel), a valenciennes-i Karmelita templom (1963-66, 
Claude Cuislaine építésszel), a bretonvidéki Bég Meil üdülőfalu Quimper- 
hez közel (1964—1969, Henry Moutte építésszel), családi ház Sebourgban 
(1973). E két utóbbi esetében az újszerű életformának megpróbált újszerű 
technikával formát adni: ez pedig a zsaluzás nélküli vékony lőttbeton alkal
mazása, mellyel a tervező intuitíve dolgozhat és új plasztikai megoldásokat 
nyújthat.15

Simcha Yom-Tov Palesztinába a belügyminisztérium településrendezési osztályán 
0 gozott több mint 20 évet. Ezután bízták meg az új zsidó telepek építésével. Nem 

b ..|a ma8a 8em hogyan, de kerekded formákat kezdett el akkor rajzolni. 
0v*d időn belül ráakadt az építéstechnológiára is, amivel könnyű, és ami még fon- 

y i b olcsó az ilyen gömb-házakat megépíteni. Az olaszok ferrocementnek nevezik. 
a ahogy arra is rájött, hogy az út amerre ösztönei vezették, egy eltakart és letaga- 
0,1 feminista kultúrához vezetett. így találta meg a forma és technológia után ma- 

8al az építés-filozófiáját is.16 A nőiséget visszakövetelve az építészetbe az építész az 
*nyaméhbeli boldogságérzést, az Éden emlékezetét követeli vissza. Az Édenből való 
'fizetést (világra születést) és az abból fakadó komplexeket a nőiségtől, a kerekded 

. e °gadó gömbölyűségtől való elválással, illetve az utána való vággyal magyarázza.
, 'n^ez a jung-i archetípus szerint adott. A férfi beállítottságú judeo-keresztény 

tórában helyet szeretne biztosítani ennek a nőiségnek mely életünk primordiális 
fa s z á b a n  meghatározó élmény volt számunkra. Szerinte azóta is a női lágyság 

dogságérzetünk egyik alapélménye. Hogy kizárással ő  maga ne éljen, férfi- és női 
ar«kterű építészet között, végül is az androgün jelleg elérése egyfajta „alkémiai 

" ^ y e g z ő t ”  javasol.17

i( P erre Jolly: Pierre Székely, Bp. 1977. alapján.
“»cha Yom-Tov: A négyszög elkerekítése című írása az Országépítő 1999/4-es számának 51-53.

i: o.
UDch* Yom-Tov: Nőiség az építészetben című írása az országépítő 1995/1-es számának 46-50. old.



A svájci német Peter Vetsch épületeit a föld alá süllyeszti, így valójában 
mesterséges barlangokat épít (Közülük név szerint említsük meg az 1982-ben 
épített ascona-i Raven-haus-t és az 1987-ben épített amri-i Schumcki- 
haus-t.). A Zürich környékén épült barlangházai helyes példái a természet 
szerinti építkezésnek. Szerinte az új rendeltetést mint szükségszerűséget kell 
elfogadni, és a meglévő' adottságokhoz alkalmazkodva úgy kell elhelyezni, hogy 
a környezet a legkevésbé sérüljön. Vetsch barlangházai kerek, organikus for
mákból épülnek fel, csakúgy, mint a természet. Az általa tervezett lakóépüle
tek személyre szólóak, testre szabottak. Ezek a házak nem uralkodnak 
természetes környezetük fölött, hanem annak szerves részévé vállnak. Építő
anyagának megválasztásakor épületei nem attól lesznek „természetesek” , hogy 
természetes anyagokból készülnek, hanem attól, hogy az építéstechnológiához 
nem használ fát. Hiszen az nem vall organikus gondolkodásmódra, ha valaki 
úgy építkezik „csak természetes anyagokból” , hogy közben kivágja a fákat. 
Peter Vetsch házai betonból, gipszből, habcementből, műanyag nyílászárók
kal készülnek. Az épületgépészetben a legmodernebb eszközöket használja- 
Épületei biotikusak, bioklimatikusak. Ha a tömeges lakásépítéseket szemlél
jük, földdel fedett épületeinek legfontosabb tulajdonsága az, hogy a beépített 
területet visszaadja a természetnek. Vetschnek következő kijelentése szinte 
macimájának vehető: „Olyan biztonságot, mint a barlanglakásokban sehol sem 
érezhet az ember. Mivel földdel fedettek hűvösek, ami nyáron nem elhanya- 
golható tényező, télen pedig megfelelően szigetelnek a hideg ellen, alakjuk 
hűen tükrözi a természetes tereket.” 18

A plasztikus-endemikus építészet lehetőségeiről:

„...úgyis ellep itt mindent a sár...” (Szenteleky Kornél)

Miután megtudtuk, hogy mi is az a plasztikus építészet, és kik a legismertebb 
külföldi képviselői, próbáljunk meg rámutatni, hogy számunkra itt az Alföldön még' 
is miért van szükségünk erre, illetve, hogyan is kapcsolódik ahhoz a tájhoz mely 
lelkületűnket kinevelte. A bácskai táj genius loci-ját értelmezve elsősorban ugyanisa 
megtermékenyítésre váró anyaföld jut eszünkbe látván a végtelen szántó- és búza* 
földeket. Nos, mivel a föld, a sár, mint prima matériák az örök metamorfózis anya' 
gának vehetők, ebből kifolyólag az Ember-Ház párhuzamban a hagyománybél1 
mitikus Sárember időszerűvé tételével éppen az örök metamorfózist, az örök váltó*

18 Lásd az Ambrózia magazin 1994. januári számának 21-28. old. található A formák titkos élete cí
mű írást.



Zast' a végtelenséget, az örök fejleszthetőséget, a befejezetlenséget, mint az idő 
szinonimáit helyezzük előtérbe, mellyel a Sár (Föld )-Em ber-H áz kozmológiai érte
imben párhuzamra lelhet. Ugyanakkor mivel a nőiség, mint jelleg a sár formálha- 

toságánál fogva kidomborodhat, a kerekdedség, a plasztikusság, az építészeti forma 
mint idom, a sziluett (a körvonal) lágysága, a harmonikus, (de súlyos) arányok mel- 
®tt eppen a fény, a falazat és árnyék építészetét létrehozva magát az archaikusságot 

célozhassa meg. A felhasználandó építészeti anyag, a konstrukció által a mondaniva- 
é nyelvezetre találásával akár a jövő  építészetének alapját is képviselheti.

Ha előképeket kívánunk e leendő plasztikus-endemikus-építészethez lelni, akkor, 
a népi építészeti tanulságokon kívül Lajta Béla (1873-1920) zentai Tűzoltólaktanyá
jának formai bravúrját és ornamentikus vonalvezetését, Magyar Ede (1877-1912) 
megismételhetetlen szegedi Reöck-palotájának plaszticitását, és nem utolsó sorban 
'•dékünk szülöttének Raichle J. Ferenc-nek (1869-1960) szabadkai palotájának épí
tészeti húzásait nem hagyhatjuk ki.

A plasztikus építészet magyarországi megjelenése egyébként kb. 1984-től datál- 
ató, amikor is Debrecen környékén egy létrejövő építőközösség lakótelepet szándé
k o lt  ezen elvek szerint felépíteni. A kísérlet akkor megbukott. Azóta azonban 

változott a helyzet. Csornán pl. 22 referenciaépületből álló ökológiai életmódot 
emutató falut akarnak felépíteni Halmos Zsolt tervei alapján (sajnos a 90-es évek 

e éjén felvetődött kezdeményezésről nem tudni megvalósult-e?). Hasonló elveket kö- 
*et a BIO-ECO építési rendszert alkalmazó, holisztikus egységre törekvő Hegedűs 

solt Gyűrűfűn és Lőrincin, vagy akár a plasztikus építészet elvét szó szerint is, és 
fzabadalom képében is hirdető Kassai Zsolt, akinek Debrecenben végül sikerült két 
* yen jellegű házat felépítenie. Úgy tűnik a plasztikus építészetet, avagy gömb-háza- 
aU a legjelentősebb képviselőik után Magyarországon, különös módon akár a „Zsol- 

építészetének”  is hívhatnánk.

Kassai Zsolt a magyar plasztikus építészet egyik legismertebb képvi
selője szabadalmát 1995-ben jelentette be, miután végigtanulmányozta az 
Európában e fajta módszerrel dolgozó építészek munkásságát. Az európai gya
korlathoz idomuló magyar építész szerint plasztikus építési móddal elsősor
ban olyan térlefedések és formai elképzelések építhetők, melyek szabad 
formavilágúak, organikus ferrocement (rabitz-szerű szerkezet) héjaik megva
lósításához hagyományos értelemben vett zsaluzási technológia nem szüksé
ges. így a teljes burkoló felületszerkezet egységesen monolit, együttdolgozó, 
földrengésbiztosak lesznek. Ugyanakkor továbbgondolva plasztikusan, vagyis 
szabad formájúan megépített ház szerinte csak annak való, aki megérti a tár
sadalmi kötöttségek lényegét, a kialakult rendet, de saját otthonában termé
szetes világa szerint akar regenerálódni, önmaga kíván lenni, szabadon



gondolkodó ember, aki mer kiszakadni a kötöttségek terhe alól, aki fel meri 
vállalni saját valódi természetét, és ezt meg is akarja valósítani a természet
tel való organikus együttélés formájában.19

A magyarországi építészeti tendenciákban külön fejezetet jelent a fennen emle
getett B10-E C0 rendszer alkalmazója Hegedűs Zsolt (szül. 1963-ban) ecsédi szár
mazású építész.20 A cementtel stabilizált földtégla-boltozatú és bio-tetővel fedett házai 
igazán természetbeillők és organikusak. Módszere, már ami a bioépítkezéseket illeti 
számunkra bácskaiaknak is követendő és példamutató lehetne. Az Új Atlantisz felé 
című, a 2000. évi velencei bienálé kiadványának 133-136. oldalán így vall: „...az 
egyenesek helyett íveket, a szögletek helyett hajlatokat, a merev formák helyett éle
tet. Emberhez közeli Anyagokat, élő Természetet, Napot, Tüzet, vizet... 7 -8  éve az 
ország több pontján alig észrevehetően jelennek meg dombházaink. Stabilizált föld- 
téglából és égetett agyagtéglából emelt boltozatokkal, kupolákkal, rajtuk vastag föld
réteggel, élő növényzettel, délre tájolt télikertekkel, égre nyitott, fényben úszó bel«0 
terekkel. Nem is igazán a mai településekre, szűkös utcasorokba valók. Inkább ° ^ 
ahol van még levegő, a természetbe. Olyanok, mint a föld mélyéből kibújni kész 
csírák...”

Zentán, 2001. június 17-20-án.

4 .

V) Kassai Zsolt: Plasztikus építészet és házépítés, Debrecen, 2000. Építéstechnológiai szabad*^
hasznosítása általános ismertetés. Kassai címe 4032 Debrecen, Úrrétje u. 2/a. tel: 06-30-9384'

20 Megjegyzés: A BIO-ECO rendszerről lásd Hegedűs Zsolt: Biorganikus építészet felé ^  
1995-ben Hatvanban kiadott könyvét.



Sovány Lajos

A Jóisten mosolya
Útmutató az építmények tervezesehez

Szerétéiből jöttünk a világra, feltehetőleg. Életünk célja, hogy valakivel összeér
j e  a lelkünk. f

Megnyugtató beszélgetni a szívükből szép emberekkel. A dolgunkra való o a 1-
gyelésre serkent.

Az építés önmagunk építésének egyik következménye. 1 / 1 /
Az építmény» közösség kullúrszinljét mulatja be- a T f S

'W zlatásár, ösztökél. Az építő hajszálpontosan érzi a mértékét. Küknben céltalan 
** építés. A közösség kiveti magából az erőszakot -  elő vagy u o '
^  vzem/é/etvá/tás egészséges, természetes « »  EbnUÍ^ «  *

0ssegeknél is a leépülési eredményezi. .. , , áf
épí,h incs ^kesikeredett élőlény, csak olvan. amit még nem ismerun .

nem sarkallhatja. „  npm
M i* niUn^a dandárját az építmény kitalálása igényli. A hangsú y ezen va ^  ^
Vir̂ hab°n ,t,’? y .kivi,e,ezik'e- kzenC,C f ba,osan ^ '^ n k k a l való megbékélést,\ fai 0ru^ Kivitelezve az építő nélkül árasztja az onm 0 

les*mélést.\ 1 ,.
Jóisten pedig újra mosolyog.

dlban a fcnmtoetes ren toen *
„  *  Molnár Géza jogász írásaira a U p d » *  b u C
li (̂ r*n bírták fel a figyelmemet: a szarvasi dr. vore - . ^  [„jó ság án
i , t , ' e i f ™  'P '1« 1  '  P * * ' ilék lK l)5  7 ‘ ‘  Xda*m történész, illetve az alcsút-
d0?  . Böszörményi Krisztina tájepitesz es Láng október végén a

dr. H alász'K ren c erdögvógvász T a l á t o ^  „ J « .
«on\ ' Ersekcsanadon me?tartoU fokgazdalkodassai v

h  alábbiakban a Soproni Műhely 2000-ben k'a^ »  ^  *1  h Z l
* *  Ember (alcíme: Adalékok a természetes rendszerek elmeletehez) c,m y

l "Az utóbbi két év (1998 és 1999) nagy árvizei,
S t  ciánmérgezés... egyértelmű, határozott .  olva8ha-
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tó a 82 oldalas könyv előszavában. „A  törvény, és az az alapján megszerkeszthető 
külső-belső harmónia vezet el bennünket az emberi természet (azaz tulajdonságaink 
összessége, önnön valónk lényege) és a természet egységéhez, mégpedig valaha volt 
egységéhez, mert a »bűn« nem más, mint ennek az egységnek a megbomlása. ...olyan 
társadalmakat, népeket, embereket keresünk, akik a természettel együttműködő 
társadalmi-gazdasági rendszereket alkottak, s amennyiben létüket minden kétséget 
kizáróan igazolni tudjuk, e tudással felvértezve ...keressük a jövő lehetőségeit.”

Történelemképünk korlátairól szólva leszögezi, hogy a történet „a civilizált, a ter
mészetből kiemelkedett ember”  és „a természet harcának krónikája” , aminek egy ré
sze „a »Nagy Különválás« előtt, a »Nagy Közösség« ideje alatt történt, előlünk rejtve, 
»függönyünk« mögött van. Az emberiség általunk is észlelhető története e »Nagy 
Különvállással« kezdődik, amiben ...az ember és a Természet szembenállását véljük.

„Elvben az újkőkor termelési fokozatát megelőző időben is létezhettek a Termé
szetet csupán zsákmánynak tekintő műveltségek”  -  állapítja meg a civilizált ember
ről szóló fejezetben - ,  ám „a Természettel együttműködve is lehetséges élelmet 
termelni.”  A gazdaság alapjait elemezve -  Mezopotámia, a görögség, Róma, a „Brit 
Birodalom”  példáin át napjainkig jutva -  a következő megállapításra jutott: „A  neo
litikus forradalom vívmánya, hogy az ember forrásként kezeli a természetet, azaz 
rendelkezik vele, s így végső soron tulajdonába is vonja. Ezzel azonban felborítja 
annak egyensúlyát, s arra kényszerül, hogy a természettel szemben, attól fokozato
san, ám egyre jobban elkülönülő szervezetet hozzon létre. Ez utóbbit nevezzük mi 
civilizációnak.”  Mezopotámiában ezen az öntözéses gazdálkodás alkalmazása is csak 
időszakosan (három évezreden át) tudott segíteni, sőt újabb problémát okozott, 
hiszen megjelnet a csatornarendszereken alapuló folyóvölgyi kultúrák réme: a szike- 
sedés. A civilizáció fennmaradásának egyik alapja ugyanis éppen a civilizált ember 
„és a Természet szükségszerű szembenállásában vetett hit, illetve ennek folyománya* 
ként, egyfelől a »nem történhetett másként«, illetve a »folytonos fejlődés« elve. Mind
ez ...azt jelenti, hogy megoldást csak a jelenlegi keretek között képzeljünk el -  eZ 
volna a »fenntartható fejlődés«; továbbá, hogy elhiggyük, épp a III. évezred küszö
bén értük el azt a fejlettségi szintet, hogy egyáltalán felismerjük, és megoldhassuk a 
válságot.”  A probléma gyökerének a felismeréséhez az „emberi történelem folyamán 
sokan eljutottak már”  -  szögezi le - ,  átlépni „rajta azonban -  társadalmi szinten ** 
nem sikerült.”  Ennek ellenére szükségesnek tartja a fönt említett függöny fellebben- 
tését, mivel csak így lehet megmutatni, hogy „igenis együtt lehet működni a Terma* 
szettel; hogy a »Természet«... cserbenhagyása nem szükségszerű, s még csak nem |S 
az »emberi természet« sajátja; hogy tényleg élt egyszer a Természettel együttműkö
dő ember.”

Hamvas Béla Scientia Sacra című könyve szerint a fönt említett függöny idősza* 
mításunk előtt körülbelül hatszáz táján ereszkedett le. A Pillantás a függöny mÖge



című fejezet szerint „e határvonal nem köthető egy meghatározott időponthoz. A fo
gamat különböző helyeken különböző időben zajlott, sőt e téren még társadalmi 
hintek, illetve események között is adódhatnak eltérések.”  Példaként „a Széchenyi 
István és Vásárhelyi Pál nevéhez fűződő vízrendezések, s a megelőző folyószabályo
zások ellentétére”  hívja fel a figyelmet. A függöny mögöttinek itt a fokgazdálkodás 
bizonyul. „Annál meglepőbb, hogy”  a „X V III-XIX . századi vízi világot napjainkban 
sokan a folyó természetes állapotának tekintik, s a múltban korlátlan ideig, de 
kgalábbis a középkor első századéiig visszavetítik, s nem kis részben e képzeten 
alapul a mai vízrendszer is. E lépés alkotja függönyünk első elemét. ...Nem arról 
Van szó, hogy ne kerülnének elő adatok, ne rendelkeznénk meghatározó ismeretek
kel a függöny mögötti korszakokról, sokkal inkább arról, hogy ezekkel nem tudunk 

kezdeni. ...sok esetben számunkra idegen, sőt hihetetlen tényekkel és tényezők
kel találjuk szembe magunkat” . A megértés kulcsa annak felismerése, hogy a fokgaz
dálkodás és az öntözéses gazdálkodás között „a két rendszernek a természethez való 
iszonyában, s ehhez kapcsolódóan fenntarthatóságában van.”

„A rra -  állapítja meg a középkorra vonatkozólag Az emberi társadalom, mint 
természetes rendszer című fejezetben - ,  hogy a Kárpát-medencét általában együtt
működő társadalmi formák uralták, csupán egyetlen mozzanat utal. A medence éghaj- 
k t -  és csapadékviszonyai ellenére hosszú időn keresztül megmaradt termékenysége. 
Aidaként az Alföld hosszanti sáncainak, a györköknek a szerepét hozta fel, ami a 
b ir o d a lo m b a n  még vita tárgyát képezi. A töltésből és arokbol álló rendszer az 
Alföld peremén vágja át, néha több sorban is, a Kárpátokról levonuló folyók árte- 

így » a hegyvidéki erdőkéhez hasonló”  szerepű lehetett. „A  sáncok építése által 
kialakított ártéri mederszűkület lassította az árhullámok lefolyását és helyi jelleggel, 
ideiglenesen meg is emelte azokat. ...Olyan vésztározó-rendszert alkottak tehát, 
mely... -  a védvonal mögött -  mérsékelte az árvizek erejét, és az árhullám magas
ágát” . Ezzel „a  sáncok előterében több-kevesebb állandó vízállás alakult ki, melye
ken csak a magasabb hátakon lehetett átjutni, azaz így -  védműyet alapul véve -  
Jjem az egész sáncvonalat, hanem csak annak kitüntetett pontjait kellett tartani. 
^Hhez még vegyük hozzá azt is, hogy e pontok között maguk a sáncok teremtettek 
összeköttetést, önkéntelenül is jól járható biztos útvonalat teremtve, s már is világo- 
[an láthatjuk: sáncaink egyszerre lehettek utak, védművek s természetesen szabá- 
y°zták a folyók vízjárását is.”

A természettel együttműködő emberi tevékenységet „a fokrendszer kiépítése so- 
ran érhettünk tetten -  állapította meg - ,  mikor is »az Alföld népe vízépítészetével 
|dyan életközösségeket -  növénytársulásokat és a ráépülő állatvilágot - ,  illetve élőh
elyeket hozott létre, melyek nélküle nem alakulhattak volna ki, és nem maradhat

ok  volna fenn« -  tehát az emberi tevékenység nemcsak és nem is elsősorban az 
ember »saját igényeire szabott életközösségére« terjedt ki, hanem a folyóvölgy egé



szére, állandó és a »természetesnél« kedvezőbb életfeltételeket teremtve a táj vala
mennyi élőlényének, amihez az alapsejtek (falvak) természetes gazdálkodása kevés, 
mert e sajátság elsődlegesen a falvak, a belőlük épülő faluközösségek, az ezekből 
szerveződő ágak, sajátos keretek között szervezett együttműködése során bomlik ki. 
E sajátos keretet pedig a törzs jelenti, illetve biztosítja. ...Úgy véljük, a törzs az a 
legkisebb társadalomszervezeti szint, mely egy-egy jó l elkülöníthető tájegységre 
(patak- vagy kisebb folyóvölgyre, nagyobb folyó menti öblözetre, kistérségre) kiter
jedve, sajátos, egyedi arculatot mutató életteret fog át és személyesít meg a szó 
átvitt, de szoros értelmében is.”

„A  Kárpát-medence vízrendszereinek összeomlása kis késéssel (alig egy évszázad
nyi időeltolódással) követte a társadalmi változásokat -  állapította meg A függöny 
lezárul című összefoglalásában. -  A hagyományos, kötelességelvű társadalmi szerke
zet felbomlása a XIII. század végére válik visszavonhatatlanná. ...a  XIV századtól 
kezdve jól megfigyelhetők az élettér változásai is. Az erdők területének (több lép
csős) zsugorodása, a század végétől az erek és vízfolyások jellegének változása, majd 
a XV századtól a mélyártér elvizesedése és a löszhátak egyidejű kiszáradása.”  A szak- 
irodalom ettől az időszaktól számítja a fokgazdálkodás hanyatlását is.

„Mondandónkat azoknak az embereknek szántuk, akik hiszik és vallják: az em
bernek helye van a Teremtésben, s ha ez ma nem látszik, az nem azért van, mert az 
ember bárhonnan kiemelkedett, hanem ellenkezőleg: mert »mint lavina zúdul le a 
hegyről«; mert épp azt veszíti el, ami emberré teszi; akik éppúgy felismerték, min1 
Hamvas Béla, hogy a jelen történelmi pillanatban a »tömegesen fellépő embertelen
né válásnak... legázoló erejű« folyamatáról vau szó, melynek a civilizált »ember« 
legalább annyira áldozata, mint részese. ...A  hagyományos világkép nem »geocen
trikus«, nem »heliocentrikus«, sokkal inkább ember-, pontosabban megfigyelő köz
pontú. Olyannak ábrázolja a valóságot, amilyennek az egy földi megfigyelő számára 
mutatkozik, modellje így mindenki számára közérthető és mindenki által visszaol
vasható. ...Az ember akkor is a Természet része és egésze, ha nem tud róla, s em
beri mivoltában épp oly nyomorult, mint környezete. E tudás épp elég kapaszkodói 
nyújt emberi lét alá zuhanó biológiai lényünknek. Láttuk, hogy a Természettel való 
együttműködés alapja az egyének és a közösségek közötti együttműködés, kerete p*5' 
dig az egyes személyeket, nemzedékeket összefogó falu (nagycsalád), illetve az err« 
épülő társadalom. Egyfelől itt kell elkezdeni a munkát, másfelől saját közvetlen kör
nyezetünk átformálásán... íme az út adott. Személyes receptek persze nincsenek,s 
nem is lehetnek, meg amúgy sem érnének semmit. Az emberré válás e szempontból 
szigorúan magánügy.”



Azt hiszem, hogy dr. Molnár Géza fönt idézett megállapításai nem csak a vízépí
tőket indíthatják el a természetes rendszerek újbóli kialakítása felé. Még akkor is, 
ha a mozgástérnek leginkább a vágyaink maradtak.

A jó helyek felé
A békabrekegés, avagy a vízrendezés elfogadhatóbb kritériuma
A Szabadkáról Szegedre vezető E-5-ös nemzetközi út mellett, a Ludasi-tó északi 

Partján elterülő Hajdújáráshoz közeli területet Gólyafészekként ismerik -  gólyafé- 
Szek van az út melletti távvezetéken.

A Ludasi-tó környéki víznézéskor többször szóba kerültek az ásott kutak, amik- 
nek vízminőségéről a bennük élő békák tanúskodtak.

Vízépítőként arra keresve a választ, hogy a Szabadkától délkeletre élő csan- 
[avérieknek milyen elvárásaik vannak a vízrendezések kapcsán, vizeink nyomában 
Jártunk. A Csík-ér mindkét partján elterülő faluban, az ér táplálóvölgyeinek a meg- 
l8toerése után, a helybéliek mutatták be a környéket -  így Veréb Lajos (1947-ben 
született) tanyáján is vendégeskedtünk. A tanya előszobájában levő, 1940-ben 
feszült két fénykép tanulsága szerint Verébék nem tekintették/tekintik ellenségnek a 
l̂2et, hiszen nem csak az 1908-ban épült tanya főbejárata, de a régi épület egyik 

bejárata is a közeli Veréb-völgy vizére nézett. íme, a gazdával folytatott beszélgetés 
eSy részlete:

* Fogott-e vagy lőtt-e vadkacsát?
~ Nem fogtam. Nem is lőttem. Egyrészt nem vök fegperünk. Másrészt, sajnáltuk őket. 

szép állatok vohak. Meg kecskebékák vohak itt. Akkor többféle béka volt: varangyos-
kecskebéka.

* Brekegtek-e a békák?
. ~ Jöjj, jajj! A kecskebékák este és korán reggel is olyan lármát csaptak, hogy csak na! 
a egyszer olyan lárma lehetne!

* Gólyák nem jártak ide?
~ De, jártak. A források felé volt a fészkük. '50 valahányba a gémeskútnál, az akácfán 

Voít- A régebbi akácfák egyikére rakták. Kisgólyát is láttam a fészekben (később kimen
őn k  és megnéztük az udvaron levő kút melletti fán árválkodó gólyafészket).

* Meddig voltak itt a gólyák?
-  Még mikor megvolt a víz, addig mindig jöttek. Mert, ugye, a békára vadászlak. 

mióta megszűnt a víz, majdnem minden évben eljönnek a völgyre, de aztán elmennek, mert 
tincs víz.

Fa a szúnyogokkal hogy jönnek ki?



-  Jaj, most különösen! Akkor is voltak, csak mintha nem tűnt volna annyira fel. Most 
őrület, ami itt van. Őrület! Kimegy az ember a villanynál és rengeteg van. Olyan zúgósak, 
mint a rakéták.

* Fecskék vannak-e?
-  Vannak. Minden évben visszajönnek. Elég sok van a tehénistállóban. Amikor a víz meg

volt, akkor sokkal több volt. Csakúgy szállt a völgyre, és a víz tetején ivott. Azt szeretném, 
hogy itt újra tó lenne, mint gyerekkoromban volt. Az a gyönyörű tó. Hajnalban, ugye, a 
tanyán korábban ébredt a népség, és az a gyönyörű madárlárma, ami itt volt... Ez nekem 
rettentően tetszik. A víz fólfrissíXette a levegőt. Este, mikor már bealkonyodott, a napmenetkor 
köd borult a víz fölé. Ha végigjött a felhő: eső esett. Egyszer hatalmas eső volt, csak úgy 
tódult le a víz a partról. Ami itt volt karalábé, káposzta, minden bent állt meg a cigányok
nál. Mindent elvitt a víz.

* Nevelőapjáéknak volt-e legelőjűk?
-  Volt, azt hiszem, hogy 8-9 holdas. A forrás környékén volt, a tanyától körülbelül 500 

méterre, a vak düllőig. A mostani úttól feljebb. Ott már nem volt víz. Hatalmas fűvel.
* Ott nem volt jó  a fold?
-  Az alacsony volt, és befüvesedett a völgyalj. Volt nekik 50 darab tehenük, és azoknak 

kellett a legelő.
* Magukat nem zavarta ez a víz?
-  Ez semmit nem aggatott. Amikor a komeszáció volt, azt mondták, hogy 8 m szélesen 

kiárkolják. A faluig, tele vízzel, víztárolónak akarták használni. Be is tervezték. Szeretném, 
ha visszajönne valami a vízből. Az nagyon jó lenne. Azt mondták, hogy a Tisza hálózatból 
kapná a vizet.

A sorozat utolsó része a Csík-ér és a falu környéki táplálóvölgyek rendezési 
terveit tekinti át. Az 1960-as és 1970-es évekbepszabályozott széles, helyenként pan
gó víz a csantvériek emlékezetében élővíz volt, ellentétben a jelenlegi ér leginkább 
szennyvizet szállító vizével. A táplálóvölgyekről már nem is szólva, hiszen ezek 
jelenleg szemétlerakodó helyként szolgálnak, kisebb-nagyobb pocsolyáknak adva 
helyet.

Miről is van szó?
A vízrendezéseknél a vízgyűjtő területen élők igényeire is figyelemmel kell len

ni, hiszen a lakosságnak a tájjal, ezen belül pedig a vizekkel kapcsolatosan nem csak 
gazdasági elvárásai vannak, pl. a békabrekegésre, a víz felett reggel megjelenő pára- 
felhő látványára is igény van.

Északkeiet-Bácska felszíni vizeinek múltját kutatva az derült ki, hogy a levéltá
ri adatok alapján feltárható három-öt, esetenként nyolc évszázad alatt, kisebb vagy 
nagyobb beavatkozásokkal az ember állandóan alakítgatta a vizek járását. E rende
zések némelyike a felszíni vizeknél azokat a vízépítési szempontból homogénnsk 
tekinthető időszakokat eredményezte, amelyek idején hasonló körülmények között



alakult egy-egy felszíni víz vízmérlege. Érintetlen állapotokról tehát már hosszabb 
•deje nem beszélhetünk, legfeljebb arról, hogy a vízgyűjtőn a többi élőlénynek az 
ember mellett mennyi életlehetősége maradt. Nagyobb mértékben már a 18. század
kan megkezdődött a felszíni vizek lecsapolása, pl. az újabb megművelhető vagy lete
lepedésre alkalmas területek kialakításával. Legnagyobb változást mégis a nagy 
folyóink szabályozása idézte elő, kinyitva a folyók vízszintváltozását: a kisvizek ala
csonyabbak, a nagyvizek pedig magasabbak lettek. Ezzel fokozottabbá vált az igény 
a lecsapolásra és az öntözésre. A vízszükséglet növekedésével nőtt a levezetendő 
szennyvíz mennyisége is, sarkalva a települések csatornahálózatainak, illetve szenny
víztisztítóinak a kiépítését. Mivel az utóbbiak kiépítésekor -  sajnos -  leginkább már 
kiürült a települések kasszája, így környezetünkben mindinkább csökken a békák, 
ezekkel arányosan pedig a gólyák száma. Olyan mókuskerékbe kerültünk, ahol csak 
úgy-ahogy tudunk talpon maradni.

Problémát okoz „az én házam az én váram”  nézet elharapózása is. Egy-egy víz
gyűjtő terület csak egészében rendezhető, hiszen a települések vízzel kapcsolatos 
problémái egymástól nem függetlenek, egymás igényeit nem elhanyagolva teremthetők 
fteg az elviselhető életkörülmények.

A Böge-csatorna 1817-től köti össze a Pálicsi-tavat, és a Körös-érrel kapcsolat
ban lévő Ludasi-tavat. A Palicsi-tó és a Körös-ér vízgyűjtő területei tehát egységes 
vízrendszert, a Tisza vízgyűjtő területének egyik alrendszerét képezik. Szabadka és 
Palics helység elfogadhatóbb vízpolitikája, így az alrendszer, egységes, mind a ét 
vízgyűjtő terület igényeit szem előtt tartó hosszabb távú vízpolitikájának a megá a- 
pítása után alakítható ki. Más szóval, a vizek rendezése egyik vízgyűjtő területnek
8em lehet belügye. / .

2000. május 5-én és 6-án Kolozsvárott megtartott „II. Civil Fórum 2 -
civil szféra szerepe a közösségfejlesztésben”  témájú rendezvény Tudomány és ör 
tlyezetvédelem szekciójában Guy Turcsany „A  környezeti hatásvizsgálatok szerepe es 
hatása a területfejlesztés terén”  című beszámolójában arról esett szó, hogy egy-egy 
beavatkozás, rendezés kivitelezése előtt a nem kívánatos következménye e tarasa
ra újabb elemzések szükségesek.

2000. június 28-án és 29-én Gödöllőn „A  táj változásai a Kárpát-medenceben a 
történelmi események hatására”  témájú tanácskozáson Tóth Albert „  z újramo- 
C8arasodás megfigyelhető jelenségei a Közép-Tisza-völgyében”  című eloadasaban 
"»érült fel, hogy olvasni kell a természetet: az 1999-ben volt belvizek kapcsán tunt 
ki, hogy csupán idő kérdése, hogy a folyó élővilágával együtt mikor veszi vissza az 
őt megillető területeket. Bizonvos területeket nem lenne szabad elvenni tőle.

2000. október 27-én és 28-án a Baja melletti Ersekcsanádon rendezték meg „A z 
ártéri gazdálkodás (fokgazdálkodás) rendszerének rehabilitációs lehetőségei a 
^árpát-medencében”  című tanácskozást, a kutatók a fokrendszerekről cseréltek



nézeteket. Buzelzky Győző a „Fokgazdálkodás és vízgazdálkodás”  címen tartott 
beszámolójának az összefoglalásában olyan o k - és célszerinti gazdálkodás alkalma
zását javasolta, mely a természetet is figyelembe veszi.

Az újabb beavatkozások mértékét, azaz azt, hogy milyen mértékben vagyunk 
felkészülve, pl. egy-egy vízgyűjtő terület újabb vízrendezésére, talán épp a kivitele
zéssel keletkezhető károk elviselhetőségével dönthetjük majd el.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a megengedhető fejlődés olyan vízrende
zést igényel, aminek következtében a vízgyűjtő területen az élővilág még élhet, lehe
tővé téve ezt az ezzel esetleg kapcsolatban levő, más vízgyűjtő területeken élőknek 
is. Mérce az időnként hallható békabrekegés és az újra feltűnő gólyafészkek lehet
nének.

Tájaink rendezésének a jó  helyek kialakítását kellene eredményeznie -  a vízren
dezések nyomán is.
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Emberhez mért házakat tervezni, építeni
Beszélgetés Pesti A ttiláv a l

A kishegyesi Kátai-tanyán az öt napig tartó Campus építésztáborban beszélget
tem Pesti Attilával, a tábor egyik alapítójával és állandó résztvevőjével.

-  Hogyan jött létre a Campus építésztábor?
Szerencsés találkozások összegződésének köszönve. Itt persze nem csak szemé

lyes találkozásokra gondolok, habár az első éppen ilyen, hiszen ifj. Horváth László
val a középiskolai osztálytársak, majd barátok lettünk. A második találkozás eszmei: 
az organikus építészettel való megismerkedést jelenti. A harmadik találkozás szemé
lyes is és eszmei is: ’95-ben találkoztunk Valkay Zoltánnal, aki attitűdje és „d ok 
trínája”  révén is ösztönző volt. .Akkortájt Lacival az egyetem taposómalmában 
őrlődtünk, ahol az egymással kellően össze nem kapcsolt tapasztalati adatok lenyű
göző tömegét döngölték az agyunkba. Ebből a letargiából -  bátran állíthatom -  
Zoli rántott ki bennünket azzal, hogy hallatlan mentális energiájával hitet öntött 
belénk: az építészet túlmutat néhány ezer képleten. Talán mondanom sem kell, hogy 
az egyetemen az eredeti célképzet (ti. hogy ott építészetet tanulunk) színvonalának 
süllyedése és teljes devalvációja volt jellemző. így elhatároztuk, hogy nyaranta egy 
kis „feltöltődési”  nyújtunk azoknak, akik velünk egy malomban őrölnek...

Eredeti célunk szerint két fő  szála lenne a szemináriumnak: az alföldi építésze
ti hagyományok továbbgondolásán alapuló építészet köztudatba juttatása és népsze
rűsítése (eszmei és gyakorlati úton). Másrészt olyan nyitott fórumnak szántuk a 
Campust, ahol bárki kifejtheti az építészettel és társdiszciplínáival kapcsolatos állás
pontját. Azon emberek találkozóhelyének szántuk a tábort, akik szélesebben értel
mezik az építészetet.

-  Miért kell „szélesebben”  értelmezni az építészetet? Nem elég a mesterség- 
beli tudás?

Semmiképpen sem. Az építésznek feladata ugyan az építés, de ennek első állo
mása önmaga felépítése. Szükség van egy szellemi alapállásra, melyből kiindulva rész
véttel és autonómiával meg tudja oldani feladatát. Az igazi építészet a forma, idő, 
tér és anyag követelménvének interferenciájából áll össze. Ha ezt valaki elfelejti, 
akkor a közízlés szintjén mozgó rutinfeladattá alacsonyítja az építészetet. A fent 
nevezett fogalmak viszont egyenként is sok kérdést vetnek fel, ezért van az, hogy 
sok minden szóba kerül itt.

-  Sikerült-e a tervek mentén haladni?
A siker felemás. Egyrészt olyan kiváló epíteszek tiszteltek meg bennünket, mint 

Gáborjáni Péter, Gerle János (Velencei Építészeti Biennálé nemzeti biztosai) vagy 
például Ekler Dezső (Ybl-díjas) és Csete György (Ybl- és Kossuth-díjas), addig a



helyi építész társadalom tagjai rendre távol maradnak. Hozzáteszem, nem azért, mert 
nem tudnak rólunk. Ez azért nyilvánvaló, mert egyeseket személyes meghívással sem 
tudtunk elcsalni.

-  Miért?
Előttem sem világos a dolog. Különös, hogy éppen az építészek részéről lanyhább 

az érdeklődés. A társdiszciplínák képviselői nem ilyen passzívak. Vízépítészek, kert- 
és tájépítészek, néprajzosok, gépészek szívesen jönnek hozzánk gondolatokat cserél
ni. Tény, hogy az építész szakma tájainkon teljesen elpetyhüdt, a hivatás űzése 
egzisztenciális praktikává vált: építészet az, amiből meg lehet élni. Ez a magatartás 
rímel Lenin szereposztására, miszerint az építészet humbug, s csak annyiban van 
jelentősége, amennyiben propaganda eszközként szolgálja a proletár internacionaliz
must. A „bo jkottéból azonban nem csinálunk hiúsági kérdést. Woody Allén azt 
mondta, neki az agya a második legkedvesebb testrésze. Szerintem sokaknál a har
madik helyre szorul. Az első kettővel nem tudunk a táborban versenyre kelni...

-  Az organikus építészetről...
Az organikus építészet, lényegét tekintve, nem annyira a modern építészet taga

dása -  mint ahogy ezt a legtöbben gondolják - ,  mint inkább az archaikus építésze
ti hagyományok folytatása. Tagadásra tulajdonképpen a modernisták „építettek” , s 
az a tény. hogy házaik egy emberöltő alatt kudarccá váltak, azt támasztja alá, hogy 
a tagadás önmagában nem teremi rendszert, nem ad premisszákat egy új alternatí
vához. A dialektikus filozófia a változásokra összpontosított, nem ismeri el állandó 
adottságokat, úgy mint táj, mentalitás, egyediség stb. Az organikus építészeti felfogás 
szerint az építésznek meg kell engednie, hogy a hagyomány átfolyjon rajta, mert csak 
is így formálhat „emberszabású”  házat.

-  Milyen hagyományról van szó? c
Én ez alatt a Hamvas által leírt hagyományt értem. Persze a hagyomány egyre 

„lejjebb”  kerül a rárakodó civilizációs rétegek alatt, ezért üzenete nehezen olvasha
tó, no meg a műbe való beépítése se könnyű feladat, hiszen az épület a legelvontabb 
alkotási forma. A számomra példaképül szolgáló magyar organikusok két fő szellemi 
kútfőből merítenek. Ezek: a steineri antropozófia és a paraszti kultúra. A népi épí
tészetből könnyebben megérthető az egész organikus hozzáállás lényege. A paraszti 
kultúra ugyanis -  mint minden ősi természetes kultúra -  organikus, mert az anyagi 
és a szellemi tartalom mindig együtt és egységben van. Ha sorra vesszük a házhoz 
fűződő szavainkat: lábazat, kapuszárny, ablakszem, homlokzat, tetőgerinc stb, 
akkor láthatjuk, hogy eleink lénynek fogták föl a ma dologinak mondott fogalmakat. 
Eszerint a házzal, mint élőlénnyel van dolgunk...

-  Ván-e sajátos formavilága az organikus építészetnek?
Az organikus építészet célja az ember természetéhez illeszkedő házakat alkotni. 

Felmerül a kérdés: mely formák állnak legközelebb az ember természetéhez? A jungi



lélektan szerint a tér archetípus, az anyaméhben született meg bennünk. Ez az első 
„házunk”  -  ahol a legjobban érezzük magunkat -  puha és kerekded. Az első vona
lak, amelyeket kisgyermekként rajzolunk -  görbék. Hundertwasser azt mondta (de
hogy mondta: dörögte!): vonalzóval rajzolni istenkáromlás, mert az egyenes vonal 
természetellenes. Az egyik legősibb szavunk is utal arra, milyen legyen a házunk for
mája: hajlék. És mégis: az organikus alkotás nem válhat formai dogmák hordozó
jává. Mint ahogyan a természetben sem létezik önmagáért való forma, úgy az építé
szetben sem szabad alkotói önkénnyé válnia, hanem az adott helyen ható fizikai és 
spirituális szervezőerők kikristályosodása kell, hogy legyen. Ennél fogva akár a 
„kocka”  formájú ház is lehet organikus. Gondoljunk csak a hagyományos mediter
rán építészetre, Djenné, Sibám városaira...

-  Mi a helyzet az építőanyagokkal? Létezik-e organikus hierarchia?
Mivel ez a fajta építészet szellemi indíttatású, szempontjaiban túllép az anyag

szerűségen, pontosabban a ház szellemiségét olyan anyagokba gyúrja, amelyek mél
tó hordozói a szellemiségnek. De talán helyesebb lenne szólni a táj szeüemisegerol, 
mert az ember is ennek része: minden ebből következik. Ily mó on a egorgani u 
sabbak az adóit tájból kiemelt anyagok, melyek új „életükben’ i* képesek azonosul
ni a tájjal, a báz halálával pedig visszatérni oda, ahonnan egykoron kiszakittallak.

-  Az építészet-pénz viszonyáról... y /
A pénz alapvetően nem rossz dolog, a baj az, ha fétisként eze 1 . z építészé 

nek is gyeplőjévé vált, aminek az az oka, hogy a szellem is árucikke lett alacso-

Eleink, ha házépítésbe fogtak, pontosan tudták, milyen lesz, mert a világképük 
höz kapcsolódott. Az anyagelvű világkép megjelenése a történelem donto fejlemenye. 
Az Ember kiemelte magát a világgal alkotott egységből, kiveszett belőle mindenfajta 
érdeklődés a transzcendencia és a vallás iránt. Az ősi világkép e om o , az er e 
kék helyzete a társadalomban labilissá vált. Ebben a fejtetőre a tott vi ag an a pénz 
kultikus jelentőségűvé vált, és az a téves hozzáállás szilárdult meg az építészé ben 
is, amely az anyagi és technikai lehetőséget adottsággá avatja, gy a aza , a 
ma (tömegével) épülnek szellemi váz nélkül, olyan álarcok, melyek mögött nme arc, 
dobozok, satnya tartalmakkal. Hamvas is rezignáltan legyint: van itt minden, dizaj , 
ergonómia, higiénia -  csak meghittség nincs...

\a g y  Farkas Dudás Erika



Ekler Dezső

Amiért a népiség nincsen 
és már nem is lesz soha többé

egy falu éli a maga vidám életét”
Ekler Dezső előadása

...viszont kérnék még egy pohárka bort! Olyan fröccsöset!
Amikor megkaptam a meghívást, gondolkodóba estem, mert úgy az építészettel, 

mint a hagyományokkal és a népiséggel (mint sok minden mással is) kapcsolatban, 
nekem elsőre mindenféle hadi és hadtápos elmélet ugrik be, melyekről -  zárt kör
ben legalábbis -  szívesen beszélek, mert úgy gondolom, hogy ezek a kíméletlen gon
dolatok nélkülözhetetlenek a mai világ és önmagunk megértéséhez. Viszont rögtön 
a következő gondolatom az volt, hogy ízléstelenség volna jugoszláv fennhatóság alatt 
ilyen dolgokkal előhozakodni. Ezért választottam a beszélgetés-előadásnak ezt a pro
vokatív címet: Amiért a népiség nincsen és már nem is lesz soha többé. E kérdéskört sze
retném körüljárni. Úgy gondolom, Valkay úr minden szava úgy igaz, ahogy elhangzott. 
Ennek ellenére én arról próbálnék beszélni, hogy mindaz, amit Ó elmondott, miért 
nincsen. Az a tapasztalatom -  és a meggyőződésem is errefelé húz - ,  hogy ha komo
lyan akarjuk venni mindazt, amiről például most Valkay úr beszélt, ahhoz jó , hogy
ha komolyan tudjuk venni azt, amiben élünk, azt, ami körülöttünk van. Tehát 
szellemi értelemben nem tud valósággá válni ami a4  előző órában elhangzott, ha nem 
tudunk kíméletlenül szembenézni azzal, amiben élünk. Ez a két dolog összefügg. Se 
általában, se elvontan, sőt tárgyakban sincs meg az, amiről ő beszélt, ha mi magunk 
nem tudunk itt lenni. Márpedig: akkor tudunk csak itt lenni, ha valamilyen módon 
meg tudjuk érteni, kézzelfoghatóvá tudjuk tenni a magunk számára azt, amiben 
élünk. Lépten-nyomon az az inkonzisztencia foglalkoztat, ami az értelmiség fejében 
van. Nagyon sok embert hallani, amint a hagyományról is, a mai civilizációról is 
beszél, de a fogalmi apparátusa nem egységes, nem konzisztens. A mai ember egyik 
legmegdöbbentőbb tulajdonsága, hogy egyik percről a másikra egymásnak ellentmon
dó dolgokat képes elfogadni. Hasonlatos ez ahhoz, ahogyan a tévét nézi, és nyilván 
össze is függ azzal. Ezért képes valóságosnak elfogadni egymást kizáró, egymásnak 
ellentmondó dolgokat. Valami furcsa zavarodottság ül rajtunk, ami miatt fedésben 
van előttünk az a valóság, amiben vagyunk. Valóságosnak tudjuk elfogadni például 
azt, amiről a Valkay úr beszélt, holott az nincs. Nemcsak tárgyakban nincs, nemcsak 
szociálisan nincs, nemcsak nem élnek olyan parasztok, akik ilyen házakban laknak,



nemcsak ilyen házak nem léteznek -  még akkor se, ha a skanzenben üvegbúra alatt 
ott találhatóak hanem spirituális értelemben sincs mindaz, amiről ő beszélt.

Az emberi készségben ez már nem létezik.
Akkor hogyan lehet az, hogy a tegnap esti tévénézés után pár száz kilométeres 

kábult autózás után ideszépülve az ember ezt végighallgatja, és azt mondja: igen, ez 
így van. Hát hogy a fenébe volna így, mikor nincs. Erről a problémáról szeretnék
pár gondolatot felvetni.

Az úton lefelé Pestről -  ahogy az már szokásos -  konvojokban utazik az ember. 
Előttem három-négy kisbusz német rendszámmal, de szerb és jugoszláv rendszám is 
van köztük. Mögöttem is egy-kettő. Mindenféle kamion is odaszépul, annak e lenere, 
hogy szombat van. Mindenesetre az ember vonul, viszi magával egy ilyen konvoj, 
nagyon nem is kell gondolkodni, hogy merre, meg miért éppen arra.

A népiségnek akkor szakadt először vége, amikor az orosz hadsereg (előtte meg 
a német) archetipikusan -  bocsánat, nem akarok ironikus lenni -  vegigvonu t ezen 
az országon. Ugye, ez megtörtént előtte a szerb hadseiegge is, eppen ács a an. 
Képzeljük el, hogy egy falu éli a maga életét, és végigvonul rajta egy idegen hadse
reg: konvojban vonul, ezért számára a valóság egészen más, mint azo szamara, a 1 
ott élnek. Mivel a konvoj halad, a benne haladó, az áramlásban résztvevő kabulat- 
ban van. Paul Virilio kifejezésével azt is mondhatnánk, hogy a sebesseg mamoraban
van, tehát ha elrabol egy csirkét, ellop egy biciklit, vagy me^ y 1 0 v a ® '* a , aro 
rájáért, vagy NB. megerőszakol egv asszonyt, az az áramlásból következik. Az áram
lásban résztvevő a tömeges áramlás természetéből következően egesz más realitást 
érzékel, és ennek következtében, egész más morális érzékké bír, mint az, aki egy 
adott helven él. A szerves népi kultúrának -  nagyon jól érze e etoen, va osa,,osan 
-  a hadtápvonulás, a hadtáp áramlás vet véget. Aki ma Budapestről bzabadkara 
autózik, ugyanebben a tömeges áramlásban vesz részt. A reá itas erze e egeszen más 
mint annak, aki napokig, hetekig, évekig, egész életében egy adott helyen el.

Én tehát nem vagyok itt. Ezt bizonyára érzik rajtam, annak ellenere, hogy mar 
két pohár palicsi bort lenyomtam, én még az áramlásban vagyo enne, va (JSZ*” U 
lég csak holnap fogok ideérkezni, akár az öreg indián, aki időnként m egá lljl»o£  a 
lelke utolérje, nekem még valahol Kelebiánál van a lelkem, majd szolok, h^ ha mJ '  
érkezett. A ma ismert konvoj, ami számunkra realitás, archetipikus formájában elő
ször a második világháborúban alakult ki, amikor az amerikai partraszallas után 
meg kellett szervezni a vonatszerű haladást, mert a sirJe et e™ an o . gy 
teherautó-sornak képesnek kellett lennie hadtápilag kiszolgálni a túl gyorsan eh*  - 
haladó szövetséges hadsereget. Az első, olyan kamionokból allo konvojt, ami hosz- 
szú-hosszú kilométereken át döngetett, hogy a transzport folyamatosan, teljes kapa
citással mfiködhesen, az amerikai hadsereg szervezte meg. Ebben a tömeges, hadta- 
pilag szervezeti áramlásban élőknek a realitásában egy szerves kultúra, amit népinek



szeretnénk nevezni, nem hogy nem létezett, hanem létezhetetlen volt. Mondandóm 
tehát annak bizonyítására irányulna, hogy sem elvileg, sem gyakorlatilag nem létez
het a népi, szerves kultúra, mint realitás.

Virtuális realitásként, Fikcióként, a múlt múzeumában rögzített képzeletként 
létezhet, mint leírás egzisztálhat, de egészében véve a mai világ lehetetlenné tette ezt 
a kultúrát. Közben, ha megengedik, mert diát itt nem tudunk vetíteni, körbeadnék 
képeket, hogy legyen benyomásuk arról, milyen fajta dolgokkal foglalkozom építész
ként. Szívesen itthagyom örökbe, úgyhogy osszák el egymás közt igazságosan. Nem 
tudom Válkay úr talál-e ezek közt példákat a népiség térbeliségének esetére.

Szabadjon talán a „népi”  kifejezésre összpontosítani mondandómat. Ugye, van
nak, akik büszkén vállalják, és vannak, akik sikamlósnak tekinik. A politika is gyak
ran használja a népi, népies, etno, népnemzeti (és így tovább) kifejezéseket. A múlt 
század elején, de már a tizennyolcadik század végén -  akkor kettőződött meg elő
ször a valóság -  felvetődik ez a kérdés. A reálisan létező vidéki élet az értelmiségi, 
művészeti és tudományos életben mint aufklérista, felvilágosult látlelet rögzül. Tehát 
ugyanúgy elkezdődik a szerves -  addig adottnak tekintett -  vidéki élet, mint lepke 
a lepkegyűjteményben, múzeumban rögzülni. Feldolgozásra kerül, mint egy termé
szettudományos eset. A romantika Osszián-énekeket költ, mesterséges népi dalo
kat, hogy azzal serkentse a műzenét és a műköltészetet. A romantika Schuberttel, 
Heinéval a zenében, költészetben, irodalomban nyersanyagként kezdi használni a né
pit: a magasművészetbe emeli át. (...) Tehát a magaskultúra a népit használja, a 
népiből kreál tudományos anyagot. Amikor a századforduló európai festészetében 
Gogenék és az egész impresszionista iskola a távoli, keleti, ősi, természetes és érin
tetlen kultúrákat kezdi bedolgozni az európai magaskultúrába, egyszerre népszerű
síti és teszi életelenné. Amikor a szecesszió idején egyszerre művészi és egyszerre 
tudományos divattá válik a népi gyűjtése, akkor már a tudósok és a művészek is 
tudják, mondják, vallják, hogy egy korábban létezett szerves kultúrának a maradé
kait, romjait, érzékeit kell listára venniük, összegyűjteniük, hogy -  mint az emberi
ség kultúrkincsének a része -  fennmaradjon. Gz ad először a népinek igazán 
tartalmat, mutatja meg, hogy a politikában miként működik a népi mint kifejezés, 
de ezt mutatják a XIX. század második felének, majd a XX-nak egyre csibészebb, 
egyre romlottabb és egyre őrültebb nacionalizmusai -  erre nem érdemes túl sok szót 
veszegetni. Mindenesetre, ha a múlt század elejétől mostanáig kulturálisan vagy a 
fogalom tartalmát illetően végiggondoljuk, hogy mit jelent a népi, nagyjából azt 
mondhatjuk, hogy egy civilizatórikusan elpusztított természetes kultúrának a meg
nevezésére szolgál, amelyet kezdetben természettudományos begyűjtéssel, majd 
pedig a legtermészetesebb tönkretétellel átadtak az enyészetnek, és mára már nem 
létezik (4.00 p.m.)

(...)



Túl könnyű gondolatnak tűnik, hogy az ember megkérdezze, hogy létezik-e ma 
egzisztenciális értelemben a népi. Azt kellene meggondolni, hogy nép létezik-e? Ugye, 
kínálja magát sok okos könyvszerző, hogy azt mondja: nép nem létezik, tömeg léte
zik. Ami szociális-antropológiai értelemben -  mondjuk -  Európában valóban igaz, 
hiszen már Albánia középső részére is igaz. Tehát: szerves kultúrában létező szoci
ális egység ma már nincs Európában. Hát én sem ismerem Ukrajnát es Feher- 
oroszországot, nyilván akadnak eldugott részek, de Erdély már aligha, és azt szem, 
hogy Bácska is eléggé civilizált (a látszat ellenére) olyan értelemben, hogy népi, ter
mészetes kultúra kézzelfogható módon már minden bizonnyal nem létezik.

Mert mit jelent a népi természetes kultúra? A népi természetes kultúra nem ún. 
kulturális javakat jelent. Elsősorban nem néptáncot, nem fafaragást, nem nép o te 
szetet, hanem egy sokkal teljesebb, tágasabb tudást, emberi készséget, ame y a mm 
dennapokban termelődik és a mindennapokat rendezi, szervezi. A falusi házról 
minden úgy igaz, ahogyan Valkay úr elmondta. A falusi ház tájolásához hozzátarto
zott a csillagok járásában, az évkörökben, a bolygók mozgása an va o jartassag. 
A természettel való összefüggést az ünnepek rítusai jelenítette meg, min erro 
nagyon kiterjedt és jó  irodalom olvasható Magyarországon. Nem kell magyaráznom, 
miről van szó. Ahhoz, hogy egy házat (nem egy jurtát), egy szervesnek mon ató 
parasztházat egy adott közösség meg tudjon építeni, a természetes eszsege ne meg 
számtalan elemére szükség volt. Nem akarom megmérni enne a e yne a sugarza 
sait, a vízereket, a Hartmann-vonalakat, a Szent György-vona a at vagy egysege, 
nem akarom megkérdezni, hogy ez a ház miért éppen ebbe az irány a or ui, mier 
nem az ellenkezőbe, és hogy miért éppen innen süt be a nyugatinap, mier n 
másik oldaláról, de az biztos, hogy a szerves népi kultúra an e o em ere
bán való jártassággal bírnak. .

A szerves kultúra vagy népi kultúra tényével kapcsolatos információink nem meg- 
felelőok. vagy nem elegendőek, vagy hibásak, ahogyan erről Valkay nagyon pontos 
beszélt. Ha azt mondjuk, hogy az a kultúra, amiről beszel nincs, nem lelemk, 
akkor hibátlan a szövege. A kérdés: mi az, ami létezik, le tv e , egyez  a , ,
túra létezhet-e egyáltalán és így tovább. l i lá n  azt a lehetosege. ™ 
az élet bármely területéről vett példákkal bizonyítsuk, hogy letezhel-e ez a sze 
ség. Én a mamim részéről azt prúbálnám bizonyílam, ho?  m,ért nem letezh t. E s  
tel esen ad h «  példával é le k :!, sportot veszem elő, mondjuk a o m e ^ «  b « » »  
belül is a futballt és a futball világbajnokságot, es azt mondom, hogy a jmrl egesze 
jellegzetes hadi-hadtáp termék. Hasonlatosan a roekze^hez bszen  a » had, ala • 
mány. Tehát -  hadd tegyek egy kis kitérőt -  a keltő összefügg. Az els.i n gy rock- 
fesztiválokat az első nagy Woodstockoka. az első . d a ra b om b a n  szervezte^ amik 
fiatal embereket, fiatal férfiak tömegeit tartottak evekig a fron on nem túl messze 
Párizstól, és nem túl messze Berlintől. A brómadagon es egyeb területeken túl ezzel



leheteti féken tartani, vagy legalábbis önmagukkal azonosnak megtartani, az őrület 
határán innen tartani ezeket a fiatal fiúkat. Berlinből, Párizsból, Brüsszelből vitték 
a városi, híres, tömegkultúrában fölemelkedett zenészeket a frontra. Talán ismerős a 
tévénézők, a fiatalok számára, amikor a II. világháborúban, Vietnámban, Koreában 
szolgáló amerikai katonák tömegeinek Louis Armstrong énekel. Creta Garbót, 
Marlene Dietrichet cipelték a frontra. De térjünk vissza a sporthoz: a röplabdát 
mint tömegsportot a szovjet hadsereg hozta Magyarországra, azelőtt nem volt egy 
kultivált sport a falusi legények körében. Mint ahogy a mostani Amerika általi 
önmagasztalásnak idején lesz tömegsport Magyarországon -  elsősorban a tömegmé
dia erőszakosságának következtében -  a kosárlabda, amely eredendően az amerikai 
hadsereg tömegsportja; nyilvánvaló, hogy a magyar szerves társadalomban élő ma
gyar parasztgyerek előbb-utóbb bolondulni fog a kertek alján. Az amerikai és angol 
hadsereg hagyományos tömegsportja a futball volt. A tömegsport egyedüli értelme 
az, hogy amikor a hadseregeket tömegesre fejlesztették, elsősorban a nagyszabású 
haditranszportáció eredményeképpen, akkor alapvető hadtáp-problémaként jelent
kezett a fiatal férfitömegek együttartása, kondicionálása. Nem kell magyarázni, mi
ért hozta ez magával a tömegsportok elterjedését. Ezek a hagyományok gyakorlatilag 
hadtáp-szolgáltatáskénl lettek megteremtve. Amikor a német hadsereg a magyarral 
együtt a vesztes I. világháború után fegyverkezési tilalom alá került, az úgy a had
sereg létszámát, mint technikáját érintette. Mivel a hadsereg létszámát limitálták -  
a harmincas évek közepéig nem lehetett fejleszteni sem létszámban sem technikában 
- ,  így uszodákat és sportpályákat építettek, a paramilitáris szervezetek révén sport
klubokat hoztak létre: lövészegyleteket, modellező szakköröket, úszó-sportcentrumo
kat és vízilabda egyesületeket. A magyar városokban a mai napig azok a legjobb 
strandok, amelyek katonai hadtápszolgáltatásként építettek. (Dehát az is egy fajta 
tömegsport, amikor a sportpályán lányok ezrei kokárdával és buzogányokkal egy 
politikus tiszteletére élőképeket alkotnak. Enver Hodzsának és nem tudom kinek.) 
Jellegzetes hadi találmány, egyedi eszköze fiatal emberek hadi iskolázásának fegyver
kezési tilalom esetén. Amit Goebells, Mussolini és velük együtt Sztálin és Roosevelt 
a tömegsport terén megtett a század közepén, ezekből a hadtápszükségletekből ered. 
Vagy amit a Sony cég csinált: haditechnikai fejlesztésben iskolázott japán fiatalem
berek jártassága révén a negyvenes évek végén arra adta a fejét, hogy magnetofon 
készüléket gyártson -  amire egyébként a világon senkinek nem volt szüksége. Elő
ször csak -  hosszas rábeszélés után -  a japán parlament gyorsíróinak sikerült elad
ni öt magnókészüléket. Rájöttek arra, hogy tömegesen csak akkor tudják eladni ezt 
a hadi fejlesztésű vívmányt, ha ráveszik az embereket, hogy szükségük legyen rá, 
ami pár év alatt sikerült is, mert akkora már az emberek annyira beleszédültek egy 
gazdagodó társadalom fogyasztói őrületébe, hogy tömegesen vásárolták a magnóké
szülékeket. Máig nem tudom, ki őrizte meg régi magnószalagjait: ki a fenének van



szüksége a rra , hogy fe lvegye  a saját hangját és estén ként visszahallgassa. T én y  a zon 
ban , hogy va lósz ín ű leg  a m aguk csa lád jában  is m in d en k in ek  volt szalagos m agn óké
szü léke, m int ah ogy  w alkm an je  is. M in denesetre  m egtanulták a leck ét: a fö lösleges 
had i árut úgy lehet szü k ségk ép pen  e lfogyasztatn i, hogy em bereket ráveszik  a rra , hogy 
fon tosn a k  tartsák m egvenni. Ezt példáu l a S on y cég  -  am i egy e lső  szám ú hadi fe j
lesztésű cé g  a v ilágban  - ,  úgy tudja  m egoldan i, hogy m egvesz egy fu tba llcsapatot 
(m o n d ju k  a M ilán t), m egveszi a legh íresebb  é lő  és holt zenét, e lőá llítja  a cd -lem e - 
zeit illetve  k özvetíti a m eccseit, am ire -  m int a k á b ítószerre  -  rászok ta tja  a törne- 
geket. s így el tu d ja  adn i a tévékészülékeit, am elyekn ek  ú ja b b  és ú ja b b  gen eráció it 
szü k ségk ép p en  e lő  kell á llítan i, ugyanis m áskép p a hadtáp  fe jlesztési versen y ben  
lem aradn a . M ost nem  fo lyta tom  a sort, m in d össze  egy példát prób á lta m  e lm ondani. 
És m o n d o k  egyet a sp ort terü letéről is: m iként létezik  ma a sp ort , gö rög  ram a 
hoz h ason latos drám ai jeleneteket szem lélhet a v ilágon  egyszerre  két- vagy h arom - 
m illiárd  fe lb őszü lt  fé r fi, aki a had ifejlesztés á ldása iban  részesül akkor, am ikor -  
m o n d ju k  -  egy kapus tizen egyesből gólt kapott, am it a világ m in  en p o n tjá n  azon os 
id őp illa n a tb a n  m in d en  em b er  nézhet: ezt nevezik  ma sp o itn a  . i yen ese yei van 
nak a szerves  k u ltúrának  a testedzés terü letén? A  term észettel va ló  testközeli é r in t
kezésre  egy ilven  társa d a lom b a n ? K érem  b izon yítsa  be nekem  va a 1, ogy a szerves 
kultúra  term észetk öze li fizikai létezésére van nak  m ég esélyek  e b b e n  a h elyzetben .

V isszatérn ék  a táncház pé ldá jára . A  táncház a n épzene, a népm űvészet kultivá
lása a mai tá rsad a lom ban , ha társadalom n ak n evezh ető  m ég egya ta an. zu u  u 
rává vá lik . A zért lesz tehát nem is k ívü lá lló , hanem  m inden  ít o ru  a a ro  o . e 
m egbélvegzelt, hanem  egy a sok közü l. M ert úgynevezett szubkultú rává vedlik . 
A  szu bk u ltú ra  azt je len ti, hogy egy k isebbségi kultúra a tom egkultura mellett vagy 
ah h oz  v iszon y ítva . Ez ped ig  pusztán  annyit je len t, hogy ha -  a szerves e e e ® 
gektől m egfosztott em b erek  szám ára had táp ilag  b iztosított kultúrán belü l -  tov á b b  
akar é ln i. a k k or eggyé kell válnia az e lfogyaszth ató  es e ogyasz an o j a , 
Tehát a jo b b fa jta  táncházi zen ekar és a jo b b fa jta  táncház egyik  lesz a leh ek eg e  
go lf-, sp ort-, ten isz- és kom oly  zenét p á rto ló  k lubtagság közt, egyik  lesz az ezer 
k özött. A T ék a  zen ek ar cé d é i a V örösm arty  téri C D -b o ltb a n  az anSo1^  c0‘, 
trv -zen étő l a Sasha H eifetz  kom olyzen ei fe lvételein  át egyi e esz a o ru  ® 
h a tv a n n v o lcezer  k ivá logatott cd -n ek . E lfogyasztatásnak  eselyei ugyan azon  m a r k e l i g  
m ód szerek  és u g yan azon  erőszakos -  N a p óleon tó l k ö lcsön zött  -  ossztu z-szeru  m r- 
keting s ik erétő l fü ggn ek , m int az összes töb b i m ocsok n a k  az e lfo g y a s z ta n a . Tehat a 
példát v isszavezetve  az általam  fe lvázolt h elyzeth ez, azt m erem  m on dan i, hogy a tán c
ház és a n ép i m ű vészetek  b it iv á lá sá n a k  nincs reális eselye  a m ai szociá lis  m ezőben . 
A szerves  k u ltú ra  ú jra terem tésére  -  v a jon  tragéd ia? Es ha igen, m en n y iben ?

(...)



Építő emberek
Beszélgetés ifj. Horváth Lászlóval és Pesti Attilával

2001. július 2-án, a kishegyesi Kálai -  tanyán ötödik alkalommal nyitott a CAM- 
PUS építésztábor. Az öt napig tartó találkozóra ez alkalommal is neves vendégek jö t
tek el. Csele György, a magyarországi organikus építészet vezéregyénisége nyitotta 
meg a Kishegyes népi építészetéről szóló kiállítást. Előadó volt id. Virág Gábor hely- 
történeti témával, Somlósi Lajos geobilógus, Hovány Lajos vízépítőmérnök, Valkay 
Zoltán építész; a Pagony Kert -  és Tájépítő Iroda, NTDK Budapest. Az előző évek
ben is neves magyarországi építészek tették tiszteletüket a táborban: például 
Gáborjáni Péter, Gerle János, Ekler Dezső, Csele György....

Az idei Campus résztvevői geobiológiai méréseket végeztek Nagyhegyes területén, 
kijelölték a feltételezett templom helyét. Az esti vitafórumokon más témák mellett 
például a kishegyesi kultúr -  régió megteremtésének lehetőségeit is felvázolták. 
Az építésztáborral indult a Dombos Fest 2001.

A tábor befejezése után a főszervezővel, ifj. Horváth Lászlóval, és az alapító 
tagok egyikével, Pesti Attilával, a szabadkai Építőmérnöki Kar szerkezettervező 
szakának abszolvensével beszélgettünk a CAMPUS és a Dombos Fest ürügyén...

NFDE: Minek köszönve jött létre a CAMPUS építésztábor?
PESTI A.: Azt hiszem, a szerencsés találkozásokon is múlott. De nem csak a 

személyes találkozásokra értem, bár Horváth Lacival épp az volt. Vele a középisko
lában jöttünk össze, osztálytársak, majd barátok lettünk. A második találkozás 
pedig eszmei volt, amikor az organikus építészettelSsmerkedtünk meg. A harmadik 
találkozás már személyes és eszmei is volt: 1995 -  ben, Valkay Zoltán és „doktríná
ja”  jött a képbe. Hallatlan mentális energiájával hitet öntött belénk, tőle tanultuk 
meg, hogy az építészet túl mutat néhány ezer képleten.

NFDE: Nem voltatok elégedettek azzal, amit az egyetem nyújtott?
PESTI A.: Egyáltalán nem. Telj es letargiánk oka nem csak a közeg, az akkori 

politikai helyzet volt, hanem a kiábrándultság is, hogy nem azt kaptuk, amit 
vártunk. Őrlődtünk az egyetem taposómalmában, az egymással kellően össze nem 
kapcsolt tapasztalati adatok hatalmas tömegét döngölték az agyunkba. De kezdett 
valami derengeni, miszerint az építészet túl mutat néhány ezer képleten. Talán mon
danom sem kell, hogy az egyetemen az eredeti célképzet (ti. hogy ott építészetet 
tanulunk) színvonalának süllyedése és teljes devalvációja volt jellemző. így elhatá
roztuk, hogy nyaranta egy kis „feltöltést”  nyújtunk azoknak, akik velünk egy 
malomban őrölnek...



NFDE: Végűi is kinek a fejéből pattant ki a szikra?
PESTI A.: Horváth Laciéból. Abban az időben volt Valkaynak egy kiállítása a 

zentai múzeumban, „A z alföldi építészet”  címmel, és ott volt Laci is, és lelkesen me
sélte fölfedezését, hogy micsoda szellemi kútfőre akadt Valkay személyében. Most már 
tudom, hogy nincsenek véletlenek, de akkor azt hittük, hogy véletlen folytán ismer
kedtünk meg a Magyarországról induló organikus építészeti tanokkal. De nem csak 
ott van és ez egy olyan szellemi impulzus volt, ami arra ösztönzött, hogy etre indul
junk. Laci feldobta az ötletet, hogy szervezünk a már előttünk is létező példák alap
ján egy építészeti tábort, az ő érdeme, a mostaniaknak is ő a mozgatója. A pénz
előteremtése is az ő dolga, pályázatok, stb. ^

NFDE: Tehát az elégedetlenség, Valkay ösztönző impulzusa, Horváth
leleményessége... Mi kellett még?

PESTI A.: Természetesen egy helyszín. A kishegyesi Kátai tanya lett.
NFDE: A kezdetei minek alapján képzeltétek el?
HORVÁTH L.: 1996-ban már tudtam, hogy nem fogom befejezni az egyetemet. 

Előtte egy évig Sopronban voltam, ahol dán népfőiskolái mintára, magas szj n^  kép 
zésen vettem részt. Ez azt jelentette, hogy humán, szociális, illetve öko-eloadasokat 
hallgattunk. Az év végén le kellett vizsgázni, ami nem úgy történt, ogy eoszta yoz 
tak, hanem rád bízták, hogy mit tudsz kihozni egy témából, és nekem nagyon bejött 
ez a dolog, mert lehetett kutakodni, és teljesen rád bíztak, hogy me óra terje e 
lemben írod le a véleményedet.

NFDE: A soproni egy év után mihez fogtál? a
HORVÁTH L.: Hazajöttem Vajdaságba, és vissza az egyetemre. Ismét a vizsgák..; 

Minden differenciálegyenletekkel van levezetve, egy abszolút műszaki beállítottságú 
egyetem, ahol semmi esztétika, semmi humánum nincs, csak tiszta racio, es en ezt a 
soproni év után nem nagyon tudtam méltányolni. Nehéz idő is vo ta , sa o  1, 
és mivel abban a soproni évben alkalmunk volt kimenni Daniaba, es látni, hogy 
hogyan működik ott egy ökofalu, milyen az élet, milyenek a civ ez emenyezese , 
felbátorodtunk, és úgy gondoltuk, hogy kezdjük el... Egy kicsit naivu is e össze 
hoztunk egy építésztábort, ahol bár nagyon kevés építész vo t, e mar a or o vo 
Valkay, aki már abban az évben lerakta az asztalra azt az epiteszeti a apgon o a o , 
ami a mai napig is érvényes. Az volt az alapterv, hogy ha van va a me va ami mon 
danivalója az Alfölddel kapcsolatban, mondja és akkor azzal kell a továbbiakban

^NFDE: Már az első évben a gyakorlatban is alkalmaztátok az elméletet?
HORVÁTH L • Igen. Akkor épült az a kis jurta, amit máig nagyon szeretünk, de 

ma sem értjük pontosan, hogy miről szól, és hogyan kellene folytatni. Es elmúlt ez 
az első év, megértettük, hagyományt kell teremteni néki. Jött a második, harmadik, 
akkor egy kimaradt, majd negyedik, az ötödik tábor... Mindig az építészét buvko-



rében pörgünk, hogy mi is az az építészei, tehát hogy ez művészet, vagy éppen 
a ráció kérdése; ugyanis az Alföldön abszolút nem kezelik úgy, mint a művészetet, 
ez a szecesszió idején lehetett az, vagy pedig az építészeti dolgokat teljesen fel kell 
tárni, és akkor látszik, hogy magas szintű művészet volt. Sokat idézem Yálkayt, 
mivel ő valóban magas dimenziókban mozog ezen a téren, és neki volt egy tézise, 
hogy mi itt, a nagy Alföld, a nagy semmi közepén állunk, és itt kell megtanulni 
építeni....

PESTI A.: Szerintem az első tábor volt a legjobb. Az építés miatt is. Azt tervez
tük, hogy minden évben így lesz, de túl nagy falatnak bizonyult. Később jöttünk rá, 
hogy nekünk inkább a szárazépítés menne, a lányok miatt slb... ezért úgy határoz
tunk, hogy a továbbiakban csak térplasztikákkal fogunk előrukkolni. De az első 
tábor volt a legnépesebb is, ez adta a kellő lendületei a továbbiak megtartására.

NFDE: Sikerült -  e a párbeszéd kialakítása a CAMPUS és a környező építé
szeti társadalom között?

PESTI A.: Itt a helye, hogy elmondjam, bár keményen hangzik, de az építészek 
nagy hányada megkérgesedett tudással rendelkezik, és semmiképpen nem hajlandók 
változtatni a hozzáállásukon, ami akadálya a párbeszéd kialakításának. Az idén elő
adásokat is tartottunk, hogy felvázoljuk, miről van szó, publikálva is voltak a 
dolgaink. Mivel tájunkon ismeretlen fogalom az építészeti kritika, ez alkalom is a 
megmérettetésre. Sajnos, a helyi építészvilágot hidegen hagyta ez az egész, és nem 
fogadták el a meghívást. A fiatal építészhallgatók távolmaradása is a tanárok passzi
vitásához vezethető vissza.

NFDE: A tábor összetétele hogyan alakult?
PESTI A.: A létszám mindig változik, 30-40 fő körül alakul. Az a jó, hogy min

den évben megújul. Mi lenne velünk, ha mindig ugyanazok mondanák ugyanazt, 
ugyanazoknak a hallgatóknak? De az egyes emberek is megváltozva térnek vissza, 
hiszen az egymásra való hatással átértékelődnek a gondolatok, éppen az itteni 
ingerek következtében. Egy tábor alatt is változó a létszám. Némelyek ott vannak 
végig, és vannak, akik csak egyes előadásokra jönnek el. Az idén a mag körülbelül 
húsz személy volt, de néha ötvenre futott fel.

NFDE: Jól hangzanak az elmondottak. Hol a probléma?
PESTI A.: Generációs gondok... Ezek az építészek megvetésük elefántcsonttor

nyából figyelik a fiatalokat. Egyfajta féltékenykedés is van, és ahelyett, hogy meg
osztásra törekednének, megmaradnak kis köreikben, és nem szellemi szinten művelik 
az építészetet, hanem egzisztenciális technikává degradálják. Számukra az építészet 
az, amiből meg lehet élni. Ezért nem volt tájainkon a szecesszió óta szellemi indít
tatású építészet. Ez a tevékenység Lenin definíciójára rímel, szerinte az építészet egy 
nagy kamu... van egy ügyeletes trend, aminek meg kell felelni, és a személyes indít
tatásra, a tényleges problémákra való figyelés teljesen a háttérben marad. Nagyon



érdekes kísérletről olvastam, amit fiatal macskákkal végeztek. Életük első egy-kél 
hónapjában csak vízszintes vonalakkal voltak körülvéve... Kiderült, hogy ha egy 
hónapig csak vízszintes vonalakat látsz, azután mást nem is érzékelsz...

NFDE: A mai építészet férfias jellegű, hogy valami változzon, ahhoz a 
gondolatokon kellene kezdem a változtatást. Például a göm bölyded formák, a 
buborékházak már inkább a nőies vonalat képviselik, viszont elvétve épülnek...

PESTI A.: A legnagyobb baj, hogy az emberek nem tudják elképzelni, hogy 
ne derékszögek között éljenek. Hóbortnak, bolondságnak tartják a nem szabályos 
formákat, pedig minden más mellett érvel. Egyértelmű, és a kísérletek is azt bizo
nyítják, hogy ezek a formák állnak közel az ember természetéhez. Más az, hogy a 
megkövült előítéletek keményen állják a helyüket. De például Afrika azon részein, 
ahol férfiközpontú a társadalom, ott szögletesek a házak, a kunyhók; viszont ahol 
nőuralom van, ott kerek az alaprajz.

NFDE: Szerencsére a még fellelhető öreg, falusi házak emberközelibb kiné
zettel, tartalommal bírnak... Az organikus építészetben van-e helye a paraszti 
építészeti kultúrának is?

PESTI A.: A paraszti kultúra teljesen organikus, és így átkötő kapocs a két 
fajta építészet, a felfogás között. A fizikai és szellemi tartalom együtt jár benne, a 
lakók világképét hordozza az épület. A paraszti kultúra szinte élőlénynek fogta fel 
a házat. Ablakszárny; lábazat, homlokzat, kemenceszáj, satöbbi....

NFDE: Az építész szemével, sőt mondjuk úgy, az organikus építészettel fog
lalkozó szemével nézve tájunkon is vannak értékes épületek, épületmarad
ványok....

HORVÁTH L.: Igen. Itt is ugyanúgy vannak értékek, mint máshol, csak a sík
ságon sokkal jobban rejtve, bújtatva vannak. Tavaly Somlósi Lajossal elmentünk 
Aracsra, a pusztatemplomhoz; Kanizsára a kurgánokat, Bajsára egy ma is működő 
tanyát megnézni. És ez a három dolog nagyon nagy hatással volt rám, és azt hiszem, 
a többiekre is. Szakrális helyen álló építményekről van szó. Szerintem ezek fontos, 
negyedik dimenziós dolgok, amiket el kell fogadni, mert ez így működik. Nem 
tudom, hogy megérjük-e, de ez bennem olyan parázs, lüktetés, ami arra késztet, 
hogy menni kell, és igenis csinálni kell, és el kell mondani, leírni. Hogy elolvassa-e 
valaki, és fogékony lesz rá, vagy nem, az egy másik dolog...

PESTI A.: Természetes, hogy egy materialista gondolkodáshoz szokott elmét 
teljesen gúzsba kötnek ezek a felfedezések. Az ok pedig a mai társadalom erősen 
anyagi jellegében van. Az emberek amikor boldognak hiszik magukat, tulajdonkép
pen csak örömben van részük, és ez soha nem megy túl az anyagi dolgok határán.
Ez az idei felfedezés csak újabb megerősítése volt annak, amiben hiszek. Egyre jo b 
ban hiszem, hogy nincs véletlen, és az sem véletlen, hogy most és itt élek, és hogy 
ezekkel a dolgokkal találkoztam. Ez a meggyőződésem megszilárdulásához járult hoz-



zá. A szellemi értelemben vett építés, önmagad felépítése kikerülhetetlen pontja 
ennek az útnak. De mivel mindig fönntartással fogadom a dolgokat, néhány éve 
Magyarországon, egy Árpád-kori templom fölmérésekor szabályos dühroham fogott 
el. Toporzékoltam, hogy lehet valaki ennyire elfogult, ez nem létezik, tisztára, mint 
a vallási áhitat... de azt láttam, hogy ez nem vallás. Innentől az embernek már csak 
magában kell. ledöntenie a falakat.

NFDE: ...tulajdonképpen nem is vagyunk tisztában, azzal mi van a közelünk
ben, mekkora szellemi energiák működnek körülöttünk...

HORVÁTH L : Például a kurgánok környéke, Kanizsán. Ott egy gyönyörű kál
vária van, és a kanizsaiak tudják, hogy ott van valami, néha lekaszálják a területet. 
Rájuk is, de szélesebb régiókra is biztosan kihat az a hely. Mint az indiánok, 
akik pontosan tudták, hová kell ledöfni a botot, és miért: ha a kanizsaiak is tudnák, 
hogy mit lehetne kezdeni a kurgánnal, akkor sokkal boldogabb életet élhetnénk. 
De nem tudják, nem használják. Meg kell nézni csak, hogy milyen romokban van a 
kálvária, valamint egy napot ott kellene tölteni, hogy rágyere különböző dolgokra. 
Miért és kik építhették azt a kurgánt, és mi ebben az üzenet... Azok az atlantiszi 
dolgok egy civilizációnak üzennek, és velük mi lett... Most sem állunk rózsásab- 
bán.

PESTI A.: Fontos állomás volt az organikus építészettel való megismerkedésem, 
kiugrás, hogy a materiális nézetből átmenjek a szellemi látásmódba... tanulni kell 
ezt is, nem lehet mindent az Isteni gondviselésre bízni. Elmesélhetetlen dolgok. Át
érezni, átélni kell. Fő jellemvonásom az éberség, és csak remélem, hogy egyszer el
jutok oda, hogy távolabbra tudok helyezkedni, mintegy eltávolodva magamtól, 
megfigyelőként... Azt mondják, hogy ez a valami. A dolgokat elfogadni annak, amik. 
Erre esetleg azt mondhatják, hogy túl részvétlen „dolog, de megtanít önmagámra 
figyelni, a világ dolgait pedig eldöntöttnek kell tekinteni. Mert egyedül önmagát 
képes megváltoztatni, mások életébe beleszólni, alakítani sem felhatalmazása, sem 
joga nincsen. Azok, akik anyagi alapon próbálnak boldogok lenni, azok nem érik 
el a boldogságot, mert csak örömöket találnak, amik pedig újabb szomjúságot 
hagynak maguk után. A szerzés kényszerét... Ahogy öregszem, a kérdéseim szapo
rodnak, bár fordítva hittem. Érdemes megnézni, hogy mit tudtak eleink, és tanulni 
belőle...

HORVÁTH L.: Száz éve még a népi építészet pompázott. Egy jól működő tanyái 
találtunk Bajsán. Ott látszott, érződött, hogy mit jelent az, hogy földből építeni, mit 
jelentett az, hogy van a háznak pincéje, mit jelent az, hogy van istállója, galambdú
ca. Mit jelent az, hogy a tanya le van védve a Szaturnusz gyűrűvel, méghozzá nem 
is egy helyen, hanem kettőn. Ez egy ma is működő példa, ez valami döbbenet. Nem 
sok ilyent találni. Vagy lerobbantak már, nem emberléptékűek, gépesítve vannak, 
satöbbi, satöbbi. És már nem arról szól...



NFDE: Hol a megoldás, mit lehet tenni, mit lehet remélni...
HORVÁTH L.: Az a baj, hogy ma még a településeket politikusok irányítják, 

vagyis csak azt hiszik, hogy irányítják. Egyszer remélem, hogy majd azt is el kell 
felejteni, hogy a mindennapi politika old meg minden kérdést. En Magyarorszagon 
élek, és ott látom, hogy a médiának mekkora hatalma van, az mondja meg, hogy mi 
az igazság: ami a médiában van, az az igazság. Közben pedig egy ho lo többet tud 
az igazságról, mint Torgyán, vagy akármelyik szabad demokrata politikus, lehat kö
ze nincs a léthez, mert a lét nem egy ilyen háromdimenziós tétel, ahol van a pénz 
és a pénz törvényei határozzák meg a háromdimenziós létet. Hanem so a nagyo 
terület... és mi van egy másik dimenziót létesítesz előnyben. Mi az igazi merce. 
nek mennyi pénze van, ki milyen boldog, vagy ki mit tud csinálni....

NFDE: Saját szememmel láttam, hogy mennyire megváltozol, amikor ezek
ben a dolgokban vagy. Például a nagyhegyesi mérésekkor...

HORVÁTH L.: Igen... Magaddal megtalálni egy,templom helyét. Mágikusan hang
zik, és egy racionális ember nem tudja felfogni. És voltak kint sokan, a 1 atta ,
nagyon örültek neki, de nem tudták megérteni, hogy hogyan is van ez. . enyeg,
pedig... Például Hamvas könyveit elolvasni, világát tejesen átélni, akkor rájössz, hogy 
ég és föld között mi a szerepe az embernek. Persze túlzás azt mon ani, ogy u o ,
mert mi jogon mondod, hogy tudod? .

NFDE: Az építészettől indultunk el az elején, de az emberről beszelünk...
HORVÁTH L.: Mint mondtuk, építeni annyi, mint önmagadat megépíteni, t s  ha 

már magadat felépítetted, azt is fogod tudni, hogy mire lesz szükségé . is uny o 
ra. Mert biztos, hogy nem lesz szükséged háromgarázsos palotara ezen a vidékén, 
mert ez nem arról szól. És az építészet épp ettől nagyon nagy művészét. Amikor 
építesz, átgondolod, hogy mennyire bántod meg a tájat, bontod meg az egysege . 
alföldi tájhoz nagy’ alázattal kell fordulni, nagyon finom dimenzió, yen vo a nép

epitp E S T Í A.: Lejáratott kifejezés, de minden embernek van saját küldetése. Valós 
értelemben ez igenis takar valamit. Nagy hányadunk csak h aa a pi ana a an j
rá, hogy mi dolga lett volna itt, és ez azért van így, mert nem is eres e,
próbálta megtudni.

NFDE: Egész népekre is vonatkozik... , , ,
PESTI A.: A táborban volt szó egy populáris témáról, hogy a cigányok nem akar

nak dolgozni. De ki mondja, hogv az ő küldetésük az, hogy o gozzana . e e ,, gy 
nekik más dolguk van. Pl senki nem Ind ng, zen éln i., más k,.Inasaik .a n n a k .Etfes 
dolgok a média állal túlhangsúlyosak. Az ember kiszolga lato . gy° e r /  
És odáig jutottunk, hogy igazából két dologtól fél nag y ^ ; a ™aSany 0 es a b 
tői. Ezek lennének az optimális föltételei, hogy elmélyüljön, es onmagara találjon, 
de ezeknek az embereknek ez valami szörnyű dolog. Teljesen bekabultak, hogy a 
fogyasztótársadalom, satöbbi, és el sem tudják képzelni, ogy más oru menye 
között élő is lehet boldog...



NFDE: Akár egy távoli tanyán is, például? Bár erre már nemigen akadhat 
példa, legalábbis Kishegyes környékén nem, hiszen alig vannak működő tanyák. 
Valamikor sok volt, de mára alig maradt belőlük, az idő elbánt velük, magukra 
maradva pusztulnak...

HORVÁTH L.: Álmom, hogy egy folósorozatot készítek az összeomló tanyákról, 
arról, hogy otl mik vannak. Minden úgy vonul vissza a földbe, ahogy fölépült, 
sorban, fentről lefelé. Meghalsz, kicsúszik az idő, elmúlik harminc év, az örökösök 
nem törődnek vele, nem értik, mi is a tanya. Egyszer csak nyoma sincs az egykor 
jól működő tanyának. Ellopják, elveszik. Ez tény.

NFDE: Az idő a főkolompos, elmúlunk vele...
HORVÁTH L.: Számomra egy nagyon nagy misztérium. Túl rövid az élet. Egy 

pillanat. Pillanatok. Ezek a pillanatok azok, amelyek az örökkévalóságról szólnak. 
Ha idő nem volna, nem tapasztalnád meg a pillanatot ezzel a három dimenzióval. 
De idő van, és a sok-sok megtapasztalt pillanat adja meg az életed értelmét, és a 
halál előtt, az utolsóban elmondhatod, hogy egyetlen pillanatot éltél, akárhány 
évben számolod... azt, hogy miért élsz, miért nem, azt közben mindenki magának 
találja ki.

NFDE: Kanyarodjunk vissza az építészethez. Az építmények sok-sok pil
lanatnak szobiak. Milyen tervekkel van tele egy organikus építész feje, rajzasz
tala? /

HORVÁTH L : Tervezni teljesen új dolgokat is lehetne. Megagondolatokkal is 
lehet játszani. Okofalu, meg ilyesmi, például. De nem ilyen egyszerű. Pénzről is 
szól, és arról, hogy az ellenség nem alszik. Értetlenkedés, keresztbetevés. Észérvek
kel megfontolva csinálni valamit. Szó szerint kézzelfogható dolgokkal kezdeni. Amit 
például öt ember átfoghat a karjával. Most az alapokat kell lerakni, ez is épp elég 
sokkoló, irritáló. Sokan ezt sem tudják elfogadni, mert nem értik, miért nem beton
ból, vasból, miért nem nagyobbat? Nagy játék ez az egész, amihez alázattal kell 
viszonyulni... és majd kialakul...

NFDE: Mint ahogy kialakult a Dombos Fest is. Egy elképzelés valóra vált, si
került mozgásba hozni rengeteg embert. Gondoltad ezt, számítottál rá?

HORVÁTH L.: Számomra egy kísérlet ez az egész. Megtörtént, jó. A közönség? 
Ha lehet polgárságról beszélni, akkor az itt megjelent. Ilyen közönséget nem találsz 
a vidéki Magyarországon, itt még erősek a gyökerek, vagy életképesek a csírák. 
Különböző vidéki fesztiválokon ki jelenik meg? Akinek pénze van, és a fiatalok, 
akiket éppen az a sodrás érdekel... de nincs meg ez a polgári réteg... Igen, eljöttek 
sokan, volt miből választaniuk. Kinek mi tetszett, kellett, azt magához vette, ami nem 
kellett neki, azt hagyta leperegni, elengedte.

NFDE: Hajszálpontosan felépített terv szerint mentek a dolgok, vagy menet
közben alakultak inkább.... Nem a rendezvényekre, a műsortervre értem, 
inkább a körülmények megteremtésére, a háttérdolgokra gondolok.



HORVÁTH L.: Nem stresszelek. Volt egy alapelgondolás, azután úgy voltam 
vele, majd alakul magától a többi. Valahogy mindig kijön a legjobb megoldás. A meg
felelő emberek. Itt van például a plakát. Ha a pipacs szimbolikáját nézzük, az az, 
hogy eszmélj rá az egodra. Tehát arra, hogy te vagy, és mi is itt a dolgod? Mert 
valami van...

NFDE: Az idén rengeteg pipacs volt, van az utak mentén...
HORVÁTH L.: Igen. Láttam a lehetőségeket, hogy itt rengeteg mindent meg 

lehet valósítani. Kegyetlen a munkatempóm, ez tény. Például februártól indult a Dom
bos Fest szervezése. Ennek most vége, de más dolgaim is folyamatosan haladnak. Ha 
akad kis szünet, akkor esetleg többet olvasok. De nincs gond, ha pörög, az is jó , ha 
épp nem, az is, mert akkor töltődöm. Jó, ha az az ár visz, amit tulajdonképpen te 
csináltál. Amikor a saját magad keltette szélen lovagolsz....

NFDE: ...a magad ura vagy...
HORVÁTH L.: Igaz, nincs főnököm. Persze, van amikor diktátori allűrökkel 

dolgozom, de a jó  dolgok érdekében, nem pedig az ego érvényesítéséért... Ezt való
jában csak tanulni lehet. Tanulni kell, folyamatosan úton lenni.

NFDE: A felmerülő akadályokkal hogyan birkózol meg?
HORVÁTH L.: Azon múlik minden, hogy mi a cél. Gödrök, kátyúk mindig van

nak, de közben tudnod kell, hogy képes vagy szabályozni a dolgokat. Nem szüksé
ges stresszeim. Alázattal, elgondolni, ima kell. Megoldódik, egyszer csak jön  valaki, 
történik valami, és rendben van minden, halad.

NFDE: Úton lenni, cél, művészet...
HORVÁTH L.: Sokkolni kell az embereket. A Campus. Templomrom kijelölése... 

Először hülyének néz, nem érti, hogy most mi van. Azután elcsendesedik, és bele
gondol. Alázattal viszonyulni...

PESTI A.: A Dombos Fest is azért fontos számomra, hogy nem a politika eszkö
zeivel próbálja felemelni a környezetét. Igaz eszközökkel. Bár a művészet is nagyon 
lejáratott fogalom, és akkor van csak értelme, ha a szakrálist szolgálja. Amikor leül 
az ember egy igazi koncertre, átéli, és más ember lesz kicsit. A csúcs az lesz, ha az 
ember megtanul hallgatni. Aki tud, az hallgat...

HORVÁTH L.: Ha már itt tartunk, jó l meg kell nézni, hogy ki is a valódi mű
vész, mert a mai művészek kilencven százaléka kamu. Úgy ahogy van, ezt be kelle
ne, hogy ismerje akár a média, akár a közvélemény. Hiúság kérdése, hogy na, akkor 
mi előadunk, és az is, hogy na, akkor mi most művelődünk. De mitől lesz neked 
jobb , ha szemetet nézel? Azt a néhány, valódi művészt pedig gyorsan fel lehetne 
sorolni. A színészekre különösen jellemző, hogy mivel a saját szerepükre képtelenek, 
egy másikba menekülnek bele. De nézd például a Szászcsávási zenekart, az egy 
magasröptű történet. Ezek ők. Nem kívülről szedték magukra ezt-azt, ez belülről 
jön . A magyar művészetnek szinte a legmagasabb csúcsa. Az, hogy milyen ingben 
játszanak, az egy más téma, de ezek ők. Erről szólt a Dombos Fest.

Vagy Farkas Dudás Erika
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