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Borbé ly  Szilárd  

Egy utazás helye 

Sokban Bécs is hibás lehet, ámbár Maga megint szépeket mond 
róla. El se tudnám képzelni, hogy Maga Berlinben ilyen szomorú 
legyen, ott bizonyára nem is volt az. Ami engem illet, én ugyan 

nem mennék Bécsbe, még májusban sem. Ocsmányul éreztem ott 
magam, a világ kincséért sem járnám körül még egyszer a Parlamentet, 
bámészkodnék a Kcirtnerstrassén, a Stephansplatzon, vagy a Ringen, 

üldögélnék a Beethoven, vagy a Museum kávéházban, vagy éppen 
a Ratskellerben, sőt még a schönbrunni parkban se barangolnék 
még egyszer magányosan egy h űvös, habár verőfényes délel őttön. 

Mehetnék akár Berlinbe is, de eltekintve attól, hogy ott biztosan 
nem volna olyan jó, mint Drezdában, én félek is Berlinbe menni. 
Félek a felbukkanó külvárosok látványától, félek a perontól, 

ahol annyit nyújtogattam a nyakam hiába, félek az Anhalter Bahnhof 
bejáratától, ahol szembe néztem a behajtó automobilokkal, félek 
a fényesre koptatott rézkilincsekt ől, amelyekre a kezem helyeztem. 
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Borbér Szilárd 

Az utolsó posta 

Hogy nem utazok Berlinbe, annak nem a hallgatásom 
az oka. A hallgatásom igazi oka, azonban az volt, hogy 
pontosan négy hete, hajnali öt óra tájban tüdővérzést 

kaptam. Tízpercig vagy még tovább is bugyborékolt 
a torkomból, azt hittem, már sosem lesz vége. Másnap 
elmentem az orvoshoz, megvizsgált, kés őbb is 

vizsgálgattak, röntgeneztek, még egy professzornál 
is jártam. A lényeg az, hogy a két tüd őcsúcs meg van 
támadva. Hogy kitört rajtam a betegség, az nem 

lepett meg, hogy vér jött, az sem, álmatlansággal 
és fejfájással már évek óta csalogattam. De hogy 
pont tüdőbaj, az természetesen meglep, hogy most 

jelentkezik, harmincnégy éves koromban, váratlanul, 
éjjel. Most legalább vidékre megyek, már a jöv ő  
héten, és pedig Zürauba. Az utolsó posta Flöhau. 
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Sebők Zoltán  

A százlábú baklövése 
Hagyományosan a művészet is és rendszerint az a hely is, ahol koráb-

ban a művészetet bemutatták, szakrális volt.. Így aztán mindaz, ami a 
„művészet templomaiban", vagyis a múzeumokban megjelenik, még ha adott 
esetben széls őségesen profán vagy banális is, őrzi és folyamatosan sugároz-
za az eredeti szakralitás emlékét. Furcsa módon minél profánabb jelensé-. 
gekről van szó, annál inkább. Azt hiszem, igaza van Gilbert Keith 
Chestertonnak: amikor megrendül az Istenbe vetett hit — és hát a modern-
izmus ennek jegyében virágzott fel — nem az történik, hogy az emberek sem-
miben sem hisznek, hanem mindenben hisznek. 

Mindenesetre a modernista kultúra felületes ránézésre is ilyen mindenre kiter-
jedő  hitről tanúskodik. A modern ember halálkomolyan hitt a primitív és egzotikus 
kultúrákban, a gyermekek és az elmebetegek alkotásaiban, a véletlenben, az álom-
ban, az ipari késztermékben, a szemétben, az utcai falfirkákban — hogy csak a mo-
dernizmus néhány jellemz ő  gócpontját emeljük ki. Ezek a hitek periodikusan 
söpörtek végig a modern kultúrán, de az indoklás valahol legbelül mindig ugyanaz 
volt: az efféle széls őségek arra jók — érveltek a filozófusok —, hogy rajtuk keresztül 
egyfajta önreflexiót gyakoroljunk. A m űalkotás nem a küls ő  valóság visszaadására, 
megkettőzésére vagy kifejezésére való, hanem mindenekel őtt arra, hogy megtudjuk, 
mi is a művészet. A modernizmus mindenekel őtt a művészetr ől szólt — mondják 
vezet ő  filozófusok — vagyis velejéig önreflexív volt, mint ahogy hasonlók mondhatók 
el a filozófiáról, a modern tudományról és a mai lélektan domináns irányáról is. 
Jellemző  például, hogy Clement Greenberg, a huszadik század minden bizonnyal leg-
befolyásosabb kritikusa a modernista festészetet Kanttól eredezteti, aki, értelmezése 
szerint, „a logikát arra használta, hogy segítségével meghatározza a logika kereteit". 

Csakhogy az egész kultúrát átitató, s a modernizmus ősprincípiumát 
jelentő  önreflexió — legalábbis eredetét tekintve — megint csak teológiai alak-
zat. A zsidó-keresztény Isten egyik nagyon lényeges tulajdonságára vezet-
hető  vissza, arra, hogy ez az Isten meghatározásánál fogva maradéktalanul 
ismeri önmagát, minden tettének teljes mértékben tudatában van. A mo-
dern önreflexív kultúrának kezdett ől fogva ilyen. Isten az ideálja — nyilván 
mondanom sem kell, elérhetetlen ideálja. Egy mai Chesterton tehát valami 
ilyesmit mondhatna: amikor megrendül az Istenbe vetett hit, nem az törté- 
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nik, hogy az emberek semmiben sem hisznek, hanem igenis hisznek abban, 
hogy képesek az istent utánozni. 

De természetesen nem képesek. Ha szabad egy híres távol-keleti hason-
lattal élnem, egy zen-anekdota szerint egyszer megkérdezték a százlábútól, 
hogy miként tudja azt a rengeteg lábát olyan szép összhangban mozgatni. 
A százlábú olyannyira elgondolkodott a kérdésen, hogy ett ől kezdve össze-
vissza rakta a lábát — egyszer űen elfelejtett járni. Valami hasonló történt a 
módszeres önvizsgálatra vállalkozó modern kultúrával is: a mindenre kiter-
jedő  önismeret elérése helyett összezavarodott, megmeredt és sok tekintet-
ben cselekvésképtelenné vált. 

Miért mondom el mindezt? El őször is azért, mert napjaink kultúrájának f ő  drá-
mája abban rejlik, hogy éppen az önreflexív kultúra alkonyát éljük. Beláttuk, hogy 
a visszaható műveletek ,sokasága, amelyek a modernizmust uralták, bénuláshoz, 
kiüresedéshez vezettek. Es nem tudjuk, hogyan tovább. Nem tudjuk, hogy az önre-
flexív kultúra romjain milyen új kultúrát kellene felépítenünk. Azt hiszem, ezt a 
nerctudást hívjuk posztmodernnek. 

Mindenesetre a hetvenes és a nyolcvanas évek fordulóján megjelen ő  Új 
festőiség vezető  képviselői, fütyülve a művészet mibenlétét illet ő  kötelez ő  
modernista kérdésfeltevésre, képzeletben mitikus tájakat kerestek fel, 
szakrális személyiségeket szólítottak meg, jelentésekben gazdag kulturális 
toposzokkal álmodtak, s hagyták, hogy vízióik minden intellektuális ellen-
őrzés nélkül, egyfajta fiatalos könnyedséggel kerüljenek a vászonra. Olyan 
közvetlenséggel, amely nincs tekintettel se konvenciókra, se szabályokra, de 
még a lehetséges értelmezésekre se. Mindezt elnyomni látszott az a gyerme-
ki öröm, hogy íme, itt a szemünk el őtt valósul meg valami, ami ilyen 
formában még soha az életben nem létezett. 

Ha szabad ismét a távol-keleti százlábú-hasonlatra utalnom, az új festészet kép-
viselői megint elkezdtek szabadon, önfeledten járni. S ezzel a dolog természeténél 
fogva művészetük „teológiája" is gyökeresen megváltozott. Ennek a radikális önfel-
adásnak ugyanis már látszólag semmi köze a judeo-keresztény Istent imitáló önre-
flexív kultúrához, hanem annál több a távol-keleti hagyományhoz, ahol a kulturálisan 
is mintaadó istenség eleve sötét — gondoljunk csak Kalira —, nemcsak a földi halan-
dók, hanem önmaga számára is átláthatatlan, kiismerhetetlen. Ebben a kultúrában, 
éppen ezért, az önreflexió helyett a kulcsszó az önfeladás, vagy ahogy arrafelé mond-
ják, a vu -hszin, vagyis a nem-tudat —, ami nem csupán a százlábú bravúros araszo-
lásának előfeltétele, hanem minden emberi cselekvésé is. 
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Mindenesetre az új festészet képeit legszívesebben ebbe a kultúrába sorolnám, 
de nem egészen egyértelm űen. Többek között azért nem, mert ezek a munkák vala-
hogy mégis éberen őrzik az épp halálán lev ő  önreflexív kultúra emlékét. Az efféle 
emlék pedig, legalábbis a jelenlegi nyugati kultúrában, nem csupán az önreflexió 
emléke, hanem egyúttal mélységesen önreflexív aktus is. 

S mindez a mai kulturális atmoszférára is roppant jellemz ő  mozzanat. Az önfe-
ledség útjával kacérkodó posztmodern valahogy úgy járt az önreflexív modernizmus-
sal, mint ahogy Kant járt az ő  hű tlen. szolgájával, Lampéval. Miután ez a bizonyos 
Lampe gonosz módon folyton becsapta gazdáját, a nagy német filozófus kénytelen 
volt elbocsátani ő t. Amikor ezt megtette, mintegy a biztonság kedvéért egy cetlire fel-
írta magának, hogy „Lampe nevére mostantól nem kell többé emlékezni"..De hogy 
ezt még véletlenül se felejtse el, a feliratot tartalmazó cédulát ett ől fogva mindig 
magánál tartotta. 

Azt hiszem, valami hasonló történik a mai posztmodern szituációban is. Két 
külön-külön is nehezen járható, együtt pedig teljességgel összeegyeztethetetlen Út — 
az önreflexió és az önfeladás Útja — keresztezi egymást. S az így keletkez ő  produk-
tum a dolog természeténél fogva hibrid-lény, kentaur-lény lesz, ami szépnek, harmo-
nikusnak, összeszedettnek aligha mondható ugyan — tehát önfeledten csodálni sem 
lehet —, ám megvan az az el őnye, hogy s ű rített formában és olykor hallatlan inten-
zitással testesíti meg azt az egyetemes tanácstalanságot, ami nemcsak az úgynevezett 
„magas" kultúrát, hanem mindannyiunk lelkét külön-külön is jellemzi. 

A geg teológiája 
A hatvanas évek elején kibontakozó Fluxus-mozgalom, szakítva az 

ötvenes éveket uraló absztrakt expresszionizmus drámai önkifejezésével, 
zsenikultuszával és monumentalitásával, fizikai és szellemi értelemben egy-
aránt „apróságokra" koncentrált. George Brecht szerint a zongorára helye-
zett virág már felér egy egész estét betölt ő  hangversennyel, Joseph Beuys 
számára Kant A tiszta ész kritikája című  könyvére pecsételt felirat — „Nem 
ismerek hétvégét" — akár szobrászatnak is tekinthet ő , Ben Vautier pedig 
nemegyszer t őmondatok kimondására vagy felírására szorítkozik m űvésze-
tében: „Szeretnék híres lenni" — olvashatjuk például Művészeti ábécé című  
alkotásán. Zömmel ilyen és hasonló minimál-gesztusok, furcsa gegek, szóra-
koztató viccek, mindennapi javaslatok, s ő t nemegyszer idétlenségek gy űjte-
ménye a Fluxus, amely a modern m űvészetben járatlan látogató számára 
inkább kelti bolondos zsibvásár, mint normális m űvészet benyomását. 
Pedig olyan jelenségkörr ől van szó, amely összes furcsaságának dacára 
immár történetinek mondható, s minden „komolytalansága" ellenére a 
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nagybetűs — tehát dics ő  — Művészet rendkívül fontos fejezetének számít; a 
hozzá tartozó alkotók számára pedig mindenképpen teljesült Ben Vautier 
Művészeti ábécéjének imént idézett követelménye. 

De vágjunk a közepébe, s tegyük fel rögtön a kérdést, hogy mi is a Fluxus. _Ám 
rögtön jegyezzük meg: vállalkozásunk igencsak kockázatos. Kockázatos el őször is 
azért, mert rendkívül heterogén, a szokásos m űfaji csoportosításoknak konokul 
ellenálló jelenségcsoportról van szó. Dick Higginst ől, a mozgalom egyik sztárjától 
származik például az „intermédia" kifejezés: „Alapvet ően azokat a munkákat nevez-
hetjük Fluxusnak — írja Higgins —, melyek intermediálisak: vizuális költészet és 
poétikus festészet, akciózene vagy zenei akció, happeningek, eventek, melyekben kép-
zőművészet és irodalom konceptuálisan összefonódik". De ezzel még nem tisztáztunk 
tulajdonképpen semmit, hiszen ez csak egyike a sok-sok meghatározási kísérletnek. 
Bemelegítésképpen mazsolázzunk egy kicsit ezek között. Nam June Paik például, 
egyik saját akciójára célozva, így érvel: „Babot és rizst kell kiönteni, hogy az em-
ber a rizst és a babot ne tartsa túlságosan fontosnak. Es ha ezeket nem tartjuk olyan 
fontosnak, akkor kevesebb félelem lesz a világon. Ez a m űvész feladata: hogy az em-
ber ne féljen annyira. Még nagyon sok rizst kell kiöntenem". Mellesleg, az akcióhoz 
tartozó rajzos partitúra szerint. — merthogy hangversenyr ől van ám szó! — Paik a 
babot és a rizst a saját fejére öntötte, el őtte azonban, mintegy a biztonság kedvéért, 
különféle konyhai alapanyagok segítségével ragadóssá tette a haját. Miközben Paik 
bab— és rizsmuzsikától várta a megváltást, egy másik távol-keleti m űvész, Yoko Ono 
a táncra esküdött: „Ha az emberek szokásává válna, hogy bukfencet vessenek 
minden második utcában, amelyet érintenek hivatalba menet — írja Grapefruit című  
esszéjében —, vagy letolnák a nadrágjukat, miel őtt verekedni kezdenek, kezet rázná-
nak idegenekkel, amikor csak kedvük tartja, (...) és ha a politikusok, miel őtt bármit 
is megvitatnának, bemennének egy teaház ajtaján (ami alacsony, hogy az embernek 
jó mélyen meg kelljen hajolnia), az üzleti világ lelassulna ugyan egy kicsit, de leg-
alább békében élhetnénk. Számomra ez a tánc." Az-iménti m űvészekkel ellentétben 
Ben Vautier nem provokál m űfaji vitát, hanem mintegy találomra sorolja fel, hogy 
szerinte mi minden Fluxus: 

— egyfajta attitűd a művészettel szemben 
a jelentéktelenség fontosságáért. 
az élet részleteiért 
az egyetlen művészeti mozgalom, amely saját farkába tud harapni 
fontosabb, mint hinnénk 
kevésbé fontos, mint. hinnénk..." 

Vautier felsorolása még folytatódik, de ízelít őül legyen most elég ennyi. Most 
pedig, mielőtt a lehetetlenre vállalkoznánk, s a fenti definíciókat megpróbálnánk 
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közös nevezőre hozni, hadd figyelmeztessünk a definiálási kísérletek újabb nehézsé-
gére, pontosabban veszélyére: a mozgalomhoz tartozó m űvészek közül többen utal-
tak rá, hogy a „mi a Fluxus?"-kérdésre leghelyesebb lenne úgy válaszolni, ahogy 
egykor a zen-szerzetesek reagáltak a zen mibenlétét firtató kérdez őkre — vagyis 
jókora pofonnal.  

Ezt kivédend ő, szorítkozzunk szikár történeti adatokra. George Maciunas, litván 
származású New York-i művész-impresszárió 1961-ben „m űvészeti és antim űvészeti, 
zenei és antizenei, költészeti és antiköltészeti nemzetközi folyóiratot" tervezett indí-
tani. Maciunas találomra felütött egy szótárt és ujjával rábökött a Fluxus szóra. Meg-
tetszett neki, mert „sok jelentés ű , sok mulatságos jelentés ű" szó volt, s noha a 
tervezett folyóirat sohasem jelent meg, a Fluxus megjelölés a legkülönfélébb m űvé-
szeti határjelenségek gyűjtőfogalmaként mind a mai napig fennmaradt. Mellesleg, 
Emmett Wiliams úgy vélekedett, hogy a Fluxus maga Maciunas, Maciunas pedig — 
használjuk ki gyorsan a presztízsét — nyíltan ki merte mondani, hogy a Fluxus nagy 
része gegszerű . Ilyesmit már a kritikusok is régóta mormognak, méghozzá rosszalló-
an, Maciunas viszont büszke volt erre a jellemzésre, mondván: „Buster Keaton geg-
jeit egy magas fokú m űvészi formának tartom, he, he, magas gegnek". 

A Fluxus-művek között, azt hiszem, a néz ő  is jól teszi, ha a „geg" szót ízlelgeti, 
ha tanácstalanságában abba próbál belekapaszkodni. De amennyiben a Fluxus tény-
leges kultúrtörténeti hátterét óhajtja megragadni, természetesen jobban teszi, ha 
Buster Keaton helyett (vagy jó no: mellett), mindenekel ő tt a zen-buddhizmusra gon-
dol. Hogy kerül a csizma az asztalra? Úgy, hogy maguk a m űvészek helyezték oda: 
Nam June Paik és Yoko Ono, mint már említettük, távol-keletiek, de talán még 
fontosabb, hogy a Fluxus „nagyapja" John Cage nagyon intenzíven foglalkozott a 
zennel, méghozzá nem csak úgy divatból, mint a nyugati fiatalok többsége, hanem 
művészete szerves rendez őelvévé tudta tenni ezt a szellemiséget. Ami a Fluxus-m ű -
vészek többségét illeti, a zenhez mindenekel őtt épp gegeken keresztül kapcsolódnak. 
(Ilyen szempontból érdemes megjegyezni, hogy Ben Vautier szerint a Fluxus nagy-
apái a következők: Cage, Satie, Dada, Zen, Marx, Buffalo Bill.) 

Mint ismeretes, a zen-magatartásban nagyon fontos a racionális módszer nélkül 
keresett tapasztalat: a szatori. A szakirodalom szerint egyfajta szellemi megrázkód-
tatásról van szó, amely minden ismert intellektuális út megkerülésével teszi lehe-
tővé a buddhista „igazság" megértését: az üres formától és kauzalitástól mentes igaz-
ságét. A Fluxus vonatkozásában az a fontos, hogy a zenben a szatorit általában meg-
lepő  módszerek segítségével keresik: mint azt Roland Barthes is kiemelte, nemcsak 
hogy irracionális, hanem mindenek el őtt illetlen és komolytalan technikákkal, 
melyek a mi vallási tapasztalatainktól nagyon távol állnak: komoly metafizikai kér-
désekre a válasz valami idétlenség, vagy a rítus ünnepélyességét egy meglep ő  gesz-
tus zavarja meg. Gondoljunk csak arra a zen-hitszónokra, aki prédikációja közben 
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levette a papucsát, a fejére tette, s így hagyta el a termet. Vagy gondolhatunk a 
zen-koánok sokaságára is, melyek semmivel sem kevésbé gegszer űek, mint a Fluxus-
művek. Íme ízelít őül egy példa: 

„Ven-szui, Hszüe-feng és Jen-tou együtt üldögélt. Ven-szui rámutatott egy csésze 
vízre és így szólt: 

A hold megjelenik a tiszta vízben. 
A hold nem jelenik meg a tiszta vízben -- mondta Hszüe-feng. 

Jen-tou felrúgta a csészét." 
(Érdemes megjegyezni, hogy nemcsak szellemiségét tekintve, de tematikailag is 

ide kívánkozik George Brecht híres példája a „csurgatott eventre", azaz eseményre: 
„csöpögő  víz és üres edény úgy elrendezve, hogy a víz az edénybe essék"). A koanok, 
mint ismeretes, eredetileg a mesternek a tanítvánnyal folytatott beszélgetéseir ől szó-
ló rövid feljegyzések voltak. Kés őbb egy-egy ilyen beszélgetést megfejtésre adtak fel 
a tanítványnak, abból a célból, hogy elvezesse őt a szatorihoz. A következ ő  példa, 
mely akár egyfajta meta-koannak is tekinthet ő , azt mutatja, hogy a szatorihoz veze-
tő  legbiztosabb Út a logikai abszurdumon keresztül vezet, amiben — mint eddig is 
láthattuk — a Fluxus-m űvek se.m szűkölködnek: 

„Egy szerzetes ezt kérdezte: 
— Azt mondják, minden dolog visszavezethető  az Egységre, de hova lehet az Egy-

séget visszavezetni. 
Csao Csou, a mester válaszolt: 

Mikor Csing tartományban jártam, csináltattam egy köntöst, amely hét csin-t 
nyomott." 

Amint látjuk, e koan els ő  része logikai, metafizikai vagy dialektikai elmélkédés-
re csábít, míg a második rész, a mester válasza, valami egészen más, oda nem ill ő  
dolgokról. szól. A megfejtés a két rész közötti kapcsolat megtalálása lenne, csakhogy 
ilyen kapcsolat nincs. A kérdésre tulajdonképpen az a válasz, hogy nincs válasz, 
vagyis, mint azt több zen mester kiemelte, az ellentétek megszíínésének, „elnye-
lődésének" átélése — ami a szatori-élmény dönt ő  feltétele — az emberi léleknek a 
fogalmi tudaton túli szférájában megy végbe. „Valójában a szatori azt jelenti — írja 
Alan Watts, a zen-buddhizmus egyik legjelent ősebb nyugati szakért ője —, hogy hir-
telen és intuitíve belátást nyerünk valamibe, legyen az egy elfelejtett név felidézése, 
vagy a buddhizmus mélységeibe való betekintés. Az ember keres, keres és nem 
talál. Egyszer aztán feladja a keresést, és a válasz magától adódik. Igy sok alkalom-
mal bekövetkezhet szatori a gyakorlás során, nagy szatori és kis szatori..." 

A zen-buddhizmus és a Fluxusban uralkodó gondolkodási stílus tehát meglep ő  
párhuzamokat mutat, ami egyébként filológiailag is dokumentálható lenne. Hossza-
san ecsetelhetnénk, hogy a Fluxus-m űvek efemer volta, az ötletek konkrét szituáci-
óhoz való szoros köt ődése, vagy a néz ő  társalkotói szerepköre mennyire tipikusan 
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távol-keleti vonások, csakhogy ezek prezentálására a múzeum és a kiállítás intézmé-
nye nem, igazán alkalmas. Mint ismeretes, a Fluxus-m űvek jelentős része szándéko-
san romlandó anyagokból készült, hogy egy id ő  után megsemmisüljön. Dieter Roth 
számos munkája ilyen: A tenger című  1969-ben készült alkotásának például szó 
szerint szerves része a piramis tetejére helyezett túrócsomó, aminek már rég meg 
kellett volna rothadnia, el kellett volna t űnnie. De nem így történt, mert a m űvé-
szettörténészek derekasan végezték dolgukat, a szó szoros értelmében konzerválták 
a művet, talán nem is sejtve, hogy ezzel a m űvész eredeti szándékai ellen dolgoznak. 

A másik dolog a szituációhoz kötöttség feltétele: miként a zen-buddhizmusban. 
egyáltalán nem mindegy, hogy a hitszónok mikor és hogyan teszi fel papucsát a 
fejére, vagy milyen kontextusban mond valami marhaságot, úgy számos esetben a 
Fluxus-geg sem ragadható ki veszteség nélkül eredeti környezetéb ől. Nagyon jó pél-
da erre Tót Endre egyik munkája, amely abból áll, hogy a m űvész kiáll stoppolni 
az országútra, ám a kezében tartott táblán a várakozásokkal ellentétben nem vala-
mely város neve van fölírva, hanem az, hogy „Sehova". Az eseményr ől készült fotó 
láttán, amely egy budapesti kiállításon volt bemutatva, az ember hajlamos unottan 
ásítani, hogy már megint szellemeskedni próbál itten valaki; de elképzelhet ő , hogy 
ott a helyszínen, a szórakozottan autózgató átlagember számára valóságos katarzist 
jelenthet ugyanennek a jelenetnek a váratlan megpillantása. 

Nagyon fontos továbbá, s ezt Daisetz Teitaro Suzuki is külön kiemelte, hogy 
hagyományosan a szatori csak tapasztalatilag ragadható meg, s csak a mesternek a 
tanítványhoz való személyes viszonyában adható át. Nos, természetesen ezeket a 
követelményeket is lehetetlen megvalósítani a múzeumban vagy valamely kiállításon, 
holott a jelek szerint az efféle törekvés, legalábbis csíra formájában, jelen volt a 
Fluxusban: bizonyára nem véletlen az él őben előadott akciók, események és koncer-
tek túlsúlya, valamint a közönség „mozgósítására" tett kísérletek sokasága. A már 
említett budapesti kiállításon például Arthur Köpke montázsai alatt a következ ő  
figyelmeztetés volt olvasható: „On csak akkor vesz részt, ha folytatja ezt az akciót, 
ezt a kezdeményezést, különben ön csak egy bámészkodó". Igen ám, de a néz ő  
hiába határozta volna el, hogy ő  aztán nem marad bámészkodó, hiszen a potenciá-
lis cselekvési tért ől, vagyis a mű től, vastag plexiüveg választotta el. 

Másként fogalmazva, ahogy a keresztény istentisztelet nem illik a kocsmába, úgy 
a zenből örökölt Fluxus-geg inkább a „művészet templomában", a m űtörténészek, 
kurátorok és konzervátorok karmai közt veszíti el megváltó erejét. 
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Ifícthé Andrea 

Képek, könyvek, kertek 
„A természeti szépség egy szép dolog; 
a művészeti szépség egy dolog szép megjelenítése." 

Képek 
Szinyei Merse Pál festményén napsugaras kert naperny ő  árnyékolta terében a 

nézőnek háttal egy férfi áll és olvas; August Renoir Olvasó nő  című  képén az arcot 
látjuk, háttal ül egy ablaknál és a kinti térb ől — kertből? — fény szóródik könyvére 
egész lényét megvilágítva. A reneszánsz korabeli angyali üdvözlet témáját bemutató 
festményeken együttesen figyelhet ő  meg az ember, a kert és az épület, intellektuá-
lis, érzéki és empirikus s űrítettségének mozzanata. 1313-ban Giottó hóráskönyvet 
helyezett Mária kezébe, 1333-ban Mária könyvvel a kezében jelenik meg Simone 
Martini Angyali üdvözletén, gótikus csúcsívekkel övezve, galambbal, olajággal, porzók 

. nélküli liliommal. 2  1472-ben Leonardo da Vinci Angyali üdvözletének — a kép aránya-
ihoz mérten — hatalmas a kertje és a kezét könyvön nyugtató Mária az Angyallal 
együtt inkább a táj része, mintsem az épületé. Ez a kiindulópontja annak a folya-
matnak, amelynek eredményeként fokozatosan a könyv és a kert is egyre inkább a 
kép hangsúlyos terébe kerül. A japán fametszetek nagy részén a táj a hangsúlyos, 
vagy a táj és ember egymást, kiegészít ő , egyenlő  arányban jelenik meg. A hatalmas 
hegyek, a hömpölygő  folyók, a távolba vesz ő  rétek az embert. meghaladó nagyságot 
sugallják. Kivételes példa a Hisikava Moronobu fametszetén ábrázolt könyvet rajzo-
ló / fest ő  udvarhölgy (1.681). 3  Bár Mária az Angyallal, az udvarhölgy társn őivel 
jelenik meg a képeken, mind Mária, mind a japán udvarhölgy magában van, elme-
rülve a könyvben, a pillanatnyi id ő t örökre jelenlév ővé téve — a háttérben lév ő  táj 
ennek a végtelen tér— és id őbeli egyedüllétnek a perspektíváit világítja meg. 

Mind az európai mind a távol-keleti festészetben a tárgyi tér és a természetes tér 
ábrázolásának egymás mellettisége konvenciónak számít. Leginkább a leveg őperspek-
tíva alkalmazásának nyomán követhetjük a hasonlóságokat. 4  Ebbe a határos / hatá-
ron lévő  térbe kerül bele az az intellektuális mozzanat, amelyet az egyszer ű ség 
kedvéért nyugatinak nevezett kultúra a könyvvel, a keletinek nevezett a meditáció-
val jelöl, s amely a különböz ő  érzékterületek harmóniája iránt érzett vágyról beszél. 

1  I. Kant, Az ítélőerő  kritikája. 237., Ictus, Budapest, 1 . 996-97. Ford.: Papp Zoltán 
2  A. Manguel, Az olvasás története. 222., 227. Park, Budapest, 2001. Ford.: Széky János 
:i V.ö. A. Manguel, Az olvasás története i.m. 232. 
`1  V.ö. Levegőperspektíva. In.: Perspektíva, 28-29., Park, Budapest, 1993. Ford.: Bodnár Szilvia 
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A festményeken megszület ő  terek egyszerre, a meditáció helyei, a contempláció 
ajándékának elnyerési lehet őségét hordozzák magukbans, melyekhez az olvasás 
háttér és készül ődés lehet, s ilyen értelemben szakrális terek: „Minden mintha arra 
utalna, hogy az ember csak szent térben tud élni." 6  Nem statikus és mozdulatlan, nem 
csupán térbeli testekr ől és időbeli történésekről van szó, hanem valódi eseményről 
illetve eseményekr ől. A történést, az elmozdulást, a rögzített meghaladását mutatják 
a képek, s ezáltal kitágítják lehatárolt keretüket is, rámutatva, hogy nem állandó, 
szilárd tér- és id ő  van, hanem, hogy egy olyan tér-id őszemlélet, amely az ábrázolási 
módot dinamikussá teszi, a megjelenített témát pedig keretein túllendíti. A szakrális 
tér összeszöv ődik az esztétikai reflexióval, mely a visszatükröz ődés értelmében jele-
nik meg: visszfényt tükröz, Szinyei és Renoir képein az intellektussal átitatott szép-
ségét, a többi említett képek a földi világon túlmutató visszfényét. Olyan módon, 
amiképpen „[A] középkori ember számára a világ tükör: a ...feltíín ő  alakok éppen 
úgy tükrök, mint a tudás enciklopédiája, melyet nem véletlenül neveztek Spectulum-
nak. A természet él ő  könyv, míg a Biblia írott, és mindkett ő  az isteni bölcsesség misz-
tikus tükre." 7  A festményeken megjelenített kertek pedig őriznek valamit, ami tükör 
és élő  könyv egyszerre, áttetsz ő, de csak visszfényként megjeleníthet ő, felmutatva a 
vágyat az elképzelt harmónia iránt, mely a múlt perspektíváját a jelenével szövi át. 

Könyvek 
A festmények látványszint ű , a zene absztrakt megjelenítése mellett az irodalom 

és a filozófia is szívesen és gyakran ír le különféle kerteket. Proust felejthetetlenül 
idézi fel azt a hangulatot, amelyet forró nyári napokon a kerti padlásszobában 
olvasva élt át: a fények, a lombok, a csenddel telített magány és a kert túlcsorduló 
élettelisége az olvasással együtt válik meg nem haladhatóvá, s ennek méltó párja a 
Bois de Boulogne fest ői megidézése, amely érzéki leírást ad arról, hogyan tette meg 
Odette Swann tekinteteket vonzó sétáját ebben a parkban: 

,,... a Bois is íly bonyolult volt, változatos és zárt kis 
világok gy űjtőhelye ... a fák közt egy siet ő  hölgy 
sima szőrmében és szép állatszemmel, 
mert a Bois a Nők Kertje; s mint az Aeneis Mirtusz-sorát itt a híres 
Szépségek az akácsort látogatták;..." 8  

s A. Grün ír arról, hogy „Gyakorolni csak az olvasást, az imádságot és a meditációt lehet.... De 
a contemplációt már nem érhetjük el saját er őb ől. Ez teljes egészében ajándék." In.: Hallgatni 
arany A hallgatás igénye. 91-90. Bencés, Pannonhalma. Ford.: Horváth Ilona 

6 M. Eliade, Képek és jelképek. 68. Európa, Budapest, 1997. Ford.: Kamocsay Ildikó 
7  Kollár J., Polüphemosz szeme. In.: Vulgo, 2000. február 

M. Proust, Az eltűnt idő  nyomában, I. 487-488. Európa, Budapest,' 1983. Ford.: Gyergyai Albert. 
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Számos más szöveghelyet is találhatunk - melyekb ől most csak néhány álljon itt 
idézetként - arra, hogy a kert egyszerre olyan konkrét és szimbolikus hely, amely az 
odatér ő  embert kimozditja mindennapiságából, és emlékezteti arra, hogy több is, más 
is, mint amiként elgondolja magát .- hogy valamiképpen a paradicsomi ember vissz-
fénye is átsugárzik rajta; és az ember azért lép a kertbe, hogy érezhesse és érzékel-
hesse ezt a különbséget. 

Szókratész Phaidrosszal sétál a városon kívülre, hogy ott olvassák és vitassák 
meg Lüsziasz beszédét, s ahol az egyébként várost kedvel ő  Szókratészt is elragadja 
a ligetek szépsége. 

;,... Ez a platán is mily terebélyes és magas; ... és 
mivel most van virágjában, az egész környéket belengi jó illata." 9  

Augustinust bels ő  vívódásai viszik a kertbe, ahol meghallja a felszólítást a meg-
világosító olvasásra: tolle, lege / tolle, lege. 

„Lakásunkhoz csöpp kert is tartozott ... Ide 
hajszolt hát szívem z űrzavara... "10 

Goethe Vonzások és választások című  regényében a kertépítés és az olvasás ösvé-
nyei szervesen szöv ődnek össze a szerepl ők között egyre bonyolódó kapcsolatokkal. 

„Gondoskodtak róla, hogy az ősz éppen olyan 
gyönyörű  legyen, mint a tavasz. Mindenféle úgynevezett 
nyári növényt, ami ősszel sem hagyja abba a 
virágzást ... ültettek el, s a csillagos ég párját 
alkották meg a földön. "11 

Jorge Luis Borgesnál az elágazó ösvények kertje a labirintussal és a könyvvel 
lesz eggyé, egymást értelmezik, egymást teszik olvashatóvá. 

„senkinek se jutott eszébe, hogy a könyv 
és a labirintus egy és ugyanaz. 
A Tiszta Magány Pavilonja talán egy kusza kert közepén állt, ... "11  

9  Platón, Phaidrosz. 240 b, in.: Platón Összes M űvei II. Európa, Budapest, 1984. Ford.: Kövendi 
Dénes 

10  Aurelius Augustinus, Vallomások. 232., 240-241. Gondolat, Budapest, 1982. Ford.: Városi István 
11 J. W. Goethe, Vonzások és válassztások. 155. Seneca, Budapest. Ford.: Vas István 
12 J. L. Borges, Az elágazó ösvények kertje. In.: A halál és az irányt ű . Elbeszélések. 90. Európa, 

Budapest, 1998. Ford.: Boglár Lajos 
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A kertben olvasók ligetekben énekl ő  kabócákhoz 13  hasonlíthatóak, akiknek rövid, 
de intenzív, egy lényegiséggel kitöltött élete utalást tesz arra az emberi vágyra, amely 
egyszerre kívánná a mindenséget, és amely lehetetlen számára; belépése a kert terébe 
megadja ennek érintését, illúzióját, id őleges lehetőségét. Ezek a kertek látszólag csu-
pán az esztétikai teret hangsúlyozzák, de valójában a szakrális térrel is érintkezésben 
vannak. Bár az esztétikai térnek is valódi létet kell tulajdonítanunk ;  hiszen. „minden 
valódi ábrázolás egy, a világhoz való új viszony, melybe az ember belehelyezi magát, és 
semmiképpen sem csupán a világ passzív másolata", írja Cassirerll. A fentebb említett 
idézetek pedig sajátosan vetnek fel egy-egy lehetséges megformálási módot, amelyek a 
háromféle id őaspektust sűrítik össze. Valódi élettereket jelenítenek meg, amelyek a 
szemlélésen alapulnak, s a „tiszta érzést és fantáziát" helyezik el őtérbe azáltal, hogy a 
distanciát teremtenek az En és az ábrázolás tárgya között. Az ábrázolt embert, a köny- 

13 Platón beszéli el a ligetekben egyfolytában éneklő  kabócák történetét, akik a múzsák dalainak 
hallatán estek akkora elragadtatásba, hogy megfeledkeztek ételr ől-italról, s szinte észrevétlenül 
meghaltak. A múzsák ajándékaként lettek olyan madarakká, amelyek megszületésükt ől halálukig 
táplálék nélkül folyamatosan énekelnek. Ebben a történetben mindaz benne van, ami a végtele-
nített id őn keresztül közössé és egymást áthatóvá teszi a tereket és kultúrákat: a napfényes tér, 
amely a szabad és telített természetet jelenti, a m űvészet szent elragadtatása, mely lehet egészen 
az őrülettel határos mánia, és a természet mintáját követ ő  kertben megjelen ő  ember nietamor-
phozisainak lehetőségeivel együtt. In.: Phaidroosz, 259 b, c, i. m. 

1`1 Cassirer, Mitikus, esztétikai és teoretikus tét: In.: Vulgo, 2002. február. 243. Ford.: Utasi Krisz-
tina. A szöveg bekezdéséhen is Cassirer terminusait követem. 
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vet és környezetét, a kertet valós relációba helyezik, fenntartva az imaginárius terét 
is A kert és a könyv együttes jelenléte különösen el őtérbe állítja ezt az aspektust: a 
környezetre egyszerre jellemz ő  elfedés és felfedés valamint a könyv ismeretlenség felé 
ívelő  momentuma a valódi képzet szembeállító vonását emeli ki: ;; ...az esztétikai 
ábrázolás alapfunkciója révén a képzet tulajdonképpeni tartalmává vált. A valódi 
`képzet' (Vorstellung) egyben mindig szembe-állítás (Gegenüber Stellung) is: az Enb ő l 
indul ki, s ennek alkotó er őiből bontakozik ki; de a megalkotottban egyúttal saját 
létére, saját lényegére, és saját törvényére ismer — ezt az Énb ől kelti életre, hogy e 
törvénynek megfelel ően létezzen, s ebben az objektív állandóságban szemlélje.'' 15  Ez az 
Eri-ből kibontakoztatott képzet hozza létre az átívelést a szakrálishoz, s így együttesen 
mutat az ember számára felkínált valódi lét felé. 

Kertek 

A (`valóságos') kert egyik archetípusa az, amit egy óperzsa eredet ű  szó alapján 
Paradicsomnak nevezünk; minden oldatiról. bekerített hely, amely a védettséget, a 
békességet, a rendezettséget a díszességgel egészíti ki. Az örök harmónia és nyuga-
lom színhelye, szemben a küls ő  káosszal, sötétséggel, vágy egy valaha feltételezett 
teljesség után. 

És ültete az Úr Isten egy kertet az 
Edenben, napkelet fel ől, és abba hel yezteté 
az embert, a kit formált vala. 16  

A kert, a liget a park így a legkreatívabb mimetikus értelemben teremtés, imita-
tio Dei, egy hely kijelölése és otthonná alakítása. Olyan egészet sugárzó helynek a 
létrehozása, amely totálisan kitölti a teret: nem csupán az objektumok közti üressé-
get jelenti, hanem magát azt a teret, amelyet a tárgyak és él őlények elfoglalnak. 
Elfoglalják ezt a teret, de nem birtokolhatják, mert ez a tér mindig több náluk. El ő  
tér, melynek sajátos törvényei vannak. Ezt utánozzák az iszlám, a francia illetve 
angol kertek. Mindegyik a saját, egyedi, egymást ellentétez ő  módján, de az elképzelt 
Paradicsom megjelenítését. tekintve célnak. 

A. másik archetípusnak nevezhetnénk a ,,talált kertek" imitációit, amelyet a ja-
pán és annak mintájára készített/készült kertek jelentenek. „A legkorábbi kerteket 
feltehetőleg nem tervezték, hanem `felfedezték', vagyis valamilyen természeti szép-
ségű  hely — tisztás, kis tó, sziget, bevágás, völgy vagy akárcsak egy ősrégi fa — meg- 

1 ' Cassirer, i. m. 244. 
16  Mózes I. könyve 2. Magyar Bibliatársulat, 1992. Ford.: Károli Gáspár 
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ejtő  varázsa volt olyan er ős, hogy azilumként, vagy szent helyként kezdték tisztelni. 
... a távol-keleti — kínai, koreai és japán — kertek ... els ő  sorban tájképi jellegűek, 
a természet egy-egy részének a képszer ű  vagy jelképes visszaadása volt a f ő  céljuk." 17  
Közös azonban minden kertben egyfajta látványnak a megteremtése — az esztétikai 
szemlélet —, a végtelenség, a teljesség utáni vágy beteljesítési igénynek kifejez ődése 
— az etikai értelemadás, valamint egy intellektuális mozzanat felt űnése is: az olvasá-
sé illetve a meditációé. Mert a kertbe lép ő  ember nem csak a szépség látványát és a 
megtisztulást várja, hanem aktívabbá és intenzívebbé vágyik tenni ottlétét. 

A kertbe lép ő  ember maga mögött hagyja az épületek, tárgyak évszázadok során 
kifinomított, a szem megtévesztésén és az illúziókeltésen alapuló perspektíváját, és 
élő , állandóan változó, alig kiszámítható perspektívájú térbe kerül. Még akkor is így 
van ez, ha épületek mintájára tervezett kertekr ől és parkokról van szó, hiszen az 
élettelen tárgyak rögzített perspektíváját él ő  növények perspektívája váltja fel. A 
kertek, lévén a természetesség és a megalkotottság határán, a m űalkotás és a `szabad 
szépség' között, a keretek túllépésének és megtartásának, érzékiségnek és fegyelme-
zettségnek, szabadságnak és szabályoknak a jelenlétére emlékeztetnek. 

1 ' Érik Borja, A harmónia kertje A kert harmóniája. Zen kertek. 9-10. Gulliver Kiadó. A kiadás 
időpontja jelöletlen. Ford.: Sziklainé Lengyel Zsófia 
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A kertek megalkotásának és természetes terek és perspektívák létrehozásának 
két különböz ő  módját idézzük fel: 

Az egyik a francia barokk kert készítésének folymatába ad bepillantást: 
„XIV Lajos idejében tervezte meg André Le Notre a versailles-i kerteket. Rajzai fönnma-

radtak: hihetetlen mennyiség ű  vázlat és tere melyeket mindaddig csinálnia kellett, míg a 
király jóváhagyását el nem nyert. ... Egy széles, fákkal szegélyezett út egészen a látóhatárig 
enged szabad kilátást. A sugárút közepét egész szélességben nagy vízmedence tölti ki: Grand 
Bassin a szök őkutakkal az egyik legszebb helyen fekszik. ... a nap minden este a medence 
végén nyugszik le, vörös és arany szín űre festve a vizet. ... A kertek mindkét oldalán hatal-
mas park terül el, tele szobrokkal, mitológiai ligetekkel, labirintusokkal, menagerie-kkel, 
valamint jeux d'eau-kkal, azaz vízesésekkel. " 8  

A másik egy buddhista kert megalkotásának el őzményeit idézi: 
„A buddhista tanok szerint egyszer egy milliomos fény űző  templomot akart építtetni Budd-

hának, de nem talált hozzá megfelel ő  faanyagot. Akkor egy hercegi származású szerzetes azt 
mondta, hogy más dolog kincsekkel teli templomot emelni Buddhának, és más fákat szentel-
ni neki, ám ez utóbbi épp oly méltó Buddhához. Igy a milliomos végül a fákat választotta 
és egy csodálatos kertet építtetett. "

19  

Burchhardt írja, hogy „[A] m űvészet lényegileg forma. Míg egy művészi alkotás 
gondolati témája és annak megformálása között nincs mindig szükségszer ű  kapcso-
lat, ... addig a forma és a szellemi szemlélet között szoros összefüggés áll fenn." 2 ° 
A két idézetben er őteljesen jelenik meg a két kert szellemi szemléletének különbsé-
ge. Míg az európai barokk kert létrehozásánál háttérbe kerül a szakrális mozzanat, 
az esztétikai pedig szigorúan szabályozottan el őtérbe, s ezzel együtt a háttérben 
lényegében művészeten kívüli terület — az uralkodói hatalom akarata — a domináns, 
addig a buddhista kert megalkotásánál a szakrális mozzanat az els ődleges — a kert 
a templom 'mimézisze' —, az esztétikainak is szabadabb teret enged (a kert tervezett-
ségében is a spontaneitást hangsúlyozza, miként az angol kertek). Az két kertalko-
tás 'eredményér ől' azonban nehezen lehetne hierarchikus értékítéletet alkotni, ezért 
is tűnik lényegesebbnek a hasonlóságok leírása. 

A kertnek, mint műalkotásnak az elkészítése és m űalkotásként tekintése mind-
egyik kultúrának része („és nem létezik m űvészet, ... mely teljes egészében a szelle-
min kívül állna.” 21 ), hiszen a reflexiót és az önreflexiót példázza, mely alapvet ően 
emberi beállítottság. Az ember mint szubjektum az ön-reflexivitásban tudja elnyer- 

18  A barokk. Corvina, Budapest, 1994. Ford.: Székács Vera 
19 Szukutei. Ki által írt történetet. Idézi Erik Borja, i. m. 96. 
2 " T. Burckhardt, A szakrális m űvészet lényegér ől a világvallások tükrében. Bevezetés. Articus, 

Budapest, 2000. Ford.: Palkovics Tibor 
21 T. Burckhardt, i. ni. 6. 
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ni szabadságát, s így ez a reflexív szemlélet kapcsolatban áll az esztétikai tér által 
létrehozott és kiváltott élménnyel. Az él ő  kert által tudatosan megtervezett, de 
önkéntelenül is megvalósuló szakrális érintettség az intellektust és az emóciót is --moz-
gásba hozza. Optikai megjelenítésében és megjelenésében összefonódik az empirikus, 
a logikai és a transzcendentális reflexióval is. Az empirikus reflexió a bennünk 
lévőhöz `hajol vissza', s ezáltal lesz a pszichológiai tudás alapja; a logikai reflexió a 
gondolatokat tükrözi, a gondolatoknak a tárgyakhoz és az egymáshoz 'kapcsolódó 
viszonyát, s így az intellektuális tudás alapja; a transzcendentális reflexió az érvé-
nyesen igazolható megismerés lehet őségének a feltételeit biztosítja, 22  s így az esztéti-
kai térben a megismerés mozzanatát fokozza, legyen ez akár a fizikai, akár a 
metafizikai világra vonatkozó. Az idézett két kertet szentbeszök ő  különbözősége 
ellenére ez az alapvet ően emberi közösség köti össze. 

Esztétikai tárgyként és/vagy szakrális helyként látni a kertet valójában különbö-
zik egymástól; de nyilvánvaló, hogy ez a két szemléletmód átjárást tartalmaz egymás 
felé, hisz a szakrális hely tisztelete beemeli az esztétikait a teremtésbe ;  míg az esz-
tétikai szemlélet nem képes csupán önmagánál maradni, hanem utat keres az 
intellektuson és az emocionálison keresztül a szakrális felé. Ennek az összefonódás-
nak legteljesebb mintája talán Monet vízirózsás kertje lehetne (mind `valódi' és mint 
megfestett), amelyben a reflexió a természeti szépség, a megalkotott szépség és a 
művészeti szépség között teljes körként végtelenül. 

22 Vö. R.  Gasche, Defining Reflection. 13-23. In.: Tain of the Mirroi: Harvard U.  P, Cambridge ;  
Massachussets, 1986. 
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Lűbcidi Zsombor 

Csodálkozás és rezonancia: 
Stephen Greenblatt 

Az Új Historizmus néven ismert. irodalomelméleti-kultúrtörténeti irányzat a kul-
túra árnyalására tesz kísérletet. A kultúra fogalmán olyan összetett folyamatot ért, 
amely különböző  szférák együttm űködését foglalja magába. Olyan rendszert képzel 
el, melyet a sokszor egymással tökéletesen szembenálló diskurzusformák egyidej ű  
jelenléte alkot. A kultúra alkotóelemeinek — az esztétikai, a társadalmi-szociális, 
elvont és a gyakorlatias, a magán és a közösségi szféra — összefonódásából áll el ő . 

Stephen Greenblatt, az Uj Historizmus egyik f ő  teoretikusa A kultúra poétikája 
című  tanulmányában' azokról a rejtett. folyamatokról beszél, melyek a sz űkebb ér-
telemben vett kultúra (a m űvészetekre szűkített) és a társadalmat alkotó területek 
között figyelhet ők meg. A kultúra ebben a kontextusban két ellentétes folyamat met-
széspontjában található, egyrészt. a diskurzu.sok univerzalitására törekvés (egy gon-
dolatrendszer elterjedése), másrészt az egységesítést folytonosan eltérít ő , tagolt 
beszédtípusok határán, melyek között állandó kölcsönhatások, cserefolyamatok bon-
takoznak ki. A cserék, áthelyezések ritmusa különböz ő  formákat ölthet. A hagyomá-
nyos fogalmak közül említhetjük a szimbolizáció, az allegorézis, a reprezentáció és 
a mimézis móduszait. Ezek a fogalmak alkotják az alapját annak, ami az új törté-
netírás képvisel őinek a legérdekesebb kutatásait jelenti. 

Greenblatt előszeretettel ad számot olyan történelmi dokumentumokról, amelyek 
az esztétika területér ől mozdulnak ki, vagy egy nem kifejezetten esztétikai terület-
ről érkeznek meg oda. Ezért a esztétikai és a társadalmi diskurzusok közötti köl-
csönhatásra soha nem az egyirányú közlekedés, hanem a kétirányú forgalom a 
jellemző . Stephen Greenblatt ennek alátámasztására szívesen nyúl a történelmi anek-
dotákhoz. A Resonance and Wonder 2  című  tanulmányában például egy püspöki 
süveg viszontagságait meséli el. A papi fejfed ő, amit Wolsey püspök viselt a 16. 
században, ma Oxford egyik templomában található. A süveg a kiírás szerint a 18. 
században került oda egy vándor színjátszó csoporttól. A vörös posztóból készült 
ereklye ellenállhatatlan vonzereje folytán az esztétikum, a színház világába is beju-
tott, amivel Greenblatt a határok képlékenységére mutat rá. „Leny űgöz, ez az átme-
net — írja egy helyen —, amit az imént vázoltam föl — a színházi el őadás és a múzeum 

Stephen Greenblatt: Towards tbe Poetics of Culture. In.: Learning to Curse. Routledge 1990. 
2  Uo. 161. 
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világa között. Úgy látszik, hogy kritikai szempontból fontos összetev ője annak a 
textuális relikviákkal foglalkozó tudományágnak, melynek a híve vagyok. Ez lehet ővé 
teszi számomra, hogy betekintést kapjak azokba a folyamatokba, melyekben haszná-
lati tárgyak, gesztusok, rituálék és társadalmi gyakorlatok az egyik társas zónából 
egy másik zónába helyez ődnek át. A fenti anekdota is mutatja, hogy félrevezet ő  len-
ne a történelemben zajló folyamatokat egyszer s mindenkorra rögzíteni, mert azok 
rendszerint új és új összefüggésekbe ágyazódnak." 

Az előbb említett textuális relikvia mozzanata még egyszer felbukkan Greenblatt 
írásában, amikor A Szentivánéji álom egyik jelenetét elemzi. Itt Oberon király kísé-
rőivel a fiatal házasok után indul, hogy megáldja őket. 

Fő-nászágyhoz legel őbb! 
Aldjuk meg e hever őt, 
Hogy a sarj, mi ott terem, 
Orökké boldog legyen. 
Mind a három ifjú pár 
Hű  legyen, míg földön jár; 
Soha tőlük származót 
Ne gyalázzon testi folt: 
Anyajegy nyúlajk, sömör 
Rácsudállott szem-csömör 
S mi anyánknak borzalom, 
Ne legyen a magzaton. 
Fű  harmattal szentelünk; 
Minden tündér jön velünk. 3  

A szertartás tulajdonképpen a hagyományos egyházi szertartást másolja le. 
Itt azonban nem egyházi küls őségek között., hanem a tündérmesék világában folyik 
a fiatalok megáldása. Hasonlóan ahhoz, mint a püspöki süveg esetében, a liturgikus 
elemként felbukkanó vízszentelés ebben kontextusban új jelentésre tett szert. Egy-
szerre lenaturalizál és naturalizál, azaz az egyházi szertartás egyik formáját ülteti 
át a szépirodalmi gyakorlatba, de mindezt szépirodalmi környezetbe helyezi. 

A textuális relikviák (azaz az anekdota), mint azt Joel Tineman. megállapítja, 
Greenblattnél egy sajátos referenciális köteléket hoz létre: ,Van valami az anekdotá-
ban, ami irodalmi státuszát meghaladja, és pontosan ez a többlet az, ami az anek-
dotának a valósághoz való félreérthetetlen, referenciális hozzáférhet őségét nyújtja." 4  

.i W. Shakespeare: Szentivánéji álom (ford. Eörsi István). Cserépfalvi, Budapest. é. n. 
4  In The New Historicism (ed. Veeser) Houtledge. 56. 
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Greenblatt elveti a kontextust nélkülöz ő  elemzést, és a kultúra tárgyainak törté-
nelmi folyamatosságát hangsúlyozza. Saját elméleti alapállását azzal a történelem kép-
pel szemben definiálja, amely az alábbi állítások köré csoportosítható. Az American 
Heritage Dictionary a szó három jelentését adja: 

Az a meggy őződés, hogy a történelmi folyamatok maguktól zajlanak le, anél-
kül, hogy az ember túl sokat tehetne megváltoztatásukért. 

Az elmélet, amely előírja, hogy kerüljük az ítéletalkotást a valaha volt kultú-
rákkal és múltjukkal kapcsolatban. 

A hagyomány és a múlt iránt táplált mélységes tisztelet. 
Greenblatt határozottan elutasítja ezeket a nézeteket. 
Az . els ő  megjegyzés a történelmi absztrakcióra vonatkozott. Greenblatt ezzel a 

törekvéssel szembehelyezi a partikularitást, amely egy egyedi eseményt jelöl a kul-
túra átmeneti szabályrendszerén belül. Greenblatt azt emeli ki, hogy az identitások 
autonóm forrásának és a társadalmi meghatározottságoknak a dialektikájával írha-
tók le a kultúra diszkurzív formációi. A történelem nem változatlan struktúrákban 
ragadható meg, körvonalai elmosódottak, és folyamatos átalakulásban vannak. A dol-
gok rendje nem egyértelm űen meghatározott. Adott helyzetben átalakítható, visz-
szarendezhető . 

Greenblatt ezt két tengely, a kényszer (constraint) és a mobilitás (mobility) 
fogalmaival érzékelteti. Ezzel a két kifejezéssel arra utal, hogy a társadalmi jelensé-
gek mozgósító erejüknél fogva kényszerít ő  erőt fejtenek ki az emberek egy csoport-
jára (ez az elképzelés központi szerepet kapott néhány reneszánsz szerz ő  poétikai 
munkáiban, amelyekből Greenblatt is merít). 

A kulturális gyakorlatokat összeköti a társadalmi, energeia fogalma. Jürgen Pieters 
tanulmányábans a társadalmi energia greenblatti elképzelésére tér ki. „Greenblatt a 
kulturális totalitásokról mint szervezett, dinamikus rendszerekr ől vélekedik, mely 
elkülönült, bár egymással kapcsolatban álló zónákból tev ődnek össze. Ezek emlékez-
tetnek arra, amit Foucault A szavak és dolgokban „des région de discours"- nak neve-
zett: a zónák mindegyike egy diszkurzív területnek felel meg, mely a rajta keresztül 
keringő  tárgyakat sajátos módon határozza meg és hozza létre. Greenblatt zónái tár-
sadalmi terek, melyek sajátossága nekik megfelel ő  diszkurzusok által funkcionálisan 
determinált." Greenblatt végs ő  forrása Arisztotelész Retorikájának harmadik köny-
ve, mely szerint az „energeia" a mozgalmasság, elevenség, élettelen dolgok él őként 
való reprezentálása. A társadalmi energeia greenblatti átértelmezését a Shakespea-
rean Negotiations cím ű  kötete tartalmazza: „a terminus — írja a szerz ő  — tartalmaz 
valamiféle mérhet őt, de nem lehet meghatározni egy alkalmas és megbízható formu-
lát egy egyedülálló, stabil egység elkülönítésére, mely a vizsgálat tárgyául szolgálhat- 

; J. Pieters: New Historicism. Postmodern Historiography.ln.: History and Theoiy. 2000/2. 21-39. 
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na. Mi az energiát közvetve, hatásai által azonosítjuk: ami abban nyilvánul meg, hogy 
képes kollektív fizikai és mentális tapasztalatokat el őidézni, alakítani és szervezni." 6  

A társadalmi energia fogalma tehát arra kíván választ adni, hogy bizonyos kul-
turális gyakorlatok egy adott id őben milyen mértékben és hogyan hívnak el ő  hason-
ló reakciókat emberek egy csoportjában. „A társadalmi energia fogalma — írja 
Greenblatt — az örömnek és az érdekl ődésnek ismételhető  formáival van kapcsolat-
ban és azzal a képességgel, mely nyugtalanságot, fájdalmat, félelmet, szívdohogást, 
sajnálatot, nevetést, feszültséget, megkönnyebbülést és csodálkozást tud kelteni"? 
Vagyis bizonyos tárgyak és gyakorlatok társadalmi energiájuk folytán egyének 
feletti érzéseket hoznak létre. Greenblatt meghatározó szerepet tulajdonít ebben a 
kontextusban az irónia használatának. Az irónia társadalmi erejénél fogva alkalmas 
arra, hogy felszabadítólag hasson. Ez különösen olyan korokra jellemz ő , amikor az 
emberi kapcsolatok meglazulnak, az emberek kiesnek a szerepükb ől és az öröm 
kiélésének lehet őségei viszonylag korlátozottak. „Az öröm irodalmi megélése lénye -
ges szerepet tölt be a kultúrában, ám nagyon nehezen megközelíthet ő  a történelmi 
megértés számára. Meg kell azonban mondanom — írja Greenblatt —, hogy az öröm 
változatlansága és folyamatossága egy történelmi illúzió részét képezi. Az öröm mo-
nolitikus és időtlen felfogása meg kell, hogy változzon." 

Greenblatt másik központi fogalma az énformálás (self-fashioning) 8, amely a tár-
sadalmi változás motorjaként működik. Ez a kifejezés arra utal, hogy a tevékeny 
szubjektum nem tűnik el a struktúra mögött, hanem elvárásai, tervei is aktívan ala-
kítják a világot. Minden cselekvés egy stratégia részét képezi, ezáltal az elszigetelt 
gesztus vagy gondolat is olyan kollektív, társadalmi energiával rendelkezhet, ami 
változást indít el a dolgok rendjében. Sohasem tudhatjuk azt, hogy mi az, ami bizo-
nyos történelmi helyzetben nem m űködőképes, más körülmények között is alkal-
matlan lesz-e. 

Ez a kijelentés átvezet ahhoz a megjegyzéshez, amely a történelem értékmentes 
szemléletére utalt. Greenblatt elméletében az általa tanulmányozott korszak a jelen-
hez való viszonyában t űnik fel, mind analogikus, mind ok-okozati értelmében. Az 
értékelés néha szorosan összetartozik a múlt iránti nosztalgiával, a múlttal szemben 
érzett tisztelettel. Greenblatt módszere ugyanakkor nem a múlt feltétel nélküli elis-
merésén, hanem sokirányú, kritikai megközelítésén nyugszik. Az egységes történe-
lemkép helyett az ellentmondások és a konfliktusok is fontos momentumai az 
elemzéseinek. A központi események helyett inkább a peremterületekre összponto- 

6  S. Greenblatt: Shakespearean Negotiations: The Circulation of Social Energy. In.: Renessaince 
England. Berkeley. 1988. 6. 
Uo. 
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sít. Figyelemmel kíséri a homályban maradt részleteket: naplók, önéletrajzok, a kor-
szak tárgyi emlékeinek leírásai, képi emlékei is a kutatás tárgyát képezik. 

Greenblatt törekszik a mesterm űvek történelmi elszigetelésének a megszünteté-
sére. Bevonja a vizsgálódásba a megszületésük körülményeit, visszahelyezi az id őbe, 
tapinthatóvá teszi őket. 

„Az esztétikai tárgyak nyitottsága a múzeumokban ügyes magyarázó szövegekkel 
szerezhet ő  vissza, a falakon vagy hangzó anyagok által. A magyarázó szöveg ismere-
teket nyújt a tárgyról, és egyúttal pótolja a hiányzó kontextust, amely a múzeumi 
környezettel együtt veszend őbe megy. Mégis a túlnyomórészt vizuális és verbális 
kifejező  eszközöknek, a textuális kontextualizmusnak is megvannak a saját korlátai. 
A művészek használati tárgyainak, paletták, ecsetek és más tárgyak kiállítása ebb ő l 
a szempontból a formális m űvészet határát súrolja (...)" Greenblatt a kontextus-
teremtés egyéb módozataira is figyelmet fordít: „Asztalok, székek, tervrajzok, ame-
lyek gyakran a mű tárgyak díszítéseként szolgálnak, rendkívül expresszívvé válnak, 
ha nem háttérként, hanem kényszerít ő  erej ű  reprezentációs mintaként szerepelnek. 
Ezáltal a főműre is jelent ős hatással lesznek, és az valamiféle körforgásba kerül: a 
kulturális gyakorlat és a társadalmi energia, amely például a készül ő  művek vázla-
taiból kisugárzik, lehetőséget ad számunkra, hogy annak reprezentációs jelent őségé-
re is tekintettel lehessünk. Ehhez hasonlóan a megkopott szövet a széken vagy a 
szekrényen talált véset, a kiállított festmény vagy szobor nemcsak az id ő  múlását, 
hanem a ember keze nyomát is magán viseli, és a felmagasztalt esztétikai tárgyon 
hagyott nyom felszabadító erejére utal." 9  

Greenblatt a kulturális és a történelmi folyamatok cserejellegét a reprezentációs 
gyakorlatok birtokbaadása-vételeként jellemzi. Az elszigetelt esztétikai tárgyakat az 
összefüggések, kapcsolatok belefoglalások bonyolult szövedékébe helyezi el. A eszté-
tikai tárgyakhoz fű ződő  viszony az emlékezés és vizuális tapasztalatszerzés minden-
kori terepe is, amely az otthonosság, a deszakralizálás és a nosztalgia kívülállás 
állandóan változó benyomásait közvetíti felénk. 

Saját elmélete lényegének megragadására Greenblatt a csodálkozás (wonder) és 
a rezonancia (reson.ance) ikerfogalmaival tesz kísérletet. A csodálkozás és a rezonan-
cia kontextusa, a múlt és a jelen közötti kapcsolatok határozzák meg Greenblatt 
érdeklődési körének fő  irányát. „A rezonancia fogalmán, írja Greenblatt, egy dolog 
azon erejét értem, hogy képes formális határain túlra, egy nagyobb világba átnyúl-
ni, hogy képes a szemlél őben felkelteni azokat a komplex, dinamikus kulturális er ő -
ket, melyekb ől előbukkant, és amelyeket a szemlél ő  által érzékelhet ő  metaforaként 
vagy metonímiaként képviselhet. A csodálkozás terminuson egy dolog azon képessé- 

9  Uo. 172. 
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gét értem, hogy megállásra készteti a szemlél ődőt, a páratlanság látszatát kelti, és 
túlfű tött figyelmet ébreszt. " 1° 

A csoda/a gyönyörködtetés már Arisztotelész tragédiaelméletében is fontos sze-
repet kapott. A Poétika arról ír, hogy a felismerés gyönyörködtet. A platonisták is 
az irodalom fontos elemének tekintették. A 16. században a neoplatonista Francesco 
Patrizi a költőket a csodálkozás mestereinek nevezte. A csodálkozást olyan emberi 
tulajdonságként gondolta el, amely az érzelmek és a gondolkodás között ingázik. 
Albertus Arisztotelész metafizikájához írt kommentárjában a következ ő t írja: „a cso-
dálkozás, valami rendkívüli, nagy és szokatlan megjelenése abból a vágyból táplál-
kozik, hogy szeretnénk megtudni a hatás valódi okát". „A csodálkozás úgy kell, hogy 
érdekeljen bennünket — hangsúlyozza Greenblatt —, mint valamiféle képzeleti felfo-
kozottság élménye, egy pillanatnyi kegyelmi állapot (...) A költeménynek abbéli 
képessége ez, hogy felkelti érdekl ődésünket, megérint, hogy lelkesít bennünket. Egy 
pillanatra mintha elt űnnének a köztes évszázadok, újjáéled a költ ő, és úgy szól 
hozzánk, mintha egy id őn kívüli, kultúránk áthatolhatatlan sajátosságain kívüli 
valóságban élnénk." 11  

A rezonancia fogalma arra utal, hogy ez az affinitás megsz űnik elszigetelt, egye-
di érzésként hatni, és széles körre kiterjeszthet ő  élménnyé vélik. Louis Montrose, az 
Új Historizmus másik jelent ős teoretikusa szerint az a feladatunk a múlttal kapcso-
latban, hogy egymással párhuzamosan értsük meg a szövegek történetét és a törté-
nelmet mint szövegeket. Igy a múlt is szövegszer űvé (olvashatóvá) válik. 

„Hajlamosak vagyunk az irodalmi m űveket ideálisként, önállóként kezelni — szö-
gezi le Greenblatt —, s úgy gondoljuk, magukban hordozzák mindazt, aminek segít-
ségével megérthetjük jelentésüket és élvezhetjük szépségüket; a legtöbb reneszánsz 
szöveg viszont szorosan kapcsolódik konkrét helyzetekhez, meghatározott közösség-
hez, egyfajta életmintához. Taníthatjuk a korszak szerelmi költeményeit úgy, mintha 
eleve szöveggyűjteménybe szánták volna őket, ám a szerz ők csak elvétve kívánták 
művüket nyomtatásban látni. Nehezen képzelhet ő  el a Tudor-kori költ ők idején egy 
olyasfajta névtelen közönség, mint amilyet mi alkotunk a tantermeinkben; egy kis 
túlzással az angol reneszánsz szerz őkről azt állíthatjuk, amit egy történész mond a 
reneszánsz asztalokról és székekr ől." 12  

Mindig figyelemmel kell lennünk az adott kultúra elvárásaira, ismeretrendszeré-
re. Miután jó néhány évszázad választ e1 bennünket ezekt ől a költeményektől, mi 
már nem rendelkezünk azzal az ismerethalmazzal, melynek a költ ő  kortársai birto-
kában voltak, ám ez nem akadályoz meg minket abban, hogy bizonyos elvárásokat, 

10  S. Greenblatt: Learning to Curse. Routledge, 1990. 170. 
11  S. Greenblatt: A reneszánsz költészet rezonanciája (ford. Matuska Agnes). In.: Aetas, 1999. 1-2. 
12 Uo. 
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szándékot, vonzalmat tulajdonítsunk a költ őnek. Stephen Greenblatt több reneszánsz 
kori verset idéz, melyek ma is változatlan intenzitással t űnnek fel. Sir Thomas Wyatt 
angol udvari költő  sorait idézzük: 

Hogy menekülnek t őlem mind a n ők, 
Akik mezítláb illegtek szobámban! 
Oly jók, szelídek, lágyak voltak ők —  
S mind elvadult! Feledték, hogy korábban 
Bizony veszélyt is kockáztatva bátran, 
Kezemb ől vették kenyerük... De lám, 
Buzgón sürögnek mások oldalán! 
Áldom szerencsém, hogy volt jobb id őm, 
Százszorta jobb — Kivált egy kép kísért, 
Midőn habfátyol fedte őt, s midőn 
A válláról leejtve köntösét, 
Két karcsú karral átölelt, s beszélt, 
Becézve csókkal is személyemet: 
„Edes szívem, hogy tetszem így neked?" 
nem álom volt: ébren feküdtem én. 
De jámbor voltam, s íme elhagyott: 
Sivár magány vár életem delén. 
Szerelmét ől immár szabad vagyok, 
S ő  is tőlem szabadságot kapott, 
De mióta így bánt velem, hogy mit érdemel!" 1' 

A férfinek a n ővel szembeni viselkedésmódját a jámborság jellemzi. A Hogy 
menekülnek t őlem kezdetű  sor azt a helyzetet vetíti el őre, amely a költ ő  áldozatként 
azonosítja, a n őt pedig a nemére jellemz ő  féktelenségéért hibáztatja. A Hogy mene-
külnek tőlem költője keserűen emlékezik vissza arra az id őre, amikor azokat, akik 
most kerülik őt, sikerült hatalmába kerítenie. A helyzetkép sokkal bonyolultabb 
annál, minthogy csupán a leereszkedés, meghódolás egyszer ű  jelét lássuk ebben. 
Ennél sokkal többr ől van szó. A leereszkedés, az esdeklés és a fenyegetés s űrű  
szövete alkotja a történetet. 

Greenblatt hangsúlyozza, hogy a költészet és a társas kapcsolatok rejtett össze-
fonódásában rejlik a rezonancia titka. 

„Részben ama szabályok (az udvari etikett) ellentmondásaiból származik, ame-
lyek szerint a költ ő  is él, és amelyek ránk, olvasókra is vonatkoznak (ahogy Wyatt 

13 Fordította Mészöly Dezs ő . In.: Klasszikus angol költ ők I. Európa, Budapest, 1986. 204-205. 

26 



első  közönségére is vonatkoztak). Mindig abba a folyton visszatér ő  helyzetbe kerü-
lünk, hogy míg teljességgel egyfajta kulturális minta szerint élünk (ez ugyanis felté-
tele az irodalommal szembeni érzékenységnek), fél szemmel állandóan az említett 
minta határai felé kacsintunk. Talán éppen ez a kett ősség teszi olyan izgalmassá a 
múlt irodalmával való foglalkozást. A m űvek vitathatatlanul beletartoznak a tágabb 
értelemben vett kultúránkba, mégis elég távoliak ahhoz, hogy körbetekintsünk 
körülöttük." 4  

A kultúrától, melyet a költemény közvetít, egyszerre túlságosan is távol és közel 
is vagyunk. A kor társadalmi valósága elég távolinak t űnhet, pedig a kultúrát for-
máló erők ma is hasonlóan rejtetten m űködnek, mint a múltban. „A kultúrát meg-
tapasztalni annyi, mint érezni, milyen önazonosságunkat megformálni"ls 
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Jónás Csaba 

A tóképű  test 
(Részlet) 

Szörny ű  fájdalmat okoz, hogy kiszínezzek bármit. El őszeretettel olvasom, ugyanakkor irigy-
lem Borgest, aki soha nem áll meg félúton. Én ellenben, a távoli csodáló és gyenge jellem 
két part között ingázom, és bár a döntés szabadságát hírből sem ismerem, a követend őnek 
tartott gondos és szorgos ügyködés helyett a hirtelen ötletek, az indokolatlan jókedv és a fél-
reértések taréján vitorlázom. Nem tartozom azon boldogok közé, akik a kalandot mindenest ől 
a kisded játékok közé sorolják, mint ahogy kívül rekedtem a szerencselovagok rendjén is, akik 
az izgalmat önmagában elegendő  jutalomnak tekintik. Bátorságom soha nem csap át vak-
merőségbe, a kaland nálam mindenkor a térképkészít ő  asztalán nyeri el a jutalmát, és máig 
nem találtam olyan vidéket, amelynek kedvéért minden továbbiról lemondanék. Én a gyáva-
ságból indulok, és oda térek vissza, miként a testem és az agyam is a tétlenségben érzi ma-
gát otthon. Ebből a lassú rothadásból ránt ki olykor a szemérmetlen kíváncsiság és a 
menthetetlen hiúság. Mert annak az el őállítása, amit a „valóságszeretet" címkével árulok, egy 
„sírokban verselő  hiénát" igényel. Hogy magamhoz nyúlok, mint témához, az legfeljebb illet-
lenség, de hogy él ő  embereket tartósítok és üvegcsébe helyezve árulom őket, erre magam sem, 
találok mentséget. Ráadásul, szomorú, de igaz, a lenézés, az irónia ezerszer alkalmasabb tar-
tósítószer, mint bármiféle humán-pác. Amit én teszek, az a szó szoros értelmében „cserbenha-
gyás". Mások élnek, élveznek, szenvednek, én mindeközben a pádét kevergetem, és a t őrbecsalás 
módozatain töröm, a fejem. Perverz egy állat vagyok, és ebben a kijelentésben ezegyszer nem . 

lappang semmiféle titkolt büszkeség. Tudom, hogy rossz, amit teszek, de teszem, mert élvezem. 
Amikor reggelenként, illetve ahogy Szentivánéj közeleg, már hajnalonként, a gép 

elé ülök, hogy írni kezdjek, ma is gyakran elfog a kétely, hogy helyesen cselekszem-
e. Mint kamaszkoromban hajdanán, írás közben máig minden zajra összerezzenek. 
Mintha valami gyalázatot kellene rejtegetnem a világ el ől. És ha mai fejjel lappan-
gó szégyenem lehetséges indokait mérlegre teszem, meglehet, a szégyen nem alapta-
lan. Mert van valami mélyen természetellenes abban, hogy valaki egy üres szobában 
fel-alá járkál, szavakat mormol és rögzít anélkül, hogy bárkihez szólna. Es ha e 
körülmények furcsaságán túl is tehetném magam, akkor sem szabadulhatok azon 
keserű  és megkerülhetetlen felismerést ől, miszerint hiába az igyekezet gondolataimat 
és munkaeszközeimet tisztán tartani, a kész mondatokat mindig áthatja valami anyag-
talan, valami valótlan, aminek forrása csakis én lehetek, valami, amit senki más nem 
mondhatna, és ezért, végs ő  soron, hazugságnak kell tekintenem. 

Jól emlékszem, hogy évekkel ezel őtt, amikor még tiszta lelkiismerettel merültem 
el a szellemi önreprodukció kétes tisztaságú tevékenységében, mennyi fejtörést oko- 
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zott egy, az el őbbinél jóval csekélyebb súlyú dilemma. A sorozatos kudarcok hatá- 
sára már letettem annak megválaszolásáról, hogy miért írok. Am az továbbra is fog- 
lalkoztatott, hogy miért teszem közzé azt, amit írtam. Minthogy választ erre a 
kérdésre sem találtam, segítségért tapasztalt költ ő  barátomhoz, Szijj Ferihez fordul-„ 
tam. 0 azt mondta, fölösleges ezen tépel ődni: amit írunk, közzé tesszük — ez a dol-
gok rendje. Akkoriban különösen megnyugtatónak találtam, hogy ezt éppen ő  
mondja. Am annál nyugtalanítóbb volt, hogy amikor 1992-ben, a Szép versek anto-
lógia történetében el őször fordult el ő , hogy egy szerz ő  nem járult hozzá a fényképe 
közléséhez, ez éppen az én Szijj Feri barátom volt. Úgy éreztem, hogy e gesztussal 
olyan súlyt adott egy kétségtelenül fontos, ám e megnyilvánulásában mégis legköz-
napibb arcát mutató problémának, ami felettébb különös, s őt, érthetetlen egy „a dol-
gok rendjét" ismer ő  embertől. Elmondom, mire gondolok. Test és lélek, fizimiska és 
fantázia kényszerházassága engem is régóta foglalkoztatott, de úgy éreztem, hogy a 
fennálló kérdés, arcom hasonlít-e a versre, csak halvány visszfénye egy másik, ma 
már úgy látom, nagyon is kamaszos problémának, nevezetesen, hogy a lélek hason-
lít-e a testre. A válasz, úgy hiszem, kézenfekv ő . Annál hosszabb ellenben az út 
annak belátásáig, hogy igennel válaszolni képtelenség, nemet mondani ostobaság. 

Valahányszor olyan M ű, kerül a kezembe, amelyet szeretettel írtak, nekem is írni 
támad kedvem. Nem mintha ezzel valamit viszonozhatnék — inkább afféle útmuta-
tásnak látom, amely el ől neni tudok, és miért is akarnék, kitérni. 

A gáncstalan dicséret. a Múzsák ritka ajándéka. Különös kegy, ha sikerül egyide-
jű leg felidézni hála és rajongás egymástól igencsak távoles ő  érzetét. Es valóságos 
ünnepnap számomra, ha olyan írásm űre bukkanok, ahol a tárgyszer ű  bemutatás és 
a józan értékelés hátterében valamilyen személyre szabott rutin, szerencsés esetben, 
egy teljes szertartásrend bontakozik ki. Jelen esetben ez a napi olvasás, az ébredés 
és az olvasás szertartása, pontosabban, az olvasás és az elalvás szertartása. A szó-
ban forgó szerz ő  távoli, ám személyes ismer ősöm. Számára a kitüntetett napszak az 
éjszaka, szellemét tehát elalvás el őtt dolgoztatja. 0 az esti, az éjszakai olvasás szer-
tartásáról ír, ám bizonyosra veszem, hogy amikor az olvasást feláldozta az írásért, 
szelleme egzecírozásának id őpontján nem változtatott. És habár e b űn oltárán ma-
gam is gyakran áldozom, nem hallgathatom el, hogy tapasztalatom szerint a reggeli, 
hajnali szintén termékeny id őszakról szerz őtársam nem jószántából mond le. E rop-
pant férfias napszak a legtöbb könyvmoly számára terra incognita. A magyarázatot 
én abban vélem megtalálni, hogy ezek az emberek rendszerint, ha nem is törvény-
szerűen, silány testben laknak, s ez bizonyos kezdeti el őnyök után felettébb megke-
seríti az életüket, és bár ők ezt bizonyára hevesen tagadnák, a munka és nem 
utolsósorban a tapasztalatszerzés rovására megy. Különös viszonyban vannak a tes-
tükkel: parancsolnak neki, mégsem urai, és a test mint rossz szolga, mihelyt szerét 
ejtheti, meglopja őket. A visszataszító porhüvely miatt, melybe — sokuk így látja — 
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csakis valamin ő  gonosz tréfa folytán kerülhettek, szüntelen kerül őutakra kénysze-
rühék. A szépség — átlagember számára elképzelhetetlenül er ős — vonzásában él ő  
k.önvmolyok a könyvtárszobából kilépve púpként cipelik rútságukat, s ez a testi 
fogyátkozás minden mozdulatukat esetlenné, látható lényüket szánandóvá teszi. 
iVGközben szellemi balettjüket a szépség er őterében végzik, ők maguk afféle rútság-
zárványok. 

Visszatérve e nagyszer ű  szerz őre, akinek a lehet ő  legtöbbet köszönhetem, ő  
maga nem feltűnően csúnya, mindazonáltal aprócska és csenevész ember. Sárgás, 
viaszos b őrű, mint az er ős dohányosok általában. A fogai hézagosak és sokhelyütt 
feketék, ha mosolyog vagy nevet, fel-felvillan az őrlőfogakba öntött amalgám. Orrát 
és fülét kósza sz őrszálak ékítik, amelyek egy-egy hevesebb légvonat nyomán, légz ő  
gyökérként lebegnek az arca körül. Sokan erre csak legyintenének, és még akkor is 
az ilyenkor szokásos érveléssel sietnének a védelmére, ha elárulom, hogy ez a 
szerencsétlen flótás a n ői nem példátlan rajongója. Ez utóbbi vonás tapasztalataim 
szerint felettébb jellemz ő  a könyvmolyokra, akik gyakran szinte farkuk rabszolgái, 
s gyanítom, hogy ezt nem a génjeikben hordják, bármennyire végzetszer űen sújtja 
is őket. 

Nos, e nagyszer ű  szerző, mintegy a visszataszító fizimiska és felépítés ellensúlyo-
zására, a mások megnyerésére felettébb alkalmas egyéniséggel bír. Szándékosan nem 
mondtam, hogy megnyer ő  egyéniséggel. Ha bárki felkelti az érdekl ődését, azonnal 
működésbe hozza megnyer ő  apparátusát, ami az ő  esetében, kívülr ől nézve, gátját 
vesztett szófolyamként nyilvánul meg. S habár káprázatos m űveltsége és sziporkázó 
intelligenciája is szóhoz jut, az összbenyomás mégis inkább a fecsegésé, az indo-
kolatlan közléskényszeré, a védhetetlen tolakodásé. Ilyen közegben a káprázatos 
műveltségr ől és a sziporkázó intelligenciáról is el őbb-utóbb kiderül, hogy csupán 
csali — alantas célok szolgálatába állított eszköz. 

A tetszésvágy és a korlátlan bírhatnék sajnos teljesen meghatározza e sokra 
hivatott szerz ő  köznapi lényét. A legodaadóbb, szellemi kincseinek befogadására leg-
inkább fogékony megfigyel ők számára is kiábrándító az a sejtelem, hogy egy csókért 
meglékeltetné a fejét. Van valami mélyen lehangoló abban, hogy egy ragyogó elme 
kincstárának legékesebb darabjait egy apró és csúnya ember, gondolkodás nélkül, mi 
több példátlan elszántsággal, félig önkívületben önti a napról-napra változó, ám min-
dig is méltatlan, mert e ragyogást befogadni képtelen, fruskák elé. Szeretném azt 
hinni, hogy igazságtalan vagyok, hogy szenvedélye mértékét tévesen ítélem meg, de 
úgy tűnik, hogy ez a pergamenszín ű , fáradt húsú ember mindent feláldozna — és az 
őt ismerők tudják: fel is áldozott — azért a futó élvezetért, melyet a ropogós húsú 
bakfisok bódító kig őzölgéseinek belélegzése szerezhet. 

Ezt a példát mélyen az eszembe véstem. 
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Meghalt az utolsóelőtti nagyanyám. Gyermekkoromban sok, utóbb szinte semmi nem 
fűzött hozzá. Rendkívül labilis idegrendszer ű  asszony volt, aki amióta az eszemet 
tudom, úgy vitorlázott a betegségek, nyavalyák, többnyire halálos nyavalyák tenge-
rén, mint egy családi Odüsszeusz. Legalább 15 éve elbeszéléseinek legf őbb anyagát. 
saját testének hányattatásai és kalandos megmenekülései képezték. Bár jóideig egye-
sült er ővel igyekeztünk e csábítónak éppen nem nevezhet ő  kalandoktól visszatarta-
ni, ő  rendíthetetlen lélekkel falta a mérföldeket. Mint aki fél a kijózanodástól, 
szüntelenül édességet és zsíros ételeket majszolt, és a kalandos megmenekülések után 
bekövetkez ő, rövid, átmeneti időszakokat leszámítva, láncdohányosként vetette 
magát Újra meg újra a habokba. Mindannyiunkat megszégyenít ő  bátorsággal tudott 
például cukorbetegként dobostortát enni, vagy jégkrémet tejszínhabbal. De nemcsak 
testileg volt bátor. Ő  volt a család lelki-Odüsszeusza is, aki különleges furfangjával, 
minden képzeletet felülmúló huszárvágásaival, képes volt évr ől-évre, majd ahogy 
egyre tapasztaltabb lett, már hónapról-hónapra viszályt szítani a gyerekei között. 
A gyerekei voltak az a kísérleti terep, amit nem vehettek el t őle, ahová a testi 
leépülés utolsó pillanataiban is bátran kihajózhatott, és kiélhette kalandvágyát. Kez-
detben ugyanis a munkahely, bár ezt csak sejtem, az utca, a szomszédok is a vadász-
területét alkották. Mi unokák, egy más világ gyermekeiként kevésbé voltunk neki 
kiszolgáltatva, de a szüleinket csodával határos módon, szinte bábként mozgatta, 
noha a saját mozdulatainak sem volt teljesen ura. Én például tizenkét évesen fogad-
tam meg, hogy a feleségemmel soha nem fogok a szülei miatt veszekedni és egyúttal 
a nevében azt is megfogadtam, hogy ő  sem szidja az én szüleimet. Mindezek fényé-
ben nagyanyámnak is fontos része lehet abban, hogy az ilyen típusú kalandok az én 
életemb ől kimaradtak. Ha úgy fogalmazok, hogy anyám életéb ől jónéhány év ráment 
nagyanyám életére, ma, szül ői fejjel, mondhatnám azt is, ez csak méltányos. Mégis 
a legőszintébben mondom, szeretném, ha a szüleimmel szemben felhalmozódott adós-
ságot másként törleszthetném. A mi családközpontú világunkban a kitagadás maga 
a túlvilág, és anyámnak, ha átmenetileg is, ezt kellett. elszenvednie. Ma már látom, 
hogy ez volt az a pillanat, amikor elengedtem nagyanyám kezét. Igaz, nekem közvet-
lenül soha nem okozott fájdalmat, de a szüleimmel, a gyerekeivel nagy tétben ját-
szott. A kitagadás után, melyet aztán valamikor valahogy visszavont vagy hatályát 
vesztette, már csak ökrösszekérrel lehetett elvontatni hozzá, de, anyám unszolására 
és kizárólag neki címezve, évente azért néhányszor még meglátogattuk. A dédunokái 
fölött érzett meghatottsága még el tudott bizonytalanítani, igaz, a maga tökélyre fej-
lesztett módszereivel gyorsan el tudta érni, hogy a zavar ne állandósuljon. Az egyik 
pillanatban még könnyekkel a szemében ölelte magához a gyerekeket, a másikban 
már valami egészen váratlan és köznapiságában zavarbaejt ő  témára váltott át. 

A haláláról másnap reggel értesültem, anyám hívott telefonon. Váratlanul ért. 
Nem tudtam mit mondani. De legalább nem árultam el, hogy csodálkozom. És nem 
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kérdeztem meg, hogy dekát hogyan halt meg és a többi. A feleségem és a lányom 
éppen bevásárolni voltak. Háromnegyed óra helyett ekkor már másfél órája. Egy 
újabb idegtép ő  óra telt el, mire megérkeztek, Ezalatt fel-alá sétáltam a telefon köze-
lében, és két-három percenként kihajoltam a konyhaablakon, hogy lássam, vagy leg-
alább halljam, ha közelednek. Türelmetlen és szigorú ember vagyok — a késést 
különösen rosszul viselem. Amikor végre megérkeztek, és a lányom a folyosón felém 
futott, el őször éreztem sajnálatot nagyanyám iránt. A dédunokáját láttam felém 
futni, kezében egy kiflivel. Megszületése óta immár sokadszor, de ezúttal minden 
eddiginél nagyobb er ővel éreztem, hogy önakaratomon kívül, ha nem is ellenére, 
elfoglaltam helyem az apák és fiúk sorában. 

Nietzsche azt javasolja, hogy éljünk úgy, mint akinek minden pillanatát végtelen-
szer kell újraélnie. (Tatár György most bizonyára a fejét ingatja, de én hadd legyek 
ilyen egyszerű .) Nos, ez a súly alighanem bármely földi halandó életét összeroppan-
taná, mégis azt kell mondanom, hogy ami engem illet, jóideje igyekszem, öntudatla-
nul (mert eleinte nem tudtam a nietzschei útmutatásról), ennek szellemében élni. 
Ám ezt a tanácsot, ha szó szerint veszem, nagyon is mesterkéltnek, azaz m űvészinek 
érzem, éppen ezért, egészen a legutóbbi id őkig, a mondataimra alkalmaztam: olyan 
mondatokat akartam írni, amelyeket végtelenszer lehet és kell újraolvasni. Szeren-
csére a testem okosabbnak bizonyult nálam. 

Különös módon a gondolkodás határait is az ízlés jelöli ki. 
Liszt Reminiscences de Don Juanját hallgatom, a zongora Don Juanjának pazar 

előadásában. Ez az a fajta nagyvonalúság, természetfeletti elegancia, amire sohasem 
leszek képes. Ugyanakkor örömmel nyugtázom, hogy nagyobb bennem a tetszés, mint 
a sajnálat e valójában el sem szenvedett fogyatkozás felett. 

„I can always leave off talking, when I hear a master play". 

Amikor Kertész Imre Wittgensteint azért marasztalja el, mert az nem képes Mahler 
zenéjét méltányolni, azt állítja, hogy e fogyatkozás oka Wittgenstein zsidó-fóbiája. 
Anélkül, hogy átesnék a ló másik oldalára (noha semmi kétség, Kertész Imre ezút-
tal is tendenciózusan félreérti Wittgenstein szándékát), meg kell mondanom, hogy az 
én fülemnek nem kedvesebb Bartók azért, mert magyar volt. Akkor én már kozmo-
polita vagyok? 

Nagyon fontos lenne pl. megértenünk, hogy Vásáry Tamás, a magyar Bernstein, ez 
a kissé sápadt, ám karizmatikus felpezsdít ő, aki a keleti kultúra bölcsességével 
felvértezve. a zene lelkét, kutatja, miért visel karköt őt. Mint mondja, a hangjegyek 
mögött rejlő  valóságot messzemen ően előnyben részesíti a lélektelen precizitással, a 
szolgai másolással, az üres virtuozitással szemben, ám hallgat arról, hogy miért tért 
vissza megannyi külföldön élt év, zajos siker és neves hangfelvétel után? Szintén 

32 



fontos lenne megértenünk, ám mennyivel könnyebb, hogy miért bolyong a, nagyvi-
lágban, hiába várja a magyar rög, Sir Georg Solti, századunk szemtanúja. 0 ugyan-
is, a Cantata Profana „szarvassá változott fiújaként", -saját szavai, „nem fér be a 
szülei házába a nagy agancsával". Nos, megannyi izgalmas kérdés, gyalázatos inszi-
nuáció, melyre választ hiába remélünk, és sovány vigasz, hogy feltételezéseinket ők 
sem cáfolhatják meg.' 

Es arra vajon mi a magyarázat, hogy Karajan az ekkorra már tökéletességig bejá-
ratott hátrafésült, ám egy tincs erejéig megbolondított frizurájával, velejéig árja szép-
fiúként (már 1971-ben, és nyilván korábban, közel 60 évesen, arany karköt ővel), 
mindenki másnál jobban tudta visszaadni a háborús évek fojtogató atmoszféráját? 
(Persze, ahogy a lemez kísér őfüzetében olvasom: „...a II. világháború szinte minden-
kiben mély nyomokat hagyott Európában és szerte a világon".) 

Féléber szendergésemből a Dresdner Staatskapelle er ős hangjai ébresztenek. Azé a 
zenekaré, melynek hangzása, a szinte tapinthatóvá s űrűsödött muzsikusi tapasztalat, 
melyet azóta a kommunizmus pácában is megfürdettek, különös ékesszólásra bírta 
az aggastyán Strausst, a birodalmi zeneszerz ők kamarájának egykori elnökét, aki 
vonósokra írott Metamorfózisaiban zokogva állított emléket a porosz operajátszás 
porig bombázott szentélyeinek. „M űvészi pályafutásom felejthetetlen emlékeinek 
sokaságából e Mesterzenekar hangjai újra meg újra a legmélyebb hála és csodálat 
érzését hívják el ő". 

Kertész Imre új kötetét olvasom az illemhelyen. Mintha az emésztésem packázna 
velem: ma másodszor kerülök ebbe a méltatlan helyzetbe. Árnyékszéken olvasni, 
finoman szólva is, bárdolatlanság. Az utóbbi id őben mégis gyakran vétek a jómodor 
ellen, mi több, a lelkiismeret szava is csitulni látszik. Ezért gondoltam, hogy addig, 
amíg nem kés ő, kihasználom a kertészi inspiráció és a fizikai frusztráció kett ős ener-
giaforrását, és megvizsgálom, mi állhat szellem és test e kényszer ű  nászának hátte-
rében. 

Amennyire vissza tudok emlékezni, kezdetben e szokásnak egyetlen rabját ismer-
tem, apai nagyapámat, aki el őszeretettel vonult vissza újsággal és tollal lakásuk 
remetelaknak sem éppen vonzó mellékhelyiségébe, és a várakozás perceit kereszt-
rejtvény-fejtéssel édesítette meg. Természetellenes, s mint utóbb megtudtam, az úri 
magatartással is mélyen ellenkez ő  viselkedése engem felettébb taszított, s idegenke-
désemet er ősítette, hogy nagyanyámat még az illemhelyre távozni sem láttam soha. 
E meghatározó korai élmény után, immár az élet s űrűbb vizeiben gázolva, kiderült, 
hogy az árnyékszéken olvasás korántsem unikum. S habár a kultúra, de legalábbis 
a betűk szeretete fontos szerepet játszik kialakulásában (sokan talán az unalomra 

I Sir Georg hazatért, és én örökre a szívembe zártam. Igaz, csak a port hozta vissza, mib ől véte-
tett — de többet nem is érdemeltünk. 
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kennék az egész jelenséget, de látott-e már valaki, kérdem én, türelemjátékkal a 
kezében üríteni induló embert), a megalapozó tényez ő  teljes mértékben testinek, 
biológiainak mondható,, nevezétesen, hogy maga a m űvelet sokak számára keserves 
és hosszan elhúzódó. (En persze könnyen beszélek, az emésztésem gyors és precíz, 
már-már pedánsnak mondható.) 

A második meghatározó élmény forrása János barátom volt, aki költ ő  létére 
aránytalanul sok id ő t szentelt alantas biológiai szükségleteinek kielégítésére. Ekkor 
kellett először . eltöprengenem — mert jónéhányszor kényszerültem miatta várakozás-
ra —, hogy mi vihet rá valakit arra, hogy huzamosabb id őn át tartózkodjon ott, ahon-
nan minden józanesz ű  ember, amint teheti, sebesen menekül. A jelenség hátterében, 
úgy hiszem, egy súlyos taktikai hiba áll; vannak, akik már az els ő  bizonytalan jelre 
futásnak erednek, s ez rendszerint a természet fölösleges és hiábavaló sürgetésébe 
torkollik. Márpedig a természet törvényei szigorúak és kérlelhetetlenek. János bará-
tom esete a szememben egyértelm űen azt bizonyította, hogy a szenvedélyes árnyék-
széken-olvasókról lepereg minden józan megfontolás, kudarcaikból nem képesek 
tanulni, menthetetlenek, de mivel ő t intelligens embernek tartottam, nem zárhattam 
ki eleve, hogy a hiba az én helyzetértékelésemben van. Mint az igazán fontos kérdé-
sekben, választ itt is az id ő  s a véle karöltve járó tapasztalat hozott. A vizsgaid ő -
szakokban vagy az elmélyült figyelem más önfeledt szakaszaiban, amikor meghallot-
tam a természet szavát, bármennyire nagy úr is, sokszor vonakodtam a könyvet fél-
retenni, s ezzel máris bélcsavarodással fenyeget ő  tusakodások közepén találtam 
magam. Ezek a keser ű  élmények taszítottak aztán engem is a szentségtörés irányá-
ba — eleinte tankönyvekkel, kötelez ő  olvasmányokkal, jegyzetekkel rohantam be a 
mellékhelyiségbe az utolsó, még egészségesnek mondható pillanatban, és ott szinte 
levegőt sem véve, ültem diadalt a zsarnoki természeten. A könyvek ekkor még csak 
díszletként szolgáltak a kezemben. Csakhogy ősi tapasztalat, hogy aki egyszer átlép 
valamilyen határt, kisvártatva mindenestül e határon túl találja magát. 

Noha Jánosommal, aki nyugodt lélekkel olvasta a Duinói elégiákat kétes tiszta-
ságú legény-illemhelyünkön, nem kelhetek versenyre, id ővel magam is ráéreztem a 
dolog ízére, s bizony nem szégyellem bevallani, hogy különösen a külvilág és cinkos-
társa, a napvilág zaklatása el ől egyre gyakrabban menekültem, ha csak percekre is, 
a toalett szerzetesi zárkára emlékeztet ő , aszketikus belterébe, amely valóban képes 
meditatív hangulatba hozni az erre fogékony lelket. Azaz el őfordult nem egyszer, 
hogy dolgom végeztével, mélyen elmerülve valamely gondolatébreszt ő  vagy lélekeme-
lő  írásműben, ott ragadtam saját alantas m űvem felett, és csak a varázslat múltával 
eszméltem rá gyalázatos állapotomra, s menekültem ki a friss leveg őre. 

Mint látható, e b űnben magam sem vagyok ártatlan. Ha mégis másoknál ritkáb-
ban merítkezem meg benne, ezt nem annyira a lelkiismeret figyelmeztet ő  szavának, 
és a szófogadó léleknek köszönhetem, mint inkább emésztésem precizitásának és 
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kiszámíthatóságának. Ám meglehet Kertész Imre új fejezetet nyit idevágó tapaszta-
lataim könyvében. 

Előttem egy hal, mely szinte minden mozdulatomra összerezzen. A kor; amelyben 
élek, nem ismeri a súlyos, mozdíthatatlan asztalok titkát. Dolgozószobámat, ha úgy 
hozza kedvem, percek alatt átrendezhetem, s habár pusztán az életkorom alapján 
korai lenne állandóságra vágynom, nem tagadhatom, hogy a szüntelen sürgöl ődés 
közepette mély, és bizonyára megalapozatlan, nosztalgia él bennem let űnt, szigorúbb 
korok iránt, amikor a bútoroknak, szobáknak, asztalterít őknek, és ki tudja, még mi 
minden másnak, helye és súlya volt. 

Ha két mondat között elakadok, és felnézek, a halat látom: a szemét forgatja egy 
fehér, ahogy felénk mondják, vájdlingban. Fajtájára nézve ez egy japán hal, mégis a 
keszthelyi öböl partján született, és most néhány napot, gyermekeim alantas szóra-
koztatása végett, a mi kerti medencékben kénytelen eltölteni. Amikor megvásároltam, 
abban sem voltam bizonyos, hogy egyáltalán érdemes neki eleséget vennem. Régi 
akvarista tapasztalat, hogy az életéért küzd ő  hal nem érez éhséget. Végül mégiscsak 
felülkerekedett bennem a humanista, és vásároltam egy doboz „lemezes tápot", a 
legolcsóbb és legsilányabb haleledelt. Így aztán a medencében, a gyerekek ujjongá-
sa közepett megtett, els ő  biztató körök után, megetettem — és a szám űzött hal evett! 
Dehát nem lett volna-e szörny ű  barbárság hagynom, hogy ez az „alapvet ően ponty", 
melyre éppen szívóssága és igénytelensége miatt esett a választás, a szemem láttára 
múljék ki, megcsúfolva azt a sokszáz éves utat, amit egyszín ű, nagytestű, pontysze-
rű  őseitől mai „aranyhalságáig" tett meg egy távoli és ezért még inkább tiszteletre-
méltó kultúra állhatatos és célratör ő  erőfeszítései nyomán. A hal szerencsére él és 
virul, még a gyerekekkel való együttfürd őzést is átvészelte, és most itt úszkál az író-
asztalomon, egy fehér váj dlingban, és minden hevesebb mozdulatomra összerezzen. 
Nem tudja, hogy különösen csillogó szemem ellenére, közel s távol én vagyok az 
egyetlen élőlény, amely úrrá lett azon az ősi késztetésen, hogy kivegye a vízb ől és 
megegye. 

Az a tény, hogy az ember képes undorral tekinteni saját m űvére, megfelel ő  
kezekben a Teremt ő  jósága melletti érv lehet. 

A televízióban Brezsnyev, gyermek- és kamaszkoron kedvelt pártf őtitkárának kór-
tanát taglalják, szemtanúk, megszólaltatásával. A m űsor célja, az alkotók szándéka 
szerint, feltárni mindazokat a súlyos és, nyíltan kimondják, a világtörténelmet for-
máló, elsődlegesen viselkedési zavarokat, melyeket, miután hajdani bizalmasai arról 
biztosítanak, hogy egészen 1974 márciusáig a pártf őtitkár viselkedésében semmi 
rendelleneset nem lehetett tapasztalni, a szocialista világrend őre úgymond jó ember 
volt, országának és népének h ű  fia, semmiképpen sem lehet pusztán jellemének 
fogyatékosságaira, neveltetésére vagy genetikai állományának lapszusaira visszavezet-
ni, csakis valamilyen fatális véletlen, a természet el őretolt hadtestje, a szervezet 
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támadása nyomán állhattak el ő . Ismerve Brezsnyev, a néz őknek különleges, pártf ő-
titkártól mégis természetes, viselkedését és jellemét, ésszer űbb tehát - az a föltétele-
zés, hogy nem valamiféle bizánci hatalmi őrület, mellyel jóideig derekasan küzdött, 
kerekedett fölibé, hanem a testnedvek egészséges aránya bomlott. meg. Ez a legendá-
san vízfej ű  ember szeretett vadászni és úszni. És valóban láthatjuk, amint a való-
színű tlen test ű  ember teste a vízben, mint egy, az apporttal kifelé úszó kutya, tolja 
maga előtt a vízen a fejét, majd megpillantjuk az egész mitikus testet, amikoris a 
főtitkár fürd őnadrágban sakkpartit játszik egyik kollegájával. (Hogy a hasonló 
felvételek milyen megfontolásból születtek, nem tudhatjuk, de a névtelen operat őrt 
hála illeti). Leonyid Brezsnyev éles esz ű  politikus volt, aki remek taktikai érzékr ől 
tanúságot téve, mondják hajdani orvosai. és kollegái, azaz az elvtársak, akaratát akár 
saját tanácsadói vagy éppen az amerikai küldöttség ellenében is érvényesíteni tud-
ta, másrészr ő l azonban, 1974 márciusától, felt űnően sokat aludt — „aggasztóan 
sokat" —, délutánonként négy-öt órát, ami, ahogy a kérdés szakért ői mondják, egész-
ségtelenül sok, és amikor fölébredt, már alig maradt ideje az esti lefekvésig az 
államügyek intézésére. A pártorvosok elmondásából végül is hátborzongató kép raj-
zolódik ki: a világtörténelem fordulatainak, sok százmillió ember sorsának letétemé-
nyesét túszul ejtette egy ápolón ő, aki az orvosi tiltásnak fittyet hányva folyamatosan 
altatókkal tömte az amúgyis aluszékony főtitkárt. Az alvómán Leonyid Iljics rajong-
va szerette ezt a cédát, esetében tehát szó sem lehetett arról, hogy egyszer űen eltá-
volítsák, nyugdíjba vagy kényszermunkára küldjék. Am a szovjet hon h ű  és tudós 
fiai nem véletlenül alkották a népi demokráciák vezet ő  erejét. Egy agyafúrt ötlettel, 
melynek méltó kifejtése külön tanulmányt igényelne, úrrá lettek a pattanásig feszült 
helyzeten. Az ápolón ő  mesteri eltávolítása azonban nem hozta meg a várt sikert. 
Leonyid Iljics altató és ápolón ő  nélkül csak árnyéka volt korábbi önmagának. A ha-
dicsel után a főtitkár maradék szellemi energiáját a gyógyszertilalom kijátszására 
összpontosította. Baráti körben, amikor levethette végre a válláról a világforradalom 
terhét, a szót mindig az alvásra terelte: el őadta álmatlansági tüneteit, majd rendre 
kikérte barátai és beosztottjai véleményét, akik, mintegy jelszóra, versengve ürítet-
ték ki zsebeiket, a furfangos Leonyid Iljics pedig elégedett mosollyal söpörte be az 
altatótermést. 

Ami engem illet, én Schopenhauerrel vallom, hogy a vallásos hit megrendülése 
óta, az alvásnál nincs üdvözít őbb tevékenység, s hogy a zsenialitáshoz, mely itt a föl-
dön ígér mennyországot, a kispárnán át vezet az Út. A zsenialitás egyik legnagysze-
rűbb képviselője és teoretikusa, Salvador Dalí Egy zseni naplója című  művében arról 
számol be, hogy ha sikerült olykor egy teljes napot átaludnia, ő  a léha nyújtózkodás 
és a kényszeres cselekvési roham helyett azonnal újabb adag altató után nyúl. Ma-
gam is úgy látom, hogy az alvás az egyetlen, nem egyértelm űen szellemi tevékenység, 
amelytől semmi idő t nem sajnálhatunk. Ezen a ponton tehát kétségbe kell vonnom 
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a szovjet szakért ők, közeli barátok és bizalmasok hadának ítéletét, akiknek pártat-
lansága amúgyis megkérd őjelezhető, hiszen a nyugati televíziós kamerák és m űsor-
készítők hadának keresztt űzében, némi baksis reményében, mondandójukat aligha-
nem úgy igazították, ahogy azt ez a számukra velejéig idegen szellemiség elvárta. 
Mert a nyugati publikum szemében bizonyára különösen hatott ez a hatalmas fej ű , 
és miért kételkednénk, hatalmas elméj ű  ember, akit a világszellem azért vetett a fel-
színre, hogy ellenálljon mindazon napnyugati sündörgésnek és taszigálásnak, mely e 
büszke birodalmat id ővel a teljes káoszba és nyomorba taszította, mindent elkövet-
tek hát, hogy megfosszák trónjától, rendkívüliségét közönségességgé, végs ő  soron 
betegséggé alacsonyítsák, hiszen a karamazon aljosák országa, a „sötétség birodal-
ma", ahogy a színészelnök nevezte, valójában az isteni világrend, az ész és a termé-
szetes tekintély utolsó bástyája volt, mely rettegéssel töltötte el a munkában és a 
szabad véleménynyilvánításban elégséges életcélt találó lelki szegényeket. 

Barátom, aki bezárkózással válaszolt a külvilág zaklatására a szemem láttára járta be 
a közönséges éleselméj űségtől a zsenialitásig vezet ő  utat. E minden ízében rendkívü-
li ember már els ő  pillantásra sem hagyott kétséget afel ől, hogy a nyájszellemiség, a 
kamaszokat mindenkor vonzó és fokozatosan megfojtó akohneleg mer őben idegen 
tőle. Miközben a végnapjait él ő  „létező  szocializmusban" a proletárslamposság 
utóvédharcát vívta a suhogós melegít ők ellenében, ő  hátrafésült, brillantinos hajjal, 
kifogástalan öltönyben, cúgos cip őben járt, és a tanszereit aktatáskában hordta. 
Ez a frontális kollízió már önmagában félelmetessé tette, de az elrettentés tényleges 
fókusza a koponyája volt. Barátom fizimiskája a húsvét-szigeteki óriásszobrokat idéz-
te, amelyek Erich von Dániken vagy Nemere István szerint egy idegen civilizáció hír-
nökei. Nem tartozom e két fantaszta feltétlen csodálói közé, ám el kell ismernem, 
hogy idevágó fejtegetésükkel ezegyszer nagyon is a kezemre játszanak. Ez az arcba 
öntött holdbéli táj annyira mellbevágó volt, hogy anyám, például, a mindössze né-
hány másodperces els ő  találkozásukat követ ően, minden tapintatot félre téve, azzal 
a kérdéssel fordult hozzám, hogy sžerintem épelméj ű-e ez a fiú. Barátom sajátságos 
fejformájának éppenséggel volt racionális magyarázata — fogóval született —, ám ez 
a háttérismeret a látvány feldolgozását körülbelül annyiban segítette, mint ha vala-
ki közölné velünk, hogy a Rabszolgákat 1VIichelangelo vés ővel faragta. Engem ez az 
elszabott fej mindenekelőtt óvatosságra intett: a más fejeknél alkalmazott módsze-
rekkel itt aligha boldogulok. Wittgenstein valahol azt állítja, hogy a lélek legjobb 
képe a test. Ezek szerint,,ha tudnék olvasni a testekben, talán a barátom .lelkéhez 
is kulcsot kaptam volna. En azonban, saját er őből mindössze addig a megfigyelésig 
jutottam el, hogy a különleges lélek felt űnő  gyakorisággal ver tanyát különleges test-
ben. De nem szívesen foglalnék állást a tekintetben, hogy egy képlékeny koponyával 
a szülőasztalon találkozó kemény tárgy el őhívhatja-e a*zsenialitást, vagy fordítva, a 
spirituális megközelítés a helytálló, miszerint a lélek a gomb, és a test hozzá a 
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kabát, Az alapok tisztázatlansága ellenére, határozottan állítom, hogy a rendhagyó 
testbe bújt rendhagyó lélek számára törvényszer ű  a kiválás. Hiszen hogyan is érez-
hetné otthon magát egy olyan világban, amely a nemz őszervek alakja és nagysága, a 
csípő  kereksége vagy a mellbimbók állása alapján hozza megmásíthatatlan ítéleteit? 

Barátom, egy apró fogyatkozástól eltekintve, pontosan megfelelt a schopenhaue-
ri übermensch, azaz az önmagában teljes ember eszményének. 2  Az említett apró fogyat-
kozás locusa én voltam, lévén a beszélget őtársa. A kapcsolatfelvételt nem én kezde-
ményeztem, hiszen eleinte én is a küls ődleges jegyek alapján ítél ő  csőcselékhez tar-
toztam. Hogy végül sikerült ezekhez a minden ízükben rendkívüli beszélgetésekhez 
felnőnöm, ez legalább annyira az ő  tisztánlátását dicséri, mint a szüleim génállomá-
nyát. Az intenzív konverzáció-kurzusnak köszönhet ően röpke egy esztend ő  alatt 
saját nyelvjátékot alakítottunk ki, amelyet els ődlegesen az emberi esend őség exponá-
lására és a röhej taigetoszának megnyitására használtunk. A hagyományos beszélge-
tések egyik rákfenéjét, az ő  irányításával, kezdett ől kizártuk: kerültünk minden 
személyes, azaz mer őben üres megnyilvánulást.. A mi nyelvjátékunkban az „Én állí-
tom, hogy X" mintájú kijelentéseket azonnali, könyörtelen megtorlás követte. 

Ahogy az az eddig vázoltakból sejthet ő , kett őnk közül vitathatatlanul ő  volt a 
rendhagyóbb. En, ha némi üggyel-bajjal is, de elboldogultam a köznapok világában, 
ő  erre késztetést sem érzett. Eletét a mizantrópia és a vegytisztaság jegyében kormá-
nyozta, és bár a példáját egy pillanatra sem támadt kedvem követni, a következetes-
ségét mindvégig csodáltam. Persze a következetességnek is megvannak a maga 
korlátai. Barátom, például, nem tudott ellenállni az egyszer ű , azonnal átlátható 
érvelésnek. En legalábbis ennek tulajdonítom vonzódását a pornográfia, a punk és 
a fajelmélet iránt. Ismeretségünk harmadik hónapjában elárulta, hogy ő  „népboldo-
gító eszméket" vall, azaz egyidej űleg nemzeti és szocialista. Kés őbb aztán saját szem-
mel láttam, amint egy sokra hivatott, és teljes cs ődöt mondott párt alakuló ülésén, 
hátranyalt hajjal, a régi filmhíradókat idéz ő  gesztusokkal és fordulatokkal ékített 
beszédével lelket öntött a másfél tucatnyi,' még él ő  veteránba. T őle hallottam el őször 
a New York—Tel-Aviv tengelyr ől, mely, mint mondta, mindannyiunk életét kormá-
nyozza. Ugyanez az ember alig néhány évvel kés őbb metsz ő  gúnnyal mesélt a nem-
zetmentő, fajvédő  élcsapatról, és kijelentette, hogy a magyar a népek szemete. De 
túlságosan is el őreszaladtam. 

Szellemének radikális feldúsulása a külvilág el ől tökéletesen rejtve ment végbe. 
A napi érintkezés során magam is csak annyit észleltem, hogy a kezdetben behozha- 

2  Amikor fellapoztam Schopenhauert, hogy megtaláljam e hivatkozás forrását, meglep ődve, ugyan-
akkor örömmel nyugtáztam, hogy mesterem Arisztotelészt idézi: Felicitas sibi sufficientium est — 
boldog az, ki beéri önmagával (Eth. Eud. 7. 2.). Majd így folytatja: „Minél magasabbrend ű  va-
laki, annál magányosabb". 
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tatlannak hitt szellemi fölényem röpke egy év alatt nyomtalanul elpárolgott. Széls ő-
séges állásfoglalásait az álláspontok mesteri váltogatása váltotta fel. Mintha gondo-
latban képes lett volna bármely tárgyat körüljárni, és valamennyi szemszögb ől 
lefesteni. Ezt pedig akkor is, most is, isteni attribútumnak tekintettein. Az átlénye-
güléshez talán már csak rólam kellett volna lemondania, azaz a beszélgetésr ől, az 
érintkezés elemi késztetésér ől. Ezt az utolsó lépést azonban, bármennyire követke-
zetes volt, nem tette meg, s őt, egy idő  után aggasztó tünetek jelentkeztek nála: pl. a 
barátjának nevezett, és próbált barátságosan viselkedni. Eleinte csak velem, kés őbb 
másokkal is. En, aki az önmérséklet gyakorlásában inkább tanítványa, mint meste-
re voltam, értetlenül figyeltem színeváltozását. Utólag, a forradalom és romantika 
szókészletét használva a vele történteket azzal magyaráztam, hogy a zsenialitás 
küszöbére érve megpillantotta az őrület készül ődését, és némi habozás után a nor-
malitást választotta. Ő  visszakapta az életét, én viszont elvesztettem a barátomat. 
Megtorpanását villámgyors szellemi hanyatlás követte. A szemében, mi több, az egész 
fizikumában lappangó „természeti kegyetlenség" nyomtalanul elt űnt. Reflexei lelas-
sultak, gondolatai elvesztették metsz ő  tisztaságukat. Lányokkal állt szóba, és ezek a 
beszélgetések, törvényszer űen, egyre közönségesebbek és kétségbeejt őbbek lettek. Ez 
a különleges elme, melynek otthonát egy szinte lakatlan világ képezte, szánalmasan 
botladozott a közönséges, földi gravitáció terében. A szó szoros értelmében kivetk ő -
zött magából: a cúgos cip őt, az élére vasalt nadrágot és a fekete zoknit felváltotta a 
szakadt farmer és az edz őcipő , haját többé nem kényszerítette a koponyájára, és az 
úriember méltóságát megalapozó járásról áttért a tekerésre. Ez utóbbit különösen 
zavarónak találtam, hiszen túl azon, hogy a biciklir ől való lekászálódásban mindig 
ott bujkál az orrabukás komikuma, a kézfogás méltóságteljes szertartása is önmaga 
paródiájába fordult: miközben kezet nyújtott, a balkezével a drótszamarat tartotta 
egyensúlyban, egyúttal meghajolt el őttem megakadályozandó, hogy a vállára vetett 
hátizsák közé zuhanjon. A figyelem e szétporciózása szükségszer űen meghiúsította a 
szembe nézést, amely tudvalev őleg a kézfogás valódi értelme. 

Társasága kezdett egyre terhesebbé válni. Nekem egyik pillanatról a másikra 
családom támadt, és az évek során felhalmozott er őtartalékot, amely a köznapok 
művészi megformálásának elengedhetetlen feltétele, néhány hónap alatt feléltem. Az 
új körülmények között már nem voltam képes arra, hogy társalgásunk korábbi 
szabályainak megfelel ően a legelemibb kijelentéseket is két, vagy lehet őleg még több 
értelművé tegyem. A fiam születése — és itt minden szónak különös jelent ősége van 
— kiegyenesített. Barátom azonban, bár alacsonyabb h őfokon, továbbra is az aggle-
gények gyűjtöget ő-vadászó életmódját folytatta. Tapasztalatai vagy lelkialkata eleve 
kizárta, hogy őszinte legyen — ha olykor kísérletezett is alany -állítmány-tárgy, els ő  
szótári jelentés-jelleg ű  mondatokkal, az eltúlzott gesztusok és a zavarbaejt ő  arcjáték 
idézőjelbe tette mindenkori mondandóját. Ha pedig nagynéha sikerült valós szándé- 
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kát megsejtenem, a felszínre bukkantt tartalom mindenkor szánalmasnak bizonyult. 
Lelki problémáiért a testére hárította a felel ősséget. Böjttel igyekezett kiűzni magá-
ból a gonoszt, és legyengült elméjét keleti tanokkal próbálta talpra állítani. Egy 
ragadozó persze nem élhet csírákon és magvakon. Tekintete megtört, teste sorvadás-
nak indult. Rákapott a csillagjóslásra, és ezt már a kötelez ően megelőlegezett tiszte-
tetem ellenére sem tudtam komolyan venni. Amikor a magára idézett poklot nem 
bírta tovább, egyszer űen eliszkolt. De nem gyógyult meg. Mindaz, ami korábban 
magasabb célokat szolgált, immár emberi hitványságként fityegett rajta. A lelke 
mélyén mindenkit lenézett, de megvetését a páriák számára megtéveszt ő  iróniába 
csomagolta. Pénzt fogadott el a csillagjóslásért, és közben jót mulatott azon, hogy 
milyen ostobák azok, akik életük kínzó gondjainak megoldását t őle remélik. 

Amikor az ember utólag megkísérli egy barátság vagy szerelem végpontját kije-
lölni, választása óhatatlanul önkényes lesz. A mi barátságunk sorsát is egy apró, még-
sem jelentéktelen epizód pecsételte meg. Volt egy lány, akit a melléért szeretett, de 
lehet, hogy a fenekéért is. Én világéletemben kételkedtem a hús megtartó erejét . 

illetően, és ez esetben sem tudtam túltenni magamat szerelmük fogantatásának mate-
rialitásán. Barátom az évek folyamán sokszor próbált meggy őzni arról, hogy kezde-
ti vonzalma úgymond kiteljesedett, és a barátn őjét már testest ől-lelkestől szereti. 
Aztán a menetrend szerinti összezördülések egyikét követ ően nem csak azt mondta 
el, hogy szakítottak, hanem azt is, hogy miért. Úgymond, ostoba hibát követett el. 
Amikor hazautazott a szüleihez, az íróasztalán felejtette a már megszövegezett, szex-
partnekt keres ő  hirdetését. Barátn ője, a távollétében, felment a lakására, és az els ő  
dolog, ami a szemébe ötlött, az apróhirdetés volt. 

Mártások és öntetek, a gyomor feltételezett bolyhainak ingerlése soha nem foglal-
koztatott. Amikor rövid gyepl őre fogtam elmémet, hogy dolgozzék végre, a testet is 
visszatereltem igaz honába, ahol irányt a szükség és nem játszi ötletek adnak. 
Abrakként azt kapta, ami valóban szükséges, és bár kezdetben rugdalózott ellene, 
elszántságomat nem törhette meg. Az evést visszavezettem eredetéhez, a táplálkozás-
hoz. Ettem, hogy éljek, s mivel azért éltem, hogy gondolkodjak, az étkeket is ennek 
szellemében választottam meg. Azt mondják, a hús megbilincseli az elmét, lévén a 
gyomrot viaskodásra kényszerít ő  étek, s ahogy az elme, úgy a test sem képes egy-
szerre kéthelyütt helytállni. E belátás szellemében csak zsenge füveket, magvakat, 
gyümölcsöt és jó forrásvizet fogyasztottam, de mivel a testemnek sem akartam kény-
ura lenni, a tojást és a halat nem tagadtam meg t őle. Előrelátásom nyomán a test 
szerényebbé, vált. Az amúgy sem er ős vágy bizonyos étkek, a bor vagy más bódító 
hatású italok után kihunyt, míg szaglásom, ez az éteri tudomány, kifinomult. Miel őtt 
azonban bárki azt hinné, hogy aszketizmusom különleges élettani, végs ő  soron, szel-
lemi jelenségek kísértetkastélyává tett, le kell szögeznem, hogy ennek az önmagam-
mal folytatott kísérletnek hamar vége szakadt. Gyomor és agy, be kellett látnom, ezer 
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szállal köt ődnek egymáshoz, és aki az egyiket sanyargatja, az a másikat is szoron-
gatja. Csodálattal adózom annak az ősi bölcsességnek, miszerint az vagyunk, amit 
megeszünk. 

Ujabban számos barátomon észlelem, hogy a férfikor küszöbére érkezvén külö-
nös érdeklődés támad bennük a növények és állatok, nedvek és porok étkezés cél-
jára való vegyítése iránt. Közkelet ű, egyszerű  receptúrákkal kezdik, aztán egy bels ő  
hangnak engedelmeskedve egyre távolabbi vizekre merészkednek. Vak lennék, ha nem 
látnám, mennyi örömöt és fels őbb hivatást találnak egy maguk készítette paprikás-
krumpli-változatban. Nem akarom túlzott érzeménnyel, vagy keresett szavakkal tönk-
re silányítani mondandómat, de úgy hiszem, elmélet és gyakorlat boldog, egyebütt 
csak a tudományban és a szerelemben átélhet ő, násza ez. Van azonban valami, ami 
az étkek felh őtlen és korlátlan élvezetét ől engem máig eltántorít. A lehetséges ízek 
világában csodálatomat leginkább a kínai konyha vívta ki, mely a maga végtelennek 
tűnő  változatosságával és megmagyarázhatatlan ízharmóniáival különöšképpen alkal-
mas terep a magasabb étel- és ízleléselméleti spekulációkhoz. Valóságos csoda, hogy 
a természet törvényei megengedik, hogy a megannyi össze nem ill ő  alapanyag egyet-
len, mégis ezerszín ű  ízárnyalatban találkozzék. Ráadásul ezek az ízek velejükig má-
sok, mint amit ízlelésem és gyomrom megszokhatott. Ha tehát az ilyen ételt jóíz űen 
fogyasztom, ez a test tanulékonyságának csodálatos bizonyítéka. De az is lehet, hogy 
a mi étkeinket és az ő  étkeiket áthatja valami titkos korrespondencia, melynek 
felderítése a jöv ő  feladata. S ha ez a vállalkozás sikerrel járna, ez újfent azt bizo-
nyítaná, hogy az idegenkedés más népek ételeit ől inkább neveltetésünk, semmint 
ízlelésünk sajátja. Montaigne említi valahol, hogy Dárius egy alkalommal arról 
faggatta a görögöket, .vajon mennyi pénzért volnának hajlandók halott_ apjukat 
megenni, miként ezt az indusok teszik, gondolván, hogy szeretett atyjuknak saját tes-
tüknél méltóbb síremléket nem állíthatnak. A görögök megütközéséhez, amit Dárius 
kérdése váltott ki bel őlük, talán csak az indusoké volt fogható, amikor Dárius őket. 
meg arról faggatta, hogy mennyi pénzért volnának hajlandók halott apjukat eléget-
ni, ahogy ez a görögöknél szokás. 

Lehet, hogy következetlen, gyáva vagy egyszer űen gyengegyomrú vagyok, de ami-
kor látom, hogy a kínaiak kígyókat, rovarokat, kutyát és ki tudná felsorolni, még mi 
mindent főznek bizonyára ízletes eleggyé, a rosszullét környékez. Az undor csupán 
a szokás hatalmának oktalan testi megnyilvánulása? Meglehet. De minél tovább töp-
rengek e kérdésen, úgy er ősödik bennem a sejtés, hogy engem valami más zavar. Ha 
egy kínai mesterszakács elkészítene egy kutyát, és nem árulná el, hogy mit tálal. fel, 
jóízűen elfogyasztanám, és a gyomrom sem háborogna. Tehát bármit meglehet enni? 
Bizonyára. Csakhogy ekkor bennem egy olyan hang szólalt meg, amelynek létér ől 
eddig mit sem sejtettem, és a következ ő, színpadias kérdést intézte hozzám: Vajon 
nem méltatlan egy lelkes állatnak bélsárként végeznie? Ez a rengeteg világ azért 
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teremtetett, hogy megegyük? Sokáig úgy hittem, hogy ezek a kérdések nem igényel-
nek választ. Egy zavart pillanatomban azonban sorra vettem a feltételezett válaszok 
következményeit. Ha csak az a baj, hogy az állatok a bélcsatornánkon keresztül jut-
nak a túlvilágra, ezen könnyen segíthetünk, gondoltam. Am a második kérdés fényé-
ben a növényevés csupán a probléma elnapolását jelenti. Es aki egyértelm ű  választ 
akar adni, annak nem marad más, mint az életműködések felfüggesztése, hiszen egyet-
len lélegzetvétellel is élőlények ezreit pusztítjuk el. Egy másik úton elindulva sokkal 
vonzóbb értelmezéshez jutottam. Ezek szerint a személyes anyagcsere tisztátalansá-
ga nem erkölcsileg, hanem esztétikailag ragadható meg, azaz a táplálkozás során 
valami szépet. elrondítunk. Az evés az alkímia kifordítása: az aranyból csinál szart. 
Gyökeres fordulatot ezen a téren nem remélhetünk, ám egy egyszer ű  intelem betar-
tásával új távlatokat nyithatunk. Az intelem így szól: „Ne edd meg azt, ami szép!". 
Innen csak egy lépés a pozitív programot adó „Edd meg azt, ami ronda!" parancs. 
Márpedig aki a rondát fogyasztja, az a szépséget szolgálja. 

Amit a kérdéseimb ől kifőztem, jobban megfeküdte a gyomromat, mint egy édes-
savanyú kutyaragú. Mégis csalódásként ért, amikor S zt. Agoston közvetítésével meg-
ismertem a Teremt ő  vonatkozó rendelkezését. Az Úr ugyanis minden szépítgetés 
nélkül közli Noéval, hogy a természet terített asztal. 3  Pál apostol kés őbb ugyan 
próbálja menteni a menthet őt,4  de fél ő, hogy az ő  szavaiban több a m űvészet, mint 
a teremt ő  erő . 

Y X X 

Wittgenstein egyik feljegyzésében azokat állítja pellengérre, akik úgy vélik, hogy 
gondolatban mintegy a tények háta mögé kerülhetünk, és így kileshetjük őket. 
En erről a törekvésr ől nehezen tudnék lemondani, de készséggel elismerem, hogy az 
étvágy túljár az eszemen. 

Az európai emberben mélyen él ő  metafizikai szükségletnek megfelel ően egy ideje már 
nem csak a betűkben, hanem a tapintható univerzumban is világteremt ő  tevékeny-
séget folytatok. Radikális világteremt ő  koromban, amikor olyan univerzumok létre-
hozásán fáradoztam, amelyekre csak nekem volt szemem, jócskán meghökkentett a 
vak órásmester, Borges figyelmeztetése, miszerint a tükör és a kopuláció mer ő  gya-
lázat, minthogy fölöslegesen szaporítják a létez őket. Nos, én a horror vacui szorításá-
ban, a papiros fölé görnyedve, cirkalmas mondatokban meséltem el gondolati 
történeteket, melyeket a képzetes világra hoznom, ma már belátom, a hiúságok hiú-
sága volt. Csakhogy, és ezt már annak idején is tisztán láttam, a tükrök készítése 
legfeljebb gyerekes csínytevés a kopulációhoz képest. Én azónban javíthatatlan 
természetem parancsának engedve, nem egyszer űen folytattam a szószaporítást, de 

3 Móz. I. 9,3 
4 Róm. 14 
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lemerültem a húsba — megfoghatatlan módon megkett őzve magamat és életem társát. 
Szerencsémre, nem tükör született, bár számos tulajdonsággal rendelkezik, amelyet 
ismerősként üdvözlök vagy kárhoztatok. Ám ezúttal nem a családi vonások hal. 
hatatlanságáról vagy saját mértéktelenségemr ől akartam értekezni, hanem a vén 
képmutató egy másik jelent őségteljes felfedezését ünnepelni. Ki tudja, miféle antro-
pológiai kutatások alapján, Borges azt állítja, hogy a természeti népek között, vala-
hol Afrikában élnek törzsek, akik nem tudnak okozati viszonyt felállítani a sületés 
és egy kilenc hónappal korábban bekövetkezett esemény között. Noha jónéhány év 
eltelt azóta, hogy e meglep ő  tényről értesültem, tudatomban nem halványuló fény-
nyel ragyog. Mert nem tudom, hogy ez a különös tény valóban meglep ő-e. Nem 
különösebb-e, hogy mi tudni véljük, hogy van okozati kapcsolat a két esemény kö-
zött? Hogyan jöhetett rá az els ő  ember; hogy e sajátságos aktus révén szaporodhat? 
Es alighanem maga a kérdés is elhibázott, hiszen ki merne megesküdni arra, hogy a 
kopuláció célja valóban a szaporodás? (Minél mélyebbre merülök e kérdés taglalá-
sában, annál közönségesebbnek és ostobábbnak érzem magam. Pedig nagy titok rej-
lik itt, de a nagy titkokhoz kulcsot rendszerint a korlátolt és tapintatlan lélek talál.) 

Amikor valaki a szokásrend határait átlépi, majd véres fejjel visszabotorkál a nyáj-
hoz, a mi kultúránkban sajnálatot és megvetést von a fejére. Az intellektuális bátor-
ság üres szó a számban. Isten számtalan teremtményét ől félek, de amit teszek, a 
testemmel teszem. Montaigne említést tesz azokról a szentekr ől, akik a kínzatás 
legmélyebb bugyraiban is csak csúfolták a testi fájdalmat. ()k éppúgy kívül esnek 
világomon, mint az oktalan vadak, de hogy léteznek, nem feledem. 

Akik anélkül vállalkoznak arra, hogy a természetr ől értekezzenek, hogy dolgozószobájukat 
elhagynák és tekintetüket a könyveiken kívül más dolgokra: is vetnék, azok m.egmondhatiák, 
milyen módon teremtették volna a világot, ha Isten rájuk osztotta volna ennek felel ősségét és 
képességét, azaz írhatnának agyrémeket, melyek úgy viszonylanak szellemük gyöngeségéhez, 
mint e csodálatos Világegyetem szépsége szerz őjének végtelen hatalmához; de hacsak nincs 
valóban, isteni szellemük, nem alkothatnak ekképpen önmaguktól ahhoz hasonló fogalmat -  a 
dolgokról, amilyennel Isten rendelkezett. hogy megteremtse őket. (Descartes) 

Vegyük csak például Mozartot, a zseninek ezt a hétvilágra szóló példáját! Míívei a 
kifogyhatatlan invenció tárházai, ő  maga az ösztönös mesterségtudás inkarnációja. 
Puszta kézzel megalkotta a bécsi klasszikát, mely azóta is a zeneszerzés alfája és 
ómegája, a polifonikus m űvészet magasiskolája, és ha van valami, amire mi, európa- . 
iak joggal lehetünk büszkék, ez feltétlenül az. Mert Mozart az önzetlen emberi in-
telligencia egyetemes példája. Ha Mozartra gondolok, úgy érzem, nem .szület űink 
hiába. Kataklizmák szántották és szabdalták e sárgolyó felszínét, dinoszauruszok 
jöttek és mentek, halak növesztettek lábat, és eml ősök uszonyt, 5  csodálatos teremt-. 

Es akadnak köztük, amelyek már ezt is megbánták. 
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mények tűntek fel és le, bámulatraméltó építményeket és nem kevésbé bámulat-
raméltó szertartásokat hozva létre, pusztán azért, hogy bizonyítsák a természet 
kifogyhatatlan leleményességét. Nyilván hamarosan nekünk is bealkonyul, mert aho .. 

gyan a természet nem t ű rhette a test fékeveszett növekedését, lásd a dinoszauruszok 
pusztulása, azonképpen a szellem elhatalmasodását sem nézheti ölbe tett kézzel. 

De visszatérve a számunkra otthonos lépték világába, könnyen beláthatjuk, hogy 
a kultúrának is megvannak a maga kataklizmái, és ez óvatosságra kell, hogy intsen. 
Hiszen még NInzart muzsikája is — amely pedig az univerzális csodálatra leginkább 
méltó, mert méltán hihetjük, hogy amennyiben valamiféle extragalaktikus lények hall-
hatnák, hatása alól ők sem vonhatnák ki magukat — semmivé porlad, felismerhetet-
len zajjá torzul, mihelyt valakinek az a menthetetlen ötlete támad, hogy visszatér a 
mozarti szül őszobába, és felhangolja a kis Wolfgang pianóját és kezébe veszi a vala-
mivel termetesebb Nan.nerl heged űjét, hogy „megidézze Mozart szellemét''. Fatális 
félreértés a hely szellemét összetéveszteni a fej szellemével. Mert int ő  jelnek kell 
tekintenünk, hogy akik a mozarti hangszerekre ezúttal kezet emeltek, Mozart m űve-
inek legragyogóbb él ő  tolmácsolója és hites felesége (persze Nannerl is csak a nevé-
ben volt Mozart!), s a kudarc ily messzire zeng ő . De ki merte volna ezt el őre 
megjósolni? Es most mindezek fényében ki merné örökre megtiltani, hogy a zené-
szek átlépjék a zeneszerz ő  szülőszobájának küszöbét, hogy felhangolják a szent kéz 
érintette hangszereket és muzsikálásba fogjanak abban a hitben, hogy a varázslat a 
fában, a húrokban, Isten bocsássa meg, a falakban van? 

Van -e akkora arcátlanság Yamaha-zongorán Haydn-t játszani, mint számítógépen 
verset. írni? S egyáltalán, mi ebben a visszataszító? Amikor én a zongora-hallgatás 
kismestere oly félreérthetetlenül hallani vélem, az elveszett regiszterek táncát, s 
vele a visszahozhatatlan muzsikát, miért nem fáj ez a zongorajáték nagymesterének, 
a néhai orosz mágusnak, Sz..R.-nek? Hol téved az én fülem, s ha mégis mély csend 
és áhítat születik, hol tévedek én magam? Miért hiszem, hogy az anyag nemességé-
ért nem pótolhat a művész nagysága? 

Azt az el őadót keresem, aki képes a mozarti muzsikát életre kelteni. A közelítések 
személyes történetében hosszú a sora a hajdani nagyoknak. Miután kijártam az 
elérhet ő  magyar mesterek iskoláját, képletes és valós garasomat a korh ű  mozartok 
mellett. tettem le. Képzetlen, természeti fülembe legkönnyebben a szólamokat hang-
'színnel is megkülönböztet ő  korabeli hangszeresek találtak utat. A kamaraegyüttes, a 
szólamok karcsú indázása és tiszta rajza utálatossá tette a hagyományos és dagályos, 
teszem hozzá reflexszer űen, megközelítéseket. Aztán kezdtem kapizsgálni, hogy mi 
is az az expresszió és emóció, hogy miben áll az el őadói hagyomány bölcsessége, és 
többé nem tudtam elhinni, hogy egy más kor hangszere, vagy pusztán az id ő  Mozart 
ellensége lehet. Habár a nagyzenekarok túlzott ünnepélyessége máig riaszt, id ővel a 
fülemben fészket vert valamiféle frazeálási ideál, mozarti lélegzetritmus, melyet visz- 
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szahallanom minden másnál fontosabb. Ideje hát megkövetnem Josef Kripset, a 
veterán osztrák karmestert, a hagyomány őrzők zászlóshajóját, akinek mozarti tehet-
ségét ugyan idejekorán fölismertem, de amikor művészetével először kerültem köze-
lebbi ismeretségbe, nem láttam túl a hangfelvétel akcidenciáin: lehangolt a farnehéz 
aku.sztika, 6  és csakhamar szám űztem a nagy mesterek páholyából. Ma már belátom, 
hogy e korszerű tlen mozarti hangzás mögött több mozarti szellem lakozik, mint amen-
nyit az őskiadások helyesbít ői valaha előásni remélhetnek. Még meglep őbb, hogy 
Karajan, ez a vén gúnár, a maga berlini big bandjével, egyike volt a mozarti varázs 
legfinomabb lelkű  felidéz őinek. 

Vajon csak a szenvedély hozhat létre nagy művészetet? Ami nem megrázó, amit nem 
a gyász, a tragédia, az öröm, a születés inspirált, az nem formálhat jogot a hatásra? 
Sosztakovicsra és Mahlerre gondolok. 

Ha eltűnt a 30-as évek Szovjetuniójának komor és felemelő  világa, akkor Sosztakovics 
szimfóniáinak is eltűnt egy dimenziója. Egyáltalán mit tudhatok én arról, ami ebben 
a zenében kifejez ődik? Es van-e okom, hogy ugyanezt a kérdést ne tekintsem érvé-
nyesnek Beethoven és Brahms, vagy akár Bartók zenéjére? Létezik-e olyan, nem 
technikai értelemben vett tudás, amely Beethoven zenéjének jobb (mélyebb?) meg-
értéséhez segít? Beethovent kortársai jobban értették? 

Rorty szerint az igazi filozófus, vagy ahogyan ő  mondja, az érdekes filozófus átírja a 
dolgokat, tevékenysége nyomán más színben kezdjük látni a világot, következéskép-
pen másként cselekszünk. Számomra mindez ott válik érdekessé, amikor az átírás 
megtörtént, készen áll az Új látószög, ám nem élnek vele. Azaz mi történik, ha az új 
beszédmód nyomán nem születik új élet? S őt, mi van, ha előbb születik meg az új 
életmód és csak azután az új beszédmód? Ha mondjuk a liberális ironikus helyett a 
sokistenhív ő  tér vissza, akkor Rorty elmélete megbukott? Butaságot mondott vagy 
egyszerűen mindegy bármit mondott is, mert nem lettek követ ői? 

Tegyük fel, hogy én egy bölcseleti és társadalmi ó -konzervatív vagyok, egyistenhivő , 
köznapi ember. Mit tenne velem Rorty Richárd? Meg akarna gy őzni életfelfogásom 
helytelenségér ől vagy a sajátja helyességér ől? Hogyan tehetné ezt, ha a nyelvjátékok 
között nincsen átjárás, ha nincsenek nyelvjátékok feletti érvek? Nekem kellene meg-
próbálnom az ő  elvei szerint élni és tapasztalataimat összevetni a mostani életem-
mel? 

Mi különbözteti meg a freudi elméletet az asztrológiától? Freud nagyobb képzel ő-
ereje? Vagy képzeletének szegényessége? Vagy hogy több a követ ője? Vagy kevesebb? 
Követőinek jellege? Akadémiai státuszuk? 

Amikor Kopernikusz azt mondta, hogy a Föld kering a Nap körül, akkor nem egy 
új nyelvjátékot talált ki, hanem a lehetséges világképek számát korlátozta. Felisme- 

6  Amszterdam, Concertgebouw 
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résével egy logikus, az emberi elméhez és lélekhez szabott, harmonikus világképet 
rendített meg. Meghökkent ő  állítását id ővel mégis elfogadták, és e folyamat magya-
rázatából nehezen hagyhatnánk ki, hogy a Nap tényleg nem a Föld körül kering, és 
hogy vannak esetek, amikor tényleg különbséget tudunk tenni látszat és valóság 
között. Mert akad-e bárki, aki el tudná képzelni, hogy egy újabb kopernikuszi for-
dulat nyomán majd belátjuk, hogy mégiscsak a Nap kering a Föld körül? 

Ha most valaki azt állítaná, hogy a relativitás-elmélet elhibázott, hiszen a tudo-
mányfilozófiában közhelyszámba megy, hogy egyetlen elmélet sem lehet igaz, és így 
végleges sem, tehát, a relativitás-elméletet majd felváltja egy a legitimáló-közösség 
döntése és/vagy a megfigyelt jelenségek (ennek eldöntését a tudományfilozófusokra 
hárítom) alapján jobbnak vélt elmélet, akkor ezzel mondott-e valamit? Mi lehet a 
gyakorlati következménye annak, hogy állítását komolyan vesszük? Meghatványoz-
zuk egy alternatív elmélet kidolgozására irányuló er őfeszítéseinket? Hamisnak 
tekintjük a relativitás-elmélet állításait? 

Ismeretes;:hogy egyes modern szerz ők, és nem is a legvisszataszítóbbak, a kultúra és 
főként a bölcselet gondos tanulmányozása nyomán arra a következésre jutnak, hogy 
a szellemi alkotások értékét nem a végeredmény, nem az „üdvözít ő-erő", a valóság-
hűség vagy bármi efféle adja, hanem temporalitásuk, végs ő  soron újszerű ségük. 
Elképzelésükr ől nem szívesen mondanék véleményt lévén az út, mely e következte-
tésig vezette őket elő ttem ismeretlen. Persze, ha a valóság, ahogy azt elképzeltük, ide-
jét múlt fogalom, belátható, hogy az eredetiség, az újszer ű  látvány és ábrázolás 
világunkat gazdagító, további igazolásra nem szoruló értékek. Mégis érdekelne, hogy 
e gondolkodók miként, vélekednek az alábbi, meglátásom szerint, forradalmian új 
kérdésfelvetésr ől. Maga a kérdés, úgy érzem, er ősen temporális, helyhez és id őhöz 
kötött. Ugyanakkor, ha eltekintünk nyilvánvaló és borzongató újszer űségétől, tovább-
ra is megmarad szubsztanciális helyzete, mert a teret, ahonnan fakad szinte napon-
ta koptatjuk valamennyien. A kérdés egy olvasói levélb ől származik, melyet a 
Cosmopolitan 1996. februári száma közölt a Testünk című  rovatban: „Táplálkozásta-
nilag, pontosan mit viszek be a szervezetembe, amikor lenyelem a barátom ondóját? 
Hány kalóriát adok így hozzá a napi étrendemhez?" 7  

`De a kő  is nem semmi, illet őleg valami, s hasonlóképpen a légy és minden más.' 
(Gassendi) 

`Meg kell jegyeznem, ó Hús, hogy érzésem szerint egyáltalán nem érted, mit jelent az ész 
használata...' (Descartes) 

7  A kíváncsiak kedvéért elárulom a választ: aggodalomra semmi ok, az ondó proteinben gazdag, 
zsírszegény és alig van benne cukor: 
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Wittgenstein úgy közelít a köznapi jelenségekhez, mint egy színvak a festészethez. 
Olyan problémákkal találkozik, amelyeket senki más nem lát, és olyan megoldásokat 
javasol, amelyeket senki más nem ért. 

Wittgenstein a filozófia és a pantomim mezsgyéjén helyezkedik el. 
Próbálom a testemet a gondolkodás folyamatosságát fenntartó közegként elképzel-

ni. Percekre, ha sikerül. Ez egyike azon gondolatoknak, melyek csak tollal a kézben 
születhetnek meg. „A hív ők gonoszsága: akik a gondolatokból próbálnak élni", 
írtam egykor. Hasonlóan arcátlan ítélkezésre ma már ritkán ragadtatom magam, de', 
a pellengérre állított habitus változatlanul taszít. A cél az élet átalakítása gondola-
tokká. Kezdett ől nevetségesnek találtam azokat, akiknek néhány foucult-i bekezdés 
elolvasása után szétforgácsolódott a személyiségük, majd kisvártatva ugyanezt tapasz-
talták embertársaikon. Az pedig valóságos geg-parádé, amikor két ilyen hasadt egy-
másnak adja a labdát. (Értetlenkedésem hátterét a magam egyediségébe vetett hit 
adja, melyet azonban nem áll, és nem is állhatna .szándékomban feladni.) 

Iró az, aki a stílus kedvéért hajlandó a gondolatain változtatni. 
A ruittgensteini filozófiának megvan az a különös tulajdonsága, hogy amint kilépünk 

bel őle, értelmét veszti. Amikor megpróbáljuk a saját nyelvünkre fordítani, azaz mint-
egy „megragadni" belőle a lényeget, megadni a végeredményt, szánalmas közhe - 

lyeket kapunk. Es amennyiben ez a belátás helytálló, kétségtelenül összecseng 
Wittgenstein azon állításával, miszerint a helyes filozófia terápia: jó esetben gyó-
gyultan távozunk. 

Nem a különöset kell keresnünk, hanem annak struktúráját feltárni, aminek hát-
tere ellenében bizonyos jelenségek különösként t űnnek fel. 

Amennyiben sikerülne mindarról, ami a köznapi viselkedés és beszéd szabályait 
áthágja, bebizonyítani, hogy privátnyelvi megnyilvánulások, azaz végs ő  soron, hely-
telen gyakorlat következményei, ezzel egyszersmind megsz űnne művészet és filozó-
fia, mert gyengeelméj űségnek bizonyulna, a szabálykövetésre való képtelenségnek? 
A visszatérés a köznapi nyelvhez és viselkedéshez, bizonyos peremvidékekr ől való 
azonnali visszavonulás elrendelésével egyenérték ű . Hogyan lehet e meghátrálást gy ő -
zelemként értékelni? És nem fenyeget-e az a veszély, hogy egy ilyen visszavonulást 
követően újfent kialakul egy bizonytalan határvonalú peremvidék, ezúttal a kocká- 
zatmentesnek ítélt vonalakon belül, s így az elhatározott mértékletesség, fojtogató 
szűkösségbe torkollik? Ez az eshet őség mégis inkább elméleti, mint valós veszélynek 
tűnik. Fogalmaink bizonytalan körvonala nem jelenti használhatatlanságukat, mi 
több, alkalmazásuk sokrét űsége és általában vett sikere, inkább a körvonalazás, a 
pontosság igényének jogosulatlanságára mutat rá. 

Maga a nyelv megtisztítására, vagy legalábbis tisztázására irányuló szándék is 
kivitelezhetetlen lenne, ha képzeletünk és a nyelv nem tenné lehet ővé, hogy olyan 
helyzeteket ábrázoljunk, melyeknek nyilvánvaló a képtelensége, s így visszamen őleg 
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hiteltelenítik az őket: alkotó elemek bizonyos használatait. Ahhoz, hogy egyes hely-
zetek abszurditását érzékeltetni tudjuk, magunkra kell öltenünk az abszurditás 
gúnyáját. Mintha egy orvos csak úgy tudna gyógyítani, hogy magára veszi páciense 
betegségét. 

Csak fenntartásokkal tudnám azt mondani, hogy nem tevékenységünk célja, hanem 
maga a tevékenység a fontos, mégis újra meg újra megkísért ez a gondolat. Hogy a 
helyesen felfogott filozófia elmélyült zsolozsmázás, és hogy tartalma, a ténylegesen 
kiejtett szavak, kevésbé fontos, mint a lelki élmény. Nehéz elhinni, hogy amennyiben 
ez az „ima" meghallgatásra találna, és legalább a magam számára eljutnék a „tisz-
tánlátáshoz", utam végére érnék. Abszurdnak érezném, ha egy sétáló minden alka-
lommal annak reményében vágna útnak, hogy ezzel a sétával végre sikerülhet minden 
további sétának elejét vennie. 

Ha valaki nem csak a szándékomat osztaná, de módszereimet is követné, az általa 
kigondoltakról nehezen tudnám elhinni, bármennyire helyesek legyenek is, hogy 
feleslegessé tennék számomra a további fejtörést. Senki sem veheti föl helyettem a 
kalapomat. (Ónhittségre vall, hogy ennek fordítottját könnyebb elképzelnem?) 

A matematikával ellentétben, a filozófiában nincsenek eredmények az átvehet őség 
értelmében. 

Mit fogadnék el munkám megértésének bizonyítékául? A hagyományos válasz az 
értő  magyarázat lenne. En mégis többre tartanám a rokonszellem ű  gyakorlatot. (Bár 
ez nem lehetne folytatás.) 

Ha valakinek megmutatunk egy reneszánsz festményt, amely egy „égi kertben" 
emberi testeket ábrázol, akkor amennyiben az illet ő  beavatatlan, képtelen lesz meg-
érteni a festmény „valódi" értelmét. Ezzel szemben szóban elmagyarázhatom neki, 
hogy mi is az az „élet a halál után", vagy mit jelent „a lélek halhatatlansága". A test 
tehát legalább egy szempontból nem jó képe a léleknek — a beavatatlant mindeneset-
re félrevezeti. 

Az `als ob' műveletet figyelmen kívül hagyni, amikor azt vizsgáljuk, hogy egy kép 
vagy a szavak miként fejtik ki a hatásukat, jóvátehetetlen hiba. 

A szimbólum -alkotás, a jelképezés vajon szigorúan emberi, nyelvi tevékenység-e? 
Amennyiben igen, nyilvánvaló, hogy egy kép csak valamilyen nyelvbe illeszkedve 
jelölhet mást, mint egy fizikai tárgy. A válasz azonban, kétségtelenül, nem. Amikor 
egy oroszlán területének határait vizelettel jelöli meg, nyilvánvalóan jelölésre hasz-
nálja vizelete szagát. Hasonló a helyzet bármilyen násztánccal. 

De hogyan lehet rájönni arra, hogy az oroszlánvizelet-szag több, mint aminek 
látszik? Erre vonatkozóan az oroszlánok hozzáállása adhat útbaigazítást. Ha ma egy 
oroszlán körbevizeli a fennhatósága alá tartozó területet, és holnap egy vadorzó 
lelövi, akkor az oroszlánok még jóideig tiszteletben tarthatják területe határait, mert 
ismerik a vizelet-nyelvet. Egy küls ő  megfigyelő  a vizelet-szag jelentését egyrészr ől a 
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területvéd ő  magatartás, másrészt a területtisztel ő  magatartás alapján értheti meg. 
Az egész helyzet akkor válik zavarossá, amikor egy oroszlán csak azért vizei, mert 
sokat ivott. Mi különbözteti meg a puszta vizeletet a beszédes vizelett ől? A vizelő  
oroszlán nyilván tudja, hogy vizelésével van-e valamilyen szándéka vagy nincs. A 
szaglászó oroszlán azonban nem tudhatja, hogy határvonalhoz érkezett-e vagy 
csupán egy korábban dolgát végz ő  oroszlán nyomára bukkant. Mindez azonban csak 
akkor lehet komoly nehézségek forrása, ha a vizelet önmagában jelöli a határt is. 
Ellenkező  esetben, pl. ha a határjelöl ő  vizelethez valamilyen szaganyagot vegyít, vagy 
azt mindig feltűnő  tereptárgyak tövében helyezi el, a probléma nem merül fel. 

Annál kínzóbb kérdés, hogy a próba-szerencse módszerével hogyan juthatott el 
az oroszlán gy űjtőnéven tárgyalt biomassza odáig, hogy a területe határait vizelettel 
akarja jelölni, mi több az egyértelm űség végett szaganyag hozzáadásával különböz-
tesse meg a puszta vizeletet a „jelentéses" vizelett ől. Es ha eljutott valahogy idáig, 
miért állt meg a szagnyelv ezen elemi szintjén? Nincs több közölnivalója az idegen 
hímekkel? 

Egy lehetséges magyarázat a szagnyelv kialakulására. Vegyük adottnak a terület-
védő  magatartást, melynek értelme könnyen belátható, és jóval alsóbbrend ű  orga-
nizmusoknál is megfigyelhet ő. Amikor egy oroszlán áttévedt egy másik oroszlán 
fenségterületére, a hazai oroszlán mindig megtámadta és el űzte. Ez az élmény kelle-
metlen volt. Más oroszlánok szagát, már kölyökkora óta meg tudta különböztetni. 
Tegyük fel, hogy más oroszlánok vizeletének szagát úgyszintén. Tehát amikor kóbor-
lásai során megérzi egy másik oroszlán vizeletének szagát, konstatálja, hogy egy 
másik oroszlán járt itt, és ez az oroszlán bármikor rátámadhat, ezért ezt a helyet. 
ajánlatos elkerülnie. Ha ez valóban így m űködne, akkor, némi túlzással, minden 
oroszlán egy-egy fa, vagy bokor tövében lenne kénytelen eltölteni az életét, mert 
amint odébb állna rögvest idegen oroszlánszagba ütközne. Meg kellene tudnia tehát 
különböztetni a feln őtt, területvéd ő  hím szagát az összes többi oroszlánszagtól. Ez 
még mindig elképzelhető  lenne, hiszen az a fiatal hím, amely erre nem lenne képes, 
vélhetően előbb válna egy idősebb hím áldozatává, semhogy génjeit továbbadhatná. 
Lássuk azonban, hogy milyen előnnyel járhat a megkülönböztet ő  szagadalék terme-
lése és felhasználása. Ismerve a területvédelem parancsának els ődlegességét, és a 
velejáró agresszivitást, vélhet ően mindig a hazai hím űzi el a másikat, -és okoz eset-
leg sérülést. Ez azt jelenti, hogy amennyiben jelezni tudja fenségterülete határait, 
ez önmagában elegend ő  lehet ahhoz, hogy távol tartsa a kóbor hímeket, és így ne 
kelljen energiáit a küls ő  ellenség elűzésére fecsérelni. A terület-kijelölés képességé-
vel megáldott oroszlán tehát el őnyhöz jut. 

Amikor egy ifjú oroszlán elérkezettnek látja az id őt, hogy próbára tegye erejét, 
és viadalra hívja ki a falka vezérét, az összecsapás célja annak eldöntése, hogy ki az 
erősebb. A viadal azonban nem abból áll, hogy a két végén megragadnak egy-egy 
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indát vagy fatörzset, és elkezdik húzni. A viadalnak a fizikai er őpróba csak egy 
részét jelenti, legalább ilyen fontos a bátorság bizonyítása. El őfordulhat tehát, hogy 
az erősebb húzza a rövidebbet, mert nem bízik az erejében, vagy mert gyávább, vagy 
kevésbé elszánt, mint az ellenfele. Ebb ől a leírásból nem tudnánk jószívvel kihagy-
ni az erő, az erősebb fogalmát, a végeredményt mégsem az er ő  dönti el. Tehát még 
itt is döntő  szerephez jut a szándék, a blöff, az állítás, szemben a ténnyel. A prob-
léma azonban át is fogalmazható: ha nem er őpróbának tekintjük az ilyen viadalt, 
hanem annak, ami, akkor a fenti megkülönböztetés értelmét veszti. Annyit mondha-
tunk csupán, hogy az gy őz, aki győz. Csakhogy elfogadná-e bárki is ezt megfelel ő  
leírásnak? 

Mi lehet az értelme annak a kijelentésnek, hogy „Most legy őztelek, de ha még 
kilencvenkilencszer játszanánk, mindig te nyernél"? Vagy: „szerencsés gy őzelem". 

(Az ostobaság tengerébe kell alámerülnünk, hogy néhány igazgyöngyöt a felszín-
re hozhassunk.) 

Melyik az „igazi": a kottában rögzített hangsor, vagy a megszólaló, a kottához 
képest „különös"? Fordítsunk a helyzeten: most lejátszunk egy hangsort és ezt kell 
rögzíteni. 

Képzeljük el, hogy a zeneszerz ő  jelenlétében ősbemutatóra készülnek. Nem tar-
tanánk-e ostobaságnak, illetlenségnek, ha az egyik hangszeres vitába bocsátkozna a 
komponistával, amikor az kifogásolná a megszólalás mikéntjét. Ugyanakkor könnyen 
elképzelhető, hogy a komponistának nem sikerült a kottában rögzítenie azt, amit „lel-
ki fülével" megszólalni hallott. Ez mégsem változtat azon, hogy a komponista és az 
előadó viszonya, úgymond tulajdonjoga, különbözik a m űvet illetve a kottát illet ően. 
(Itt van a kutya elásva: m ű  és kotta felcserélhet őek lennének?) 

Képzeljük el az Uristent, amint magából kikelve perlekedik egy különösen kajla 
fülű  kutya szüleivel: „Én nem ezt írtam belétek - ez nem kutya!" 

A filozófusnak, aki úgy véli, hogy a gondolkodás révén a tapasztalat mintegy kiterjeszt-
hető, azon kellene elgondolkodnia, hogy szavakat továbbíthatunk telefonon, ám kanyarót nem. 
(Wittgenstein) 

Mit szólnánk, ha valaki azt állítaná, hogy pontosan el tudja képzelni, milyen az, ha 
valakinek abszolút hallása van, anélkül, hogy neki lenne? (Wittgenstein) 

Honnan tudom, hogy a vak el tudja képzelni a színeket? Ha a vak nem tudja 
elképzelni a színeket, akkor én sem tudok semmi olyat elképzelni, amit még nem 
tapasztaltam. Ez azonban elhamarkodott állításnak t űnik. Egyrészt a színek lehet, 
hogy velünk születettek, és nincs szükségünk érzéki tapasztalatra ahhoz, hogy leg-
alább fogalmunk legyen róluk. Másrészt, ha valaki azt mondja nekem, hogy Dél-Ame-
rikában létezik egy leopárd-szer ű  állat, amely azonban zömökebb, er ősebb, a feje 
nagyobb, és bundáján a foltok gyűrű  alakúak, én ezt el tudom képzelni, hiszen van 
egy hasonlítási-objektumom, amihez, úgymond, hozzá tudom adni az eltéréseket. 
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Kérdés persze, hogy egy vak tudja-e valamihez hasonlítani a színeket. A szín nyil-
vánvalóan alapvetőbb egész megértésünk, szellemi anatómiánk szempontjából, mint 
a leopárd. 

liIi a helyzet, ha olyan valakinek próbálom meg elmagyarázni, hogy milyen egy 
jaguár; aki sohasem látott még semmilyen állatot. Es ha sikerül az illet őnek valami-
lyen képet kialakítania magában, és ezt közölné egy harmadik személlyel, mekkora 
esélyt adnánk annak, hogy az felismerné benne a jaguárt? 

Hajlamosak lennénk azt gondolni, hogy gondolatainkat csak az értheti meg iga-
zán, aki magától jutott el hozzájuk. Nagy kérdés, hogy különböz ő  utakon is el lehet-
e jutni ugyanahhoz a gondolathoz. Mit ől azonos két gondolat? Amikor én gondolok 
egy korábbi gondolatomra, nagyobb esélyem van az .azonosság elérésére, mint más-
valakinek? Lehetséges-e, hogy egy korábbi gondolatomét nem értem? Igen. 

Ha a gyerekek azt játsszák, hogy egy láda a házuk, akkor amennyiben egy 
másik gyerek szóba elegyedne velük, és megkérdezné, hogy „ládásat" játszanak-e, 
akkor éppúgy le fogják hurrogni, mintha azt kérdezte volna, hogy „buszósat", vagy 
„kórházasat" játszanak-e. ' 't  

Minthogy a bennünket illet ő  események' minden rendsze és egymásra vonatkozás nélkül, 
a legszögesebb ellentétben futnak keresztül-kasul anélkül, "hógy egyéb közös vonás volna ben-
nök, mint az, hogy a m.i ügyeink: a róluk való gondolkodásunknak és gondoskodásunknak 
éppoly töredékesnek kell lennie, hogy azoknak megfeleljen. Ha valamelyiknek a sorát ejtjük, 
minden egyeben túl kell tennünk magunkat, hogy mindegyiket a maga idején élvezhessük, 
nem törődve a többivel. Mintegy kihúzható tokjai legyenek az eszünknek úgy; hogy míg az 
egyiket kinyitjuk, a többi csukva maradjon. (Schopenhauer 286.) 

Terapeutikus célzattal olykor megmerítkezem a való világban, de a fuldoklásig 
soha nem jutok el. Talán ezért sem használ. Alkalmasint bajban is lennék, ha őszin-
tén számot kellene adnom arról, hogy ez az eszményeimben szent világ miért fontos 
a számomra. Megmerítkezéseim történetét sorra véve, úgy t űnik, hivatkozási pont-
nál többnek, mellyel gondolati kudarcaim idején riogatom magam, illetve gondolat i 
sikereim idején impregnálni vélem magam (vajon honnan a hit, hogy az áthatolha-
tatlanság istenivé tesz?), semmi esetre sem mondhatom. Ráadásul bizonyos, hogy szá-
momra lakhatatlan közeg. Ám gyöngeségem megvallása sem homályosíthatjá el, hogy 
ezt a valóságot mégiscsak tisztelem, s őt, amennyiben az elvárásaimmal találkozik, sze-
retem. Amikor azonban eddigi zenehallgatói pályámat kellett volna megkoronáznia, 
csúnyán cserben hagyott. 

Mindez akkoriban történt, amikor a test szükségletei rabigába hajtották a fejet, 
azaz két gyerekkel és az eufemisztikusan megélhetésnek nevezett százfej ű  szörnye-
teggel szemben vesztésre álltam. Szánalmas verg ődésünk színtere egy, a f ővárostól 
északra es ő  porfészek, egy ún. „alvóváros" volt, amely talán azért esküdött bosszút 
ellenünk, mert nem rendeltetésszer űen használtuk, azaz az ébrenlét óráit is ott 
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töltöttük. A reménytelen sivárságon kirándulásokkal ütöttünk rést. Az egyik ilyen 
kiruccanás alkalmával összefutottunk egy régi ismer ősünkkel, aki ez id ő  tájt Bécs-
ben folytatott magasabb tanulmányokat. Bécs számomra akkoriban mindenekel őtt a 
Bécsi Filharmonikusokat és otthonukat, a. legendás akusztikájú ll'Iusikvereinsaal- t. 
jelentette. Kedves ismer ősünkről pedig csakhamar kiderült, hogy maga is rendsze-
res koncertlátogató és a szlovák-magyar csalogány, Edita Gruberova lelkes rajongó-
ja. Természetesen szóba kerültek a bécsi koncertjegy-árak, és elmondta, hogy élve a 
helyben adódó 'lehet őségekkel, ő  fillérekért jár hangversenyre. Erre én halkan meg-
jegyeztem, hogy életem nagy álma a világ legnagyszerűbb zenekarát saját otthoná-
ban hallani. Ez esetben isteni szerencse, hogy vele találkoztunk, mondta. Es valóban, 
alig néhány héttel a sorsfordító találkozás után már a kezemben tarthattam az 
aktuális bécsi koncertszezon programját. 

Én Kierkegaard-ral vallom, hogy a választás létezésünk sarokpántja, és mint ilyen 
áhítatot, végs ő  fokon ihletet igényel. Nincs is talán más tevékenység, amelyet ekko-
ra buzgalommal és odaadással végeznék. Jelen esetben a logika azt diktálta, hogy az 
első  számú jelölt maguk, a Bécsi Filharmonikusok legyenek. Ám hangozzék bármily 
hihetetlenül, a Bécsi Filharmonikusokat ebben az évadban, Bécsben, egyetlen neves 
karmester sem dirigálta. A következ ő  jelöltnek valamely hazánkat sajnálatosan 
kerülő  mesternek, vagy mestereknek kellett lenniük. Választásom ezúttal, némi 
mérlegelés után, Alfred Brendelre esett, aki a világ talán legnagyszer űbb, s egyben 
legkomikusabb pianistája. Brendel Schubert-estet hirdetett, márpedig az én egész, 
szedett-vedett zenei m űveltségem origója éppen az ő  egyik Schubert felvétele. 
Természetesen akadtak egyéb ígéretes programok is, neves el őadókkal, de nem neve-
sebbekkel, mint Brendel, és neves karmesterekkel, de nem a Bécsi Filharmonikusok-
kal. A fenti adottságok figyelembevételével a válaszlevélben három koncertet jelöltem 
meg: elsőként Alfred Brendelt, másodsorban a bécsieket Riccardo Chaillyval és 
végezetül úgyszintén a bécsieket Vlagyimir Fedoszejevvel. Bár jótev őnk erősen bízott 
az olcsó jegyek lassú apadásában, én saját zenerajongói mohóságomból kiindulva, 
gyanítottam, hogy a döntést már meghozták helyettünk. Valóban így történt, jegyet 
már csak az utolsóként megjelölt, Vlagyimir Fedoszejev által vezényelt estre lehetett 
kapni. De mit bántam én, amikor ott volt a kezemben a két jegy, rajtuk a felirat: 
Wiener Philharmoniker. Orömömet némileg beárnyékolta, hogy a `Vlagimir Fedosejev' 
névvel a programfüzetben találkoztam el őször, márpedig a lemezkatalógusok és a 
nemzetközi szaksajtó fáradhatatlan olvasójaként okkal feltételezhettem, hogy akit 
névről sem ismerek, az nem is létezik. Ráadásul Fauré-t, Debussyt és Schönberget 
vezényel. Tudtam ugyan, hogy az orosz és a francia kultúrát hajdan er ős szálak főz-
ték egymáshoz, ahogy ez a Háború és béke temérdek lábjegyzetéb ől kiviláglott, ám az 
adott esetben fontosabb szempontnak tűnt, hogy tudomásom szerint az utóbbi évti-
zedekben egyetlen orosz karmester sem jeleskedett Debussy, Ravel, vagy Fauré 
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műveinek tolmácsolásában. Végezetül, maguk a Bécsi Filharmonikusok sem éppen a 
gallikus zenéhez nélkülözhetetlennek tartott, áttetsz ő  hangzásukról híresek. A prog-
ram azonban ellenállhatatlannak t űnt: három Pelléas et illelisande. 

A készülődés id őszakát némileg beárnyékolta, hogy egy ostoba m űszaki hiba 
miatt közel másfél hónapon át nem hallgathattam zenét. A hangokat bet űkkel pró-
báltam kiváltani, csekély sikerrel. Közben rám tört a nálam mindig teljes kedélybe-
tegséget okozó lelkiismeretfurdalás. Történt ugyanis, hogy rajtunk kívülálló okokból 
anyagi helyzetünk megrendült, és éppen a koncertlátogatás költségeivel léptük át a 
biztonsági zóna határát. A mi, szinte napra kiszámított költségvetésünkben valósá-
gos fiskális szaltó mortálénak számított egyetlen nap alatt ennyi pénzt költeni. Csak-
hogy, érvelt bennem a halhatatlan lélek, inkább némi sz űkölködés e sárgolyóbison, 
mint az örök kárhozat a szellemi lényegek világában. 

Gyermekeinket, el őrelátóan, már napokkal az utazás el őtt a nagyszül ők felügye-
letére bíztuk, hiszen a kimerültség alapjaiban kérd őjelezte volna meg az utazás 
értelmét. Utunk els ő  állomását a húgom jelentette, akit ől egy Bécs-térképet kellett 
átvennünk. Ennek a mindössze húsz-egynéhány kilométeres utnak a leküzdése közel 
egy óránkba telt. Az utolsó elágazásnál ugyanis elvétettük az irányt, és a keresett 
mellékutca helyett az autópálya bevezet ő  szakaszán találtuk magunkat. A. feleségem 
ilyenkor megrémül, én pedig kivetk őzöm magamból. Ezért különösen fontos, hogy 
semmi szín alatt ne tévedjünk el. Valahányszor mégis eltévedünk, és én kivetk őzöm 
magamból, utólag el kell gondolkoznom azon, hogy vajon tényleg minden annyira 
rendben van-e az életünkben, mint ahogyan azt felh ő tlen pillanataimban hiszem. A 
válasz, bármennyire mélyre ások, igen — az eltévedésre és a gépelési hibákra egysze-
rűen hisztérikusan reagálok. Es a n ők, ezt idáig mindenki, akivel err ől beszéltem, 
magukat a nőket is beleértve, meger ősítette, képtelenek a térben tájékozódni. 
Monspart Sarolta fából vaskarika. Aki tévedt már el nagyvárosban, az tudja, hogy 
az egyirányú utcák labirintusába keveredett sof őr csak a szerencse forgandóságában 
bízhat. A szűk és meredek budai utcákon úgy keringtünk, mint valami antisti-
mulánssal beoltott kísérleti patkány. Végül ráhibáztunk a helyes útra, átvettük a 
térképet, én lehiggadtam, a feleségem megnyugodott, és elindultunk Bécsbe. Az Út 
további része példás nyugalomban telt. Az örömteli várakozás elnyomta szimbólum-
kereső  fantáziámat, így a rossz kezdetb ől nem vontam le .semmilyen baljóslatú kö-
vetkeztetést. Egy darabig ugyan még mondogattam magamban, hogy `Ein Parkschein 
hitte für dreisig m.inuten', de idővel err ől is megfeledkeztem. Ahogy megérkeztünk Bécs-
be, ami mindig balzsamként hat az idegeimre, az els ő  lehetséges alkalommal lepar-
koltunk. Éppen csak kikászálódtunk h ű séges Peugeot-nkból, amikor mellettünk 
termett egy nyurga fiatalember, és felajánlotta a segítségét. Az ilyesmi bennem min-
dig gyanakvást kelt, de azért éltem a lehet őséggel. Kérdésemre megnyugtatott, ráadá-
sul angolul, hogy itt nem kell parkolási díjat fizetni. Megköszöntem a tájékoztatást, 
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aztán betájoltam a célpontot. Mivel nem. akartam a kölcsön-térkép közepét kitépni, 
kiszedni pedig nem sikerült, de a koncerten nem akartam a ruhatárat igénybe 
venni (örök félelmem, hogy kérdeznek t őlem valamit németül, amire én nem tudok 
válaszolni, és rögtön kiderül, hogy nem vagyok osztrák, sem német, horribile dictu, 
magyar vagyok), kénytelen voltam egy kis alakú füzetbe, ami a feleségem retiküljé-
ben is elfért, felvázolni a legfontosabb tájékozódási pontokat. 

Nekem Bécsben sétálni olyan, mint másnak Párizsban lehet, és noha kissé izga-
tott voltam, hiszen semmi esetre sem szerettem volna eltévedni, továbbá az es ő  is 
szemerkélt, ez kevés volt boldogságomat megingatni. Mivel az utcák pontosan az 
elvárásaimnak megfelelően hajlottak és illeszkedtek, jóval a megbeszélt id őpont előtt 
a Stephans Kirchéhez értünk. A szemerkél ő  esőben a kirakatokat nézegettük. Az 
egyik édességboltban Mozart-golyó-vásárt hirdettek, és ez rögvest eszünkbe juttatta, 
hogy miféle ballaszttól szabadulva lebegünk most néhány ujjnyira az aszfalt fölött. 
Betértünk hát az üzletbe, hogy biztosítsuk a gyerek-Mammon jóindulatát, aztán az 
áldozati ajándékkal a tarsolyunkban -átadtuk magunkat a zavartalan csodálatnak, 
mely engem mindannyiszor eltölt ebben a lehet ő  világok legjobbikában. Angolszász 
vonzódásom ellenére a legszívesebben alighanem osztráknak születtem volna, de 
annak legalábbis felh őtlenül örülnék, ha az Európai Unió és egyéb hamvába-holt 
fiskális kreálmányok helyett, az Osztrák-Magyar Monarchia helyreállításán fáradoz-
nánk. Bécsnél jobban csak Salzburgot csodálom, de ott is kilóg a zenei lóláb. Rövid 
sétánk alatt többször megkörnyékeztek a Mozart-fiúk és -lányok ;  én azonban 
minden némettudásomat mozgósítva, büszkén válaszoltam, hogy nekünk már van je-
gyünk, és csak nyelvi korlátaim tartottak vissza attól, hogy hozzátegyem: nem ilyen 
parókás esztrád-koncertre, hanem a Bécsi Filharmonikusok, a világ legnagyszer űbb 
zenekarának estjére. A megbeszélt id őpont előtt egy-két perccel felt űnt jótev őnk 
jellegzetes alakja a Stephans Platz turistaforgatagában. Kedves, tudós n ő , akiről min-
dig az jut az eszembe — szégyen, de igaz —, hogy elszalasztotta a biológiailag legked-
vez őbb pillanatot a párválasztáshoz. Megjelenése nem nélkülözi a bájak ;  de az apró 
részletekb ől jól kiolvasható, hogy pusztán a férfiakért a kisujját sem mozdítaná. 
A csendesen szemerkél ő  esőben egy bécsi kávéház felé vettük utunkat. Ez, ugyebár, 
egy olyan hely, ahol még Bernhard is bevallottan jól érezte magát, felkeresése tehát 
felér egy irodalmi zarándoklattal. Mire jótev őnk elkalauzolt a kávéházhoz, az es ő  is 
rákezdett. Hiába jártuk azonban végig a kávéházat, szabad asztal csak a gyakorla-
tilag fedetlen teraszon volt. A lovagiasság szabályai szerint úgy foglaltunk helyet, 
hogy az es ő  az én hátamat verje. Atadtuk szerény ajándékunkat, egy kompaktlemezt 
— eszményi ajándék annak, akinek nincs CD-játszója —, továbbá félhavi kosztpénzü-
ket a koncertjegyek ellenértékeként. A kávérendelésre azonban már nem kerülhetett 
sor, mivel a zápor viharba csapott át, és az én lovagiasságomnak is van határa. 
Bemenekültünk a kávéházba, és érthetetlen módon azonnal egy szabad asztalba 
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botlottunk. Talán az égszakadás miatt megnövekedett forgalom számlájára írható, _ 
de a kiszolgálás a messze földön híres magyar vendéglátóipart idézte. Persze az sem 
kizárt, hogy keleti turistának néztek. Bár a beszélgetés gördülékenyen folyt, én alig 
vártam, hogy kávénk felhörpintése és a konverzáció hajójának révbe juttatása után, 
elinduljunk végre a 1Vlusikvereinsaalba. Vendéglátónk választása eredetileg azért esett 
erre a kávéházra, mert mindössze néhány lépés választotta el a koncert. helyszíné-
től. A valamelyest alábbhagyott es őben futva megtett „néhány lépés" után azonban 
kiderült, hogy ez a bizonyos helyszín nem a Musikvereinsaal. Ott álltunk egy ormót-
lan fehér kaszárnya tövében elázva és, én legalábbis, leforrázva. El ővettem a jegye-
ket, és kétségbeesetten bet űztem újra meg újra azt a feliratot, amely minden 
bizonnyal hónapokkal korábban is ott virított: Konzerthaus. Példátlan lelkier őről ta-
núbizonyságos téve, megacéloztam kedélyemet, és a búcsúzkodás után már büszkén 
és határozottan léptem be a frissiben kettes számú szentélynek kinevezett hangárba. 

Ahogyan arra már utaltam, az els ő  ránk leselked ő  veszélyt, magyaros lelemény-
nyel, még id őben elhárítottuk: úgy öltöztünk, hogy ruhatárra ne legyen gond. Azon-
ban hátra volt még az ül őhelyek megtalálása. Ezt szintén a józan ész Útmutatásaira 
hagyatkozva kívántam elérni, de beletörött a bicskám. „Helyreigazításra" szorultunk, 
igaz, az önérzetemen ezúttal nem esett csorba. Volt bennem némi félelem a tekintet-
ben is, hogy a zeneszeret ő  osztrák közönség, azaz polgárság ünnepi öltözete mellett 
kirívó lesz hanyag eleganciám. Annál nagyobb volt a csalódottságom, amikor helyün-
ket elfoglalva kiderült, hogy közel s távol a mi öltözékünk a legválasztékosabb. Mint-
ha a bécsiek az ilyen köznapi koncertek alkalmával vennének revánsot az Operabál 
öltözködési etikettje miatt évente egyszer, ám annál látványosabban elszenvedett sza-
badságvesztésért. Láttam férfiakat csíkos zokniban, lehetetlen színíí, gy űrött zakók-
ban, a kigombolt ingb ől kikandikáló aranyláncokkal, és n őket a korukat és alkatukat 
szemérmetlenül leleplez ő  pszeudó-szárikban. Mindez azonban bocsánatos colour local 
volt a koncertteremhez képest. Ezt a hat.almag hodályt, hogy mégiscsak legyen ben-
ne valami koncertterem-szer ű , aranydíszekkel hintették be, és így született meg az 
újgazdag fürd őszobák rokokó hangulatát idéz ő  összhatás. Hasonlóan koncerttermet 
azóta is csupán egyszer láttam, a szegedi Tisza-szálló báltermét, melynek reményte-
len sivárságát ál-ablakokkal, ál-boltívekkel és ál-páholyokkal próbálta megtörni az 
egyszeri építész. Ebbe a lehangoló környezetbe érkezett meg a világ legnagyszer űbb 
zenekara. Maga a pódium vagy száz méterre volt t őlünk, így akár lehettek volna a 
MÁV Szimfonikusok is, bár ez a széls őségesen paranoid ötlet csak utólag jutott az 
eszembe. Hiába meresztettem a szememet, alig láttam valamit. A hipnotikus hangi-
csálásnak aztán egyszercsak vége szakadt, és megjelent a karmester. Amennyire ki 
tudtam venni, egy átlagos termet ű, szemüveges, viszonylag hosszú hajú ember, olyas-
féle frizurával, amely utóvédharcát kelet-európai politikusok fején folytatja. 
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Az első  műsorszám, háuré Pelleás el Melisandé-ja volt. Ez a muzsika nem össze-
tettségével, hanem rafinált egyszer űségével állítja próba elé a dirigenst. Ha az értel-
mező  elemezni próbál, s aztán a részekb ől összerakni az egészet, már el is veszett. 
En legalábbis így képzelem. Bárhogy legyen is, a kivitelezésbe ezúttal hiba csúszott, 
mert ez a habkönnyű  ínyencfalat úgy hatott, mini. egy túl sok krémmel elrontott tor- 
taszelet, vagy egy langyosan felszolgált nemes bor. A Debussyt és a Schönberget már 
eleve a reménytelenség állapotában hallgattam végig, és mindössze annyit érzékel-
tem, hogy az egyik szép, a másik hangos, és mindkett ő  szövevényes. A m űsor végén 
nagy taps, de arra már nem emlékszem, hogy ráadás volt-e. Talán úgy ítéltük meg, 
hogy ideje hazaindulnunk, és nem vártunk tovább. 

Nehezen adom át magam az érzéki csalódásnak, miként eszményeimt ől sem köny-
nyen szabadulok. Nem számolhatok tehát be arról, hogy a hangverseny el őtt a 
reményteli várakozás, a „sorsesemény" színében látott bécsi utcák, visszafelé, az 
éjszaka csendjében, sivárak és kísértetiesek lettek volna. Nem éreztem úgy, hogy 
elhagyott a jószerencsém, sem hogy metafizikus összeesküvés áldozata lennék, mely-
nek egyetlen célja, hogy visszatereljen a Budapesti Fesztiválzenekarhoz, vagy hogy 
ráébresszen eszmény és való távolságára. A kivilágított bécsi utcákat e nyáréjszakán 
épp oly hívogatónak és varázslatosnak láttam, mint azel ő tt, és ha valami fájt, vagy 
belengte a félig a tájékozódással elfoglalt tudatomat ., az az volt, hogy miért kell 
nekem Wittgenstein, Popper, Bernhard, Schubert és Brahms városából siet ősen 
távoznom, hogy másnap egy homoksivatag közepén, Káposztásmegyer határában 
ébredjek egy hevenyészve összetákolt tet őtéri lakásban. Az es ő től csillogó utcákon 
az járt a fejemben, hogy e város szépségét, mely egyszerre érzéki és eszmei, senki 
más nem érezheti át olyan mélyen, mint én. Az idelátogatókból hiányzik az enyém-
hez mérhető  lelki mélység, az ittél ők tisztánlátását pedig eltompította a megszokás. 

Mire az autóhoz értünk, az es ő  ismét rázendített. A TV-reklámokból tudom, hogy 
vannak romantikus lelkek, akik ilyenkor karjukat az égnek emelve, mint a szentek 
az elragadtatás csúcsán, b őrig áznak, és ezt élvezik. Én hasonló helyzetben szerfe-
lett hálás tudok lenni a civilizáció olyan apró vívmányaiért, mint amilyen az eser-
nyő , és ezúttal is kisebbfajta megváltásnak éreztem, amikor a hátunk helyett immár 
a kocsi tetejét verte az es ő . A hazavezet ő  utat jelz ő  táblák magasságába érkezve az 
eső  átláthatatlan függönyt vont körénk, így csak remélhettük, hogy jó irányba tar-
tunk. En nem tudok vezetni. És bár ezért sokan csodabogárnak tartanak, egyszer ű  
mulasztás áll a dolog hátterében. Nem félek a vezetést ől, de ma már sajnálnék min-
den fillért és percet, amit a megtanulására kellene fordítanom. Igy aztán szegény 
feleségem nyakába szakad ez az egyébként férfiúi kötelesség. Ha majd egyszer a 
feministák deresre húznak, legalább azzal védekezhetek, hogy nálunk a feleségem 
vezet. Esett, mintha dézsából öntenék. Az autónk a tizenkettedik évét taposta, és bár 
napsütésben vidáman robogott, az es őt nem szívlelte. Ilyenkor egy bizonyos elosztó- 
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fej nevű , létfontosságú szerve forgott veszélyben. Különösen az alulról érkez ő  vizet 
vette zokon. Am e potenciális veszélyforrásnál is aggasztóbbnak találtam saját 
fáradtságomat. Ugy okoskodtam, hogy amennyiben a feleségem megközelít őleg annyi-
ra  fáradt, mint én, akkor autóba szállnunk is felel őtlenség volt, de ha fele olyan 
fáradt, akkor is azonnal félre kell húzódnunk a leálló sávba. Megkérdeztem t őle, 
hogy ne várjunk-e addig, amíg a vihar kitombolja magát. Azt mondta, hogy esze ágá-
ban sincs megállni, aludjak nyugodtan. Nagyon álmos voltam, ám úgy éreztem, hogy 
az elalvás árulással érne fel. Végül mégis elaludtam. Mentségként annyit hozhatok 
fel, hogy nem tudtam érvekkel alátámasztani azt a sejtésemet, miszerint a puszta 
ébrenlétemmel befolyásolhatom a feleségem reflexeit, vagy, ami legalább ilyen fon-
tosnak látszott, eltántoríthatom a hátulról belénk csúszni készül ő  autósokat. Id őn-
ként fölnyitottam a szememet — minden olyan volt, mint azel őtt —, aztán aludtam 
tovább. Csak a határ átlépésekor ébredtem fel, igaz, magára a szertartásra egyálta-
lán nem emlékszem. Magyarországra érve kanyargós, sz űk utakon kellett továbbhaj-
tanunk, ráadásul itt már közvetlen veszélyt jelentettek az osztrákoknál hevesebb 
vérű , szittya honfitársaink. Szerencsére éjfél után a magyar is ritkán pattan nyereg-
be. Mire Pestre értünk, valamelyest visszaesett az özönvíz hozama. Kancsal reflek-
torunk fénykörén túl már ki tudtam venni az ismer ős épületeket. Fellélegeztünk. En 
nagyjából kialudtam magamat, a feleségem pedig örült, hogy sem a sisterg ő  istennyi-
la nem csapott belénk, sem más autó nem ért utol. Az es őtől csillogó házakat és 
kerítéseket, a kihalt utcákat néztem. A feleségem mondott vagy kérdezett valamit, de 
mire a szavak eljutottak a tudatomig, már eltévedtünk. Behajtottunk egy felüljáró 
alá, amelynek mélypontján körülbelül térdig ért a víz. A lendület még átvitt ben-
nünket a túlpartra, de az autónk egy szívtép ő  köhögésrohamot követően kiadta 
a lelkét. Az újraélesztési próbálkozásokra csak szánalmas harákolás tört föl bel őle. 
Sejtettem, hogy mi lehet a baj, csak éppen az orvoslására nem látszott sok esély. 
Először is valahogy arrébb kellett tolnom az autót. Emelked őn fölfelé, es őben, a 
legszebb ünnepi ruhámban nem • t űnt csábító feladatnak, de megoldhatatlannak 
sem. Am hogyan lehet szakadó es őben vízteleníteni az elosztófejet? A felnyitott 
motorháztető  és az állam alá szorított eserny ő  felhasználásával megpróbáltam egy 
száraz szigetet képezni, és egy kétes tisztaságú, és f őleg, szárazságú papírzsebkend ővel 
dörzsölgettem az elosztófedelet. Amikor úgy éreztem, hogy többet nem tehetek, s ő t, 
az exponálás a páradús leveg őnek csak tovább ront a helyzeten, befejezettnek nyil-
vánítottam a mű tétet, és visszaszálltam a kocsiba. A motor kínkeservesen beindult. 
Köhögött, prüszkölt, és folyton azzal fenyegetett, hogy visszakapcsolásnál leáll. Ret-
tegve figyeltük a közlekedési lámpákat, amelyek jórészt ki voltak kapcsolva, de 
távolról sem mind. Az éjszakának, különösen az es ős éjszakának megvan a maga 
varázsa. Az utcákat, az épületeket a valószín űtlenségnek az az aurája lengi körül, 
amelyet legemlékezetesebben talán Chirico örökített meg. Furcsán felemel ő  érzés, 
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hogy a máskor milliókkal megosztott város most egyedül a miénk. Most azonban nem 
maradt hely efféle léha impressziók befogadására — minden idegszálunkkal a közle-
kedési lámpákat és a motor zúgását figyeltük. 

Hajnali négy óra lehetett, amikor az alvóváros határába érkeztünk. Az a boldog-
ság, amely felemelt és átjárt bennünket egyáltalán nem hasonlított sem örömteli 
várakozásra, sem kéjes élvezetre. Bruce Willis egyik filmjében hangzik el, a h ős 
kárára elkövetett orrbavágások közepette, hogy nincs szörny űbb, mint ha viszket, 
de nem tudod megvakarni. Ez járt a fejemben, amikor a száraz és illatos ágyban 
begyűrtem végre a párnát a fejem alá. 
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rajsli emese 

terek 
a wekerlei kertem (öt éve) 

augusztusi liliom, ánizs, árnyékliliom, bazsalikom, bazsarózsa, berkenye, bodza, 
boróka, borsikafű , borsosmenta, büdöske, cékla, citromf ű , cukkini, csemegekukorica 
(csenevész csövek n őttek csak), csillagjázmin, csipkebogyó, estike, fagyal, fáklyalili-
om, fejes saláta, fekete ribiszke, feny ő  (már a második karácsonyfa gyökerezik meg 
a kertünkben), fodros petrezselyem, fokhagyma, földieper, futóbab (fehér bab, piros 
bab, de legszebb a futóbab), füge (gyümölcsöt még nem termett, pedig én már 
nagyon várja: a bölcsiben hatalmas példány hullatja a mézédes fügéket, senki nem 
eszi rajtunk kívül), gyöngyvessz ő, gyöngyvirág, hajnalka, hamiscipruš, hárs, horten-
zia, hóvirág, ibolya, indás ínfű , izsóp, írisz, jácint, kakukkfű, kamilla, kankalin, 
kapor, karalábé (fás lett), kecskerágó, kerti viola, kikerics, kis télizöld, klematisz, 
krumpli (lett vagy fél kilónyi a két bokron), lestyán, levendula, lonc (bevált a ker-
tész ajánlata, az els ő  nyár végére befutotta a kerítést, csak nyesni kell, folymatosan, 
mert ellep mindent), madárbirs, majoranna, málna, metél őhagyma, mezei komócsin, 
mézillatú ternye, muskátli, nárcisz, napraforgó, nebáncsvirág, orbáncf ű , oroszlán-
száj, ostorfa, örökzöld tatárvirág, patlidzsán (csak álom volt: nem lett bel őle semmi, 
levele is alig nőtt), páfrány, patiszon, petúnia, pitypang, prágai bangita, repkény, 
réti perje, rozmaring, rózsa, sarkantyúka, sáfrányos szeklice, som, sóska, spenót, 
szagos müge, százszorszép, szeder, szurokf ű , taréjos cintor, tárkony, tatáriszalag, 
tátika, tuja, tulipán, varjúháj, vérehulló fecskef ű  (eltünteti a szemölcsöt), vörös 
csenkesz, zöldbab, zsálya, zsázsa. 

bodobács, cinege, denevér, feketerigó, galamb, hangya, házimacska (+ bolha), 
hörcsög (döglött, elásva), katicabogár, sün, százlábú, szomszéd vizsla (sajnos), 
vakond, varjú (télen), veréb. 

a gimnáziumom (megfutamodás) 

itt van, szemben a házunkkal, egy iskolaévet töltöttem el benne, hogy rájöjjek: 
nem szabad tanítanom. vagy nem ilyen mezei iskolában. annyi benne a nem tanár-
nak való tanár, hogy eleinte csodálkoztam, aztán megpróbáltam ignorálni az egész 
helyzetet, és csak a tanításra összpontosítani, aztán tiltakoztam, aztán megszöktem. 
glavom bez obzira, mondanák a szerbek. 
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a mozim (mozgókép) 
jövünk ki a moziból, még mindig röhögve, a valami amerikát néztük meg, azt 

mondja zsé, hogy pont ilyen filmre vágyott a depressziós lelke, nem egy mélyenszán-
tóra, és most jó neki. de ugyanakkor érdekl ődve figyeli önmagát, hogy egy-egy 
magyar film hogyan hat rá, hogyan szól hozzá minden mozdulat a vásznon, az is, 
ami csak épp egy rezdülés, vagy hang, vagy illat, vagy emlékfoszlány, hogy ilyenkor 
érzi azt, hogy ő  mégiscsak magyar. mert érti a filmnek minden jelzését. összetarto-
zik valami módon azokkal az emberekkel, akik kitalálták-megalkották-eljátszották ezt 
a filmet, még akkor is, ha korábban a nevüket se ismerte, és ha a filmet nem tartja 
egy tökéletes alkotásnak. 

én meg csak ballagok mellette, meghatódottan; lám, miket bevall itt nekem, 
aztán rájövök, hogy hozzám talán soha nem fognak így szólni a magyar filmek. 

két hete voltam otthon, újvidéken, a gyerekeket egy hattyúetetéssel lekenye-
reztem, hogy este elmehessünk színházba bével. már a jegypénztárnál kezdem 
magam otthon érezni, kalandos módon jutunk belép őhöz: krleža glembay családját 
játszotta a szerb nemzeti színház. egy, talán két színész volt csak, aki igazán telita-
lálatnak tűnt a szerepében, de magával ragad a (múlt) századel ő  hangulata, örü-
lök a horvát szónak, a szerb nemzeti színház bátorságának, hogy a krleža-darabot 
műsorra merte tűzni, nevetek a m űsorfüzet szerb—horvát szótárán és megdöbbe-
nek a szünetben hallott kommentáron (ilyen nyelv nincs is, ezt a horvátok most 
találták ki!). 
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leírom ezt, és megijedek. csak azért dicsérem, mert az enyém? mert otthon ér-
zem magam benne? vagy mégis alkalmazható mérceként a zsigerb ől jövő  értékítélet? 
azt hiszem, képes vagyok disztingválni, és ez a zsigeri tetszés csak a kezdeti lökést 
adja meg a véleményem kialakításához. hisz igen, látom, hogy a glembay családban 
túlzottan hűvösre sikerítette castelli bárón ő  figuráját jasna djuri ć, de boris isakovi ć  
leonéja sodorja-röpíti az el őadást, és hát maga a darab jó, az agramerizmus minden 
mesterkéltsége ellenére. 

és azt is látom, hogy az idei filmszemle els őhelyezett játékfilmje, a chico minden 
hibája ellenére is brilliáns film, és persze lehet arról vitatkozni, hogy akkor ez most 
játékfilm, vagy dokumentumfilm, hiszen az utóbbihoz fikcióból van benne túl sok, 
az előbbihez pedig pénzből kevés. de egyáltalán miért is van szükség erre a döntés-
re; hogy játék vagy dokumentum? ez a film így jó, ahogy van: a f őhős élete vászon-
ra kívánkozik, ő  maga van olyan jó fej, hogy ezt el is tudta nekünk játszani, a rendez ő  
pedig képes volt összefogni a több évtizedet és rezsimet és országot és életet fölvo-
nultató történetet. hogy id őnként úgy tűnik, mintha kis kézi kamerával dolgoztak 
volna? megbocsátjuk. én legalábbis igen. 

az otthon (eltűnt) 
furcsa árnyak táncolnak a szoba mennyezetén, ablaka északra néz, szemben 

sašáék háza, utcára néz ő  egyetlen ablaka nyitva áll, kihallatszik saša hangja, 
valamelyik áriát gyakorolja, annak idején együtt jártunk énekkarra, plavnij amur 
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szvaji valyi nye szjot veter szibir szinu pesznyu pajot, harmadik hang, én szinte az 
egyetlenlány, a suli csarnokának hátsó bal sarkában, a második lépcs őn. kétoldalt, 
a tanárok lakásából kin őtt pálmák és leanderek fátyla mögött a rajzszakkör kiállí-
tása, elöl, balra, a portásfülke, mögötte egy id őnként, a demográfiai hullámot és az 
épület tatarozását követ ő  rendben üzemlő  tanterem, valamelyik alsó évfolyamon az 
volt az osztályunk. jobbra elöl a pionírcsapatok zászlói, mellettük nyílik a tanári 
folyosó. valahol a falon (a. lépcs ősor fölött?, a nagy oldalsó falon?) tito képe. sašá-
val óvodába is együtt jártunk, egyszer, még a verseci utcában, összeverekedtünk, 
arcomon máig látszanak körmének nyomai. jobbra t őlük, sorban, ágiék, verbásziék, 
eliék háza, aztán a dinnyés szomszédok (minden nyáron dinnyét árultak a kapuban), 
melletük az orvosi rendel ő  előkertje a feny őkkel és a hatalmas aranyes őbokorral, 
aztán a sarok. sašáékt ől balra mindjárt sarokház, a zsuzsa fodrászaté, a sarkon túl 
pacikék, aztán renátáék, szemben draganék, aztán a szlovénok, a sarok után balsó 
falszomszédaink, gyöngéék, jobbra maroldék, aztán a sztiropor-szomszéd, a sarkon 
a szlovákok tótkék háza. ott jobbra fordulva a neimarova (k őműves utcának lehet-
ne tán fordítani, de minek), itt játszottak a környék gyerekei, nekem soha nem volt 
szabad kimennem, a végén megint jobbra, az ady utca, de két ház után már vége is, 
a zombori vágány dzsungele következik, régebben megvolt még a vasúti töltés, még 
szánkózni is lehetett rajta, nem kellett elmenni egészen a kis-dunáig, itt kaptak el 
bennünket, amikor sašával elindultunk világgá. végig az Új józsef attila suliig. ott bal-
ra a cirill és metód utcán, a benzinkútnál kell csak jobbra fordulni, az már a ten- 
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gerész utca, a jagié utca torkolatánál a trafó, aztán már csak egyenesen, le a dunáig, 
a kis-dunáig. jobbról. az  utolsóelő tti ház a nagyanyáéké, el őtte havlekéké. mögötte 
sóséké: tengerész utca 60. zöld faléc-kapuján anyuci áthajította az iskolatáskáját, 
majd átmászott rajta, noha nem volt bezárva. a hintán ülve azt ordította, ankarában 
bőg a péter az ormánya három méter, és hajtotta a hintát, az egekig. nagyanya min-
dig attól félt, hogy átfordul(unk). a ház el őtt két hintát, zöld táblát (nagyapa min-
den télen átfestette, csikorgott rajta a kréta) kerített el három oldalról az alacsonyan 
futó lánc, aztán.,- hogy nagyobbak voltunk, elt űnt, már nem mentünk be a virágok 
közé. rózsafa, lila és rózsaszín lupinuszok, hortenziák (a talajtól függ ően rózsaszí-
nek vagy kékbe hajlók), ibolyasz őnyeg, japánbirsbokor, szimpla százszorszépek, tu-
lipánok, jácintok. alig tudtuk kiásni a hagymákat, amikor eladtuk a házat. 
a kert másik oldalán vékony virágszegély, mögötte a veteményes, ezüst fokhagyma-
ágyások, paradicsombokrok, karósbab, epertenger, karfiolfejek, középen, a diófa 
alatt, a félig földbe ásott pince ferde, kátránypapíros teteje, borostyán fut rajta. 
oldalt, sósék tüzfala mögött, vesnáék kerítésénél a málnabokrok, leghátul, a kom-
posztdomb mögött, a fává terebélyesed ő  mogyoróbokor és a ribizlifácskák, aljuk 
beterítve a hullott mogyoróval. nagyanya fésüli a ribizlit. a pince mellett a ládaház, 
idővel elkezdtem beverni a fejem a föls ő  ajtófélfába, mögötte az elkerített tyúkud-
var, nagyapa műhelye, a kispadlás, a nyúlketrecek, a budi, az olajoshordók, a nagy 
satupad, a rúdra szerelt, tusolóként m űködő  esővizes hordó, a ruhaszárító kötél, 
életek rendben tartott limloma. a ház sárga vakolata mállik, nagyapa betegségével 
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arányosan romlott az állaga, el őtte üveges veranda. az  ajtót (előtte szúnyoghálós csa-
póajtó) két kulcs zárja, mögötte többéves magyar szó-oszlop, rajta a partvis ágasko-
dik a fogas fölé. a konyhaajtó üvegén slingölt függöny, kilincse ismer ős kézre vár, 
különben alig nyílik, bent, egy lépéssel magasabban, félhomály fogad, pedig ablak is 
nyílik az odatoldott verandára. szembe a konyhaasztal (kés őbb nagyapa ágya, hogy 
napközben se legyen egyedül), jobbról a kredenc, balról a tüzel ős sporhet, mellette 
a mosdóállvány, tetején, a lavór mellett, a mindenkori cicúr helye. a küls ő  falon a 
mosogató és — kés őbb — a frizsider. a mosdóállvány és a mosogató között — igaz, szin-
tén csak kés őbb — nyílt a fürd őszoba és a spájz közös ajtaja, mögötte a spájzra nyí-
ló kisebb. a falon fényképek. anyuci érettségizik. zsuzsa anyucival és apucival 
belgrádban (anyuci plisszírozott olasz, rózsaszín? vagy narancssárga? ruhája ma 
vasalórongy). nagyapa legényként. a falon konyhai áldás, dísztányérok, rajzaink, 
később a szomszéd vesna fotója, akire nagyanyáék vigyáztak. az  ajtó mögött az egy-
re vakuló ovális tükör, ha eléje álltam, ott volt mögöttem, a kredenc párkányán, a 
kefébe tűzött fésű , a csatok, a fésülköd őkendő, balra tőlem, fél karnyújtásnyira a 
szobaajtó, a nagyszobáé. egyetlen ablaka a hintákra néz, havlekék fel őli fala salét-
romos, két szekrény (a polcos legalján, eldugva, édesség, az akasztós fenekén cip ő s-
dobozban a fényképek), két kaucs, két fotel (fot őj), kisszekrény, kisasztal, (télen, 
amikor a kisszobát nem fűtik) varrógép, az egyik sarokban a tévé, a másikban a 
mohazöld, vadászatmintás cserépkályha. a falon pipacsmez őn andalgó szalmakalapos 
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lány, ingaóra, katolikus falinaptár — a (név)napok kedvéért. a kisszobában két ágy, 
magasan föltornyozott ágynem ű, tükrös šzekrény, két éjjeliszekrény, nagyapáén áll 
a vekker, ágya fölött anyuci édesanyjával való esküv ői képe, a sarokban vaskályha. 
a kisszoba egyik fala csupa ablak, mind különböz ő, úgy lettek, id ővel, egymáshoz 
toldva, a kőkertet látni innen, nyáron a sok-ablak alatt áll a lábbal hajtós varrógép. 
narancssárga minibiciklim nyergét fogva lépek ki a kapun, kétoldalt augusztusi 
liliomok, amikor tito hatvannégyben meglátogatta a hajógyárat, ezt és a két szom-
szédos utcát is leszórták k ővel. igaz, tito a föls ő  utcán ment le a dunára, de a 
makadám megmaradt, csak a nyolcvanas évek elején váltotta föl az aszfalt. sós 
bácsi haragszik, ha a járdán hajtom a biciklit. udvarában több csónak telel, meg is 
javítja őket, ha kell. a töltésoldal meredek, fölfelé csak tolni lehet a biciklit, lefelé 
bezzeg repesztünk, forog alattunk a pedál, lábunkat kétfelé vetjük. a töltés duna• 
felőli oldalán enyhébb a lejt ő, de keményebb teleken, amikor biztonsággal befagyott 
a kis-duna, egészen a túlsó partig lehetett elsiklani a szánkóval. a vízparton f űzfa-
bokrok, félúton egy hatalmas eperfa, szétszórva hatalmas •betontömbök, talán a 
katonaság használja valamire, erre szokott gyakorlatozni a folyami tengerészet, a két-
éltűek fölszántják a töltésoldalt (kés őbb a tetején futó aszfaltot is), aztán belefutnak 
a vízbe. az  éppen érvényben lév ő  városrendezési terv szerint hol kiszárítják, hol 
vízzel töltik föl a holtágat. fölfelé menet valahol a köves alatt, a majornál apad el a 
vize, nyárfák pihéje ezüstözi be a békanyálat, lefelé a sodros többnyire csónakkal is 
járható, ki lehet rajta menni a nagy-dunára. vagy gyalog vág neki az ember, esetleg 
narancssárga biciklijén, el a kaszárnya és a hajógyár mellett, át a keskeny föld- 
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lidL`dfret 	c$r,ói : 

nyelven, a horgász-sziget kempingje mögött apró kunyhók (víkendházak gyanánt), 
lacikonyhák, borkimérések, csónakok, kátrányillat, a hajógyár fel őli oldalon vastra-
verzek, öles fákba ben őtt, az aszfaltba is árkot szántó hajósodronyok, télen ezekkel 
csörlőzik ki a kisebb hajókat, itt a vizet olajfoltok borítják, a szél se rezzen. a nagy-
duna felőli oldal mozgalmasabb, tekintélyes étterem (parkolója öblében artézi kút, 
nagyapa innen hordta a vizet, műanyag kannákban. kiskocsival, vagy csak a zomán-
cozottban, másik kezében tenyeremmel), vízisí- és motorcsónak-klub, vállalati 
üdülők, kiépített, ferde k őfal, lefut a vízig, oldalán ide-oda kanyarogva biciklizek, 
csak meg ne tudják. a horgász-sziget félsziget, csücskét spiccnek hívják, innen lehet 
átúszni a városi fizet őstrandra. vagy, száraz nyarakon, a térdig ér ő  vízben átgyalo-
golni, ilyenkor a duna közepén is kibújnak a sz űz homokzátonyok, mindig máshol, 
ahogy a kotrógépek meghagyják őket. kés őbb itt épül, a sodros alatt, a harmadik 
újvidéki duna-híd, a ganz-gyárból a dunán leszállított vasrészei míniumvörösen ível-
ték át a vizet. a csávósabb fiúk a hídról ugráltak, az egész strand szeme láttára. 
szemben kamonc, a gyermekfaluval, lejjebb a trand ćament, alatta az elit üdül őtelep-
pel, a kanyar előtt, magasan a duna és a város fölött pétervárad vára. falai alatt a 
legrégibb híd — néhány száz méterre t őle a második világháború alatt fölrobbantott 
híd pillérei — túl alacsony, magas vízállásnál kilométereken át hajóvonták sorakoz-
nak, várva, hogy elférjenek alatta. a harmadik lejjebb, a tisztinek nevezett szabad-
strandnál, kívül esik a város forgalmán, leginkább a tranzit-teherautók és — lévén 
vasúti híd is egyben — a vonatszerelvények futnak át rajta. 
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gregoria prlieseva: a sorrend 
(első  fordításom macedónról) 

(ohridban fordítottam, gé ott lógatta mellettem a lábát, segített, ha elakadtam, 
de nem kellett sokszor szerbre váltania, a hónap végére már belémivódott a mace-
dón szavak archaikus puhasága. megpróbálta kiejteni a magyar szavakat, elmonda-
ni egy idegen nyelven a saját versét. kés őbb a fényképezőgépemet babrálta, a keres őn 
át pásztázta a tó esti-tükörsima felületét és azon filózott, hogy szemüveg nélkül 
kéne fényképeznünk, hogy megmutathassuk, milyennek látjuk a világot. aztán szem-
üveget cseréltünk: kiderült, hogy alig különbözik valamiben a dioptriánk, az egyik 
szeme el ő tt neki is szférikus, a másik el őtt cilindrikus a lencse.) 

az én szemüvegem 
az ő  hajgumija 
az én pulóverem 
az ő  bőrkabátja 
az én vállpántom 
az ő  ingének gombjai 
a nyakam, a vállam, az arcom, a szám 
a szánk. 

tenyerébe veszi az arcom 
csókol, közben 
leveszi a szemüvegem, 
és két szárát gondosan összecsukva, 
vaktában hátranyúlva 
helyet keres neki a polcon. 
tenyerembe veszem az arcát, 
hátrasimítok homlokából 
egy kiszabadult tincset, 
majd a haját végigsimítva 
lehúzom rövid copfjáról a hajgumit. 
éppen csak a vállamon 
lóg a pulóver nem vacakol 
vele, lesodorja rólam, 
puhán hull a földre. 
először az egyik 
majd a másik kezével kell 
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elengednie a derekam, hogy 
levehessem róla a bőrkabátot, 
belső  zsebéb ől hullik 
az aprópénz, a kocsikulcs — zseb-kacatok. 
a gerincemen araszol végig a 
keze, külön-külön kitapintja a 
borzongó csigolyákat, 
a két vállpántomba csak 
az ujját akasztja be 
és karomon lecsúszó kezét követi a szája: 
a nyakam, a vállam, a kar 
csiklandós belső  oldala, a csuklóm, 
a tenyerem, az ujjaim, majd vissza: 
az állam, a fülem, a szemem, a szám. 
sorra gombolva inge fémgombjait 
lassan araszol lefelé az ujjam, 
éppen csak hozzáérek itt-ott a b őréhez, 
a nadrágszíj csatjának 
hűvöse teszi a pontot 
a fémgombok sorára. 
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Géber László 

Egy nap Újvidék főterén 
2002. március 5. 

Reggel negyed hét, Ujvidék központi tere, a Szabadság tér üres, csak néhány ut-
caseprő  söpröget. Pár perccel kés őbb négy ittas alak ordibálása töri meg a csendet. 
Az egyik közülük, valószín ű leg fogadásból mászni kezd a három 5-6 méteres lobogó 
rúd egyikére, a rúd hegyén aztán rázendít — Srbija, Srbija... Nem akar lejönni. A 
másik barátja utána mászik, végül mind a ketten leereszkednek. Még vagy öt percig 
ordibálnak, majd távoznak a térr ől. 

Egy szerb pap jön a posta irányából. Egyébként szinte mindenki a futaki piac 
felöl siet. Munkások. Az ujjamba majdnem beleütött a hideg. Az Uzor üzlet falán a 
hőmérő  pontosan 5 °C-t mutat. Az utcai újságos elkezdte kirakni az újságokat. 
A nap még nem látszik, de már felkelt. 

A galambokon kívül egyedül csak én tartózkodom a téren. Fél hét múlt két perc-
cel, mindjárt jön Ági, megy a munkára. Az üzletek még zárva vannak, a templom is 
zárva. 

Az első  várakozó. Egy szép iskolás lány, rágógumizik, kigombolt kabáttal, a 
hátán egy nagy iskolatáska. 

7.35 — Egyre többen jönnek-mennek. A városháza tornyát már süti a nap. En 
is úgy állok itt, mintha várnék valakit. 

.Egy szép fehér gatyás galamb is ide tévedett. Látszik, hogy nem ide való. A kis-
lány még várakozik, 6.50. Két fiatal rend őr unottan megy. A kislány nem gy őzött 
várni, elment egyedül. Még egy szerb pap nagyokat lépkedve siet a reggeli szertar-
tásra. 

Elég friss a levegő, kezdek fázni. Két vörös hajú, vörös ruhájú személy, egy 
férfi és egy n ő  bement a városházára. 

Az első  ismerős, a katolikus pap egy szatyorral a kezében a futaki piac felé tart. 
Hét óra van. Harangoznak, de nem itt a Nagytemplomban. 

Az Apolo-központnál ér el őször a földre a napsugár. 
Egy 50-60 körüli őszülő  kínai férfi sétáltat egy sárga pekingi kiskutyát. Ezt 

a kutyafajtát egyébként nem szeretem. A férfi kezében van a kötél, a kutya pedig 
szabadon. 

A fogyóban lev ő  félhold még jól látszik az ég nyugati felén. 
• 7.15 Egy iskolás fiú ül a Miletié-szobor köré rakott padok egyikén. 0 az els ő , 

aki már tíz perce itt ül. 
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Egy kapualjba bújok, fázom. A fiú melletti padra, a napra ült egy öreg, velem 
szemben pedig egy sötét szemüveges gyanús alak egy nagy táskával. 

Egy kék 101-es rend őrkocsi parkolt le a téren. A két rend őr bement a közeli 
bisztróba. Valószín űleg, hogy a reggeli ordibálók okvetlenkelnek ott is. Arrébb két 
lány ül a padon, és burekot esznek. 

7.45 Lefényképezem a városházát, de nem kattan a gép. (Kés őbb jövök rá, a 
kevés fény miatt, hosszabb expozícióra állítottam és lassabban zárult, közben pedig 
én már elmozdítottam a kezemet. A fénykép ezért homályos lett.) 

7.55 Egy nő  érdekl ődik, az építészeti felügyel őséget keresi a Njegoš utcában. A 
Njegoš utca itt van, de az intézetet nem tudom, hogy hol van, válaszolom. A város-
háza előtt vagy harmincan várakoznak beengedésre. Az ügyeiket akarják elintézni. 

A Dunáról fúj a szél. Hideg. 
A Pannon Bank és az Újvidéki Bank melletti padról figyelem a teret. A bank 

épületében korábban a Magyar Tanszék volt. N ővérem az els ő  évet még itt járta. 
Korábban egy híres hotel volt ez, de erre én már nem emlékezhetek. Mint ahogyan 
a mostani Atina nev ű  étterem előtti Zagrab gyorsétkezdére, vagy a még korábbi 
Dornstádter cukrászdára sem. A Vojvodina Hotelhez sem f űz semmilyen emlék, és a 
Nagytemplom is, mint csak turisztikai nevezetesség jelent számomra valamit. 

8.06 Visszajött a katolikus pap. 
Két cigánygyerek gyömöszöli egymást nem messze, verekszenek. Sírás lesz a 

vége. 
Egy másik ismerős. Az egyik rádiós kolléga, T. rohan, úgy látom a városházára. 
A. fiatalok, gyerekek mennek az iskolába. A tér még igazából üres, mindenki 

siet. Néhány rádiós ismer ős. 
Két 12 év körüli cigánygyerek odaállt egy trafik mellé, és minden vásárlótól 

pénzt kér. A visszakapott aprópénzre számítanak. Két idegenbe kötöttek bele. Két 
magas férfi, jó min őségű  drága táskával. Látszik, hogy külföldiek. A két fiú vagy 
20 méteren kíséri őket, és kéregetnek, aztán abbahagyják. A férfiak, látom, kés őbb 
ellenőrzik a zsebeiket. 

8.10 Most már melegíti a nap a hátamat, érzem. A néhány éve elhunyt kollégám 
lánya K. R. 

Megérkezett egy öreg. Kenyérmorzsát szór nejlonszatyrából a galamboknak. 
Az a gyanús szemüveges alak megint itt ül a padon. A városháza sarkánál, a 
McDonald's-al szemben egy cigányasszony kéreget. Kisbaba van a kezében. Mindjárt 
kilenc óra, megeszem az uzsonnámat. 

Egy jól szituált n ő, miután megsétáltatta kutyáját, elt űnt a Zilahy Lajos nevű  
átjáróban. Egy férfi arról érdekl ődik, hogy hol van itt a bíróság. 

Látom, olyan női nadrág a divat, amelyben jól kidomborodik a n ői hátsó. A nad-
rág alsó szára pedig b ő, mint a hetvenes években. A fels ő  rész tetszik, az alsó nem. 
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Áron volt osztálytársának a szülei biciklivel kelet felé tartanak. 
Tizenöt-húsz embernél többen még nem ülnek a padokon. Egyébként összesen 

43 van bel őlük. Mindegyiken 3-an, 4-en ülhetnek. 
Egy fiú és egy lány már fél órája udvarol egymásnak a bank el őtti padon. 
9.30 Lefényképezek egy kék autóbuszt a városháza el ő tt. 125/8 
Még egy szerb pap nyugat felé tart hosszú fekete ruhában. 
Kinyitották a Nagytemplomot. A h őmér ő  10 °C-t mutat, de én nem érzem. 

Megveszem a Politikát. Két paddal arrébb egy középkorú szerb férfi kezdett el 
furulyázni. Szerb dalokat, kólót stb. A szél ide-odaviszi a hangot. 

E Á. volt színházigazgató, színész ballag át a téren, mindjárt tíz óra. 
A furulyással szembe leül egy fehér vászonkalapos cigány. Úgy ül ott, mint Rodin 

gondolkodója. Mintha ellen őrizné, hol véti el a hangot a „m űvész". 5-6 perce játszik 
és már öten dobtak neki pénzt. Egy fekete szemüveges alak, úgy néz ki, mintha 
a munkáltatója volna, ad neki cigarettát, aztán mintha odakiabált volna, hogy ne 
álljon meg. Ez is ellen őrzi. Pénzkeresés. — Egyértelm ű , ez az alak, gyufaszállal a 
fogában, a munkáltatója. Amikor a furulyás el akarta tenni a pénzt, a strici rászólt, 
hogy hagyja ott. Közben a fehér kalapos férfi 10 méterrel arrébb figyeli őket. Ó csak 
egy ártatlan megfigyel ő . 

Szünet van a gimnáziumban, hirtelen megtelik középiskolásokkal a tél: 
V. H., az Újvidéki Rádió híres zenei szerkeszt ője vonul el a téren. Mesélte, hogy 

a 70-es években Magyarország egyik kisvárosában gyorshajtás miatt két rend őr 
leállította. Megbüntették volna, de amikor meglátták a nevét, és meggy őződtek róla, 
hogy ő  a Zene szárnyán c. m ű sor szerkesztője, megörültek és tovább engedték. 

A strici figyel, mint egy titkosrend őr 
10.17 Most elmegyek a rádióba, 200 méterre innen, megiszok egy kávét és 

jövök vissza. 
N. P. íróval találkozom. Mondja, azt figyelte, hogy honnan jön a furulyahang. 

Aztán a rádióig a munka értelmér ől beszélgetünk. Mondja, hogy épp most találko-
zott egy 90 éves emberrel, aki 80 facsemetét ültetett el. Ez a fontos, mondja 
N. P. Amit mi teszünk, versírás, novellaírás, az egy nagy semmi, senkinek sem kell. 

Ot perc múlva tizenegy óra, a furulyás még dolgozik. Mellette ott van a strici. 
Távolról egy fotót készítek róluk. 125/8 

Közeledik március 8. A Zmaj utca elején egy pultot állítottak fel, cserepes virá-
gokat árulnak. 

A furulyaszó egyáltalán nem zavar. A keleti szél érdekes visszhangot kelt. 
Néhány nappal ezel őtt egy montenegrói guzlicázott. Az elég unalmas volt. 

A fehér kalapos cigány pattogatott kukoricát dobott a galamboknak. A templom 
tövében szépen virágzik a vadszilvafa és az aranyfa. Azt hiszem, még korán van, de 
ez ökörnyál, ami ráragadt a micisapkámra. 
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Ismét. a furulyás. Odament a strici, mondott neki valamit, miután ő  felállt és 
elkezdett táncolva muzsikálni. Bal lábára állt és a jobb kezével a jobb lába alatt, 
meghajolva játszott. VAJON ÉN IS EZT TESZEM-E MOST? 

A. fiatalok figyelik és nevetnek. Egy 50-60 éves n ő  odaült a padra, látszik, 
élvezi az egészet. Aztán egy 70-80 éves n ő  is közéjük ült. El őbb egy kicsit lejtett a 
zenére. Pénzt is dobott, lehet, hogy rendelt is. 

Néhány titokzatos fekete limuzin érkezett a városháza elé. Peugeot-k. 
11.30 Erősen süt a nap. Hunyorítanom kell. Kismamák járni tanuló csemetéik-

kel a galambokat hajkurásszák. Fotó a kismamákról. 125/8 
Dél. Kolléganőm, T. E. siet a délutáni váltásra. 
Összegyűjtöm az aprópénzemet és lemegyek a Forum könyvesbolttal szembeni 

WC-be. Meglepetésemre ingyenes a használat és szokatlanul tiszta a WC. 
A furulyás tíz méterrel arrébb ment, a Zmaj utca elejére, csak állva muzsikál-

hat. így, profilból, úgy néz ki, mint a görög vázákon a pánsípon játszó alakok. A fe-
kete  szemüveges strici ott ül nem messze. 

Fél egy — a nap már nagy utat tett meg. Délben itt gondolat sem születik. 
Megeszem a másik darab kenyeremet, amit még otthon készítettem. Több nincs. 

A. galambok is udvarolni kezdenek egymásnak. A szél néha (egy lepke szállt neki a 
kezemnek, amíg épp ezt írtam) föltámad. Port fúj a szemekbe. 

X11. R., a Naša Borba utolsó főszerkesztője rövid ujjú ingben siet a Zmaj utca 
felé. 

Néha egy-egy sz őke, vagy fekete hölgy vonul át a téren. Mintha divatbemutató-
kifutó lenne a tér. 

A fejem mögött a lobogó árnyékot vet. rám. 
12.45 Valójában még ismer őssel sem találkoztam. Ujvidék nem szereti az idege-

neket. Az idegenek sem szeretik Újvidéket. Lehet, hogy nincs igazam. Ez egy össze-
tett dolog. Annyi idegen pedig még nincs, hogy társaságot alakítsanak ki. A minap 
olvastam: Buenos Aires minden második lakosa idegen volt 1914-ben. 

A furulyás és a strici elosztotta az összegy űlt pénzt és más-más irányba elhagy-
ták a teret. 

12.50 Egy 2 méteres piros plüssbe öltözött. űrlény jelenik meg. Nekem úgy néz 
ki, mint egy mackó, de aztán megmagyarázták, hogy nem maci. Ha nézném a 
tévét, akkor tudnám, de hát én már vagy öt hónapja nem nézem, elromlott. A lény 
mellett természetesen egy fotós. Polaroid géppel. Kisgyerekekre vadász. Két perc és 
már egyet ki is fogott. Már néhány napja itt keresi a pénzét. 

A legismertebb újvidéki „dzsesszes", mozirajongó is átvonul a téren. A Katoli-
kus porta felé viszi egyik kezében a két szatyrot, rajta Vanilla Sky c. film plakát-
jával és Tom Cruise képével. 
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Fél kettő . Mindjárt jön Ági, megy haza a munkából. Jött, csinálunk egy-egy 
fotót, aztán hazamegy. 

Két óra. 17 °C van árnyékban. A napon megvan 20 is. 
A fehér kalapos, narancssárga nadrágos, cigány libazöld tollmellényt vett magá-

ra. Megy ide-oda és beszél magában. Ittas. Ó tartja össze a teret. 
Három német turista, vagy üzletemberek, vagy megfigyel ők. Hallom, németül 

beszélgetnek. 
14.30 Kimondottan a térre eddig aligha jöttek százan. A legtöbben csak átha-

ladnak rajta. Van, aki a halpiaci állomásra siet, van, aki a központi autóbusz-állo-
másra. Csak a fiatalok és a középiskolások állnak meg, illetve ülnek le rövid id őre. 
Az egyetemistáknak ez nem esik útjukba. Turisták pedig még nincsenek. Nem is 
tudom, szoktak-e lenni. Ezt csak a nagyvárosok híres tereivel való összehasonlítás-
ként említem. Egyébként biztos, hogy más volna a szellemi légkör pl. a párizsi 
Beaubourg téren, a heidelbergi egyetemista téren, az ottani Nagytemplomnál, vagy 
éppen Frankfurtban. De az újbelgrádi egyetemista város központi terén is job-
ban szeretnék lenni, amelyet mozi, színház, koncertterem, könyvtár, kiállítási és 
olvasóterem, tribünterem, és sok lépcs ő  vesz körül. Itt legmagasabb az a három 
lépcs ő, ami a templom bejáratánál van. Itt senki nem emelkedik ki, nem emelked-
het ki. Még szerencse, hogy itt. a Duna és a másik oldalon Pétervárad. De ez más 
téma. Ezt az egészet még utálni sem lehet, mint ahogyan Nietzsche utálta a tereken 
a tömeget. Itt még tömeg sincs. Micsoda kultúra születhet. itt? Honnan lenne kapcso-
lat itt a kultúrák között? Ki tudja itt, mit jelent az a szó, hogy agora? Nem szólva 
arról, hogy mi volt nyolcvan-száz évvel ezel őtt! — Három óra. Nemsokára nagypén-
tek, húsvét. 

15.20 Egy fotó a Zmaj utcáról. 
Megint megjelent a furulyás és a f őnöke. Bemegyek a Matica könyvesboltjába. 

Meg kell enni, vagy inni valamit. 
Lefelé tart a nap. 
16.00 Nem bírtam ki. Megettem egy burekot. Kifényképezem a filmet, miel őtt 

besötétedik. 
A piros űrlénnyel való fotózásra sort állnak a mamák a kisgyerekeikkel. Sokat 

keres a fotós. 
Egymáson vannak a mutatók a templomtorony óráján. Valaki rám gondol, vagy 

én gondolok valakire. 
Fél öt. Az emberek jönnek-mennek. Mellém ült a padra egy lány és egy fiú. 

A lány a jahorinai síelési élményeir ől beszél. A mellettem lév ő  padon egy lány a fiú 
ölében ül. 

Ma először harangoznak a Nagytemplomban. 
A Vojvodina Hotel els ő  emeletének egyik ablakából videóznak. 
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4.55 Nincs üres pad. Mindegyiken f őleg fiatalok ülnek. A templom melletti 
padokon néhány id ős ember. 

Ot óra. Ismét harangoznak. F őleg fiatal párok sétálnak. Ismer ős senki. Ugy 
látom, hogy a többség főleg beköltözött, menekült, „vendégmunkás". Kisebb német 
városokban esténként, szombatonként és vasárnaponként, csak vendégmunkások 
sétáltak: törökök, jugoszlávok, vagy távol-keletiek. A németek pihennek. 

Sirályok repülnek a tér fölött északról délre. 
171 . 0 Messziről még mindig idehallatszik a furulyaszó. Patront cserélek a töl-

tőtollamban. 
Fél hat. Még mindig 16 °C. 
1.7°40 Kezd sötétedni, a szél is hidegebb. I. M., egy fiatal nyelvtehetség ment 

a barátnőjével a Katolikus porta felé. 
Nálunk, Székelykevén, harmadszorra harangoznak be, itt, úgy látszik, a második 

harangszó után kezd ődik a mise. 
17.45 Kigyúlnak a kandeláberek. 
Elmegyek az elkészült fotókért. Tűrhetők. 
Mindjárt fél hét. A csillagok már fönt vannak az égen. Lassan összeszedem 

magamat és hazamegyek. A Szabadság téren a legtöbben csak áthaladnak. Nagyon 
kevesen vannak, akik szándékosan jönnek a térre. Err ől a térről a templomba lehet 
menni, a bankba, a 1VIcDonald's-ha, a városházára, az Atina cukrászdába, a Vojvodina 
Hotelba és néhány üzletbe. Valószín űleg ez az oka, hogy nem kultúrtér. Forradalma-
kat itt ritkán csináltak. 2000. októbere azonban említést érdemel, bár Nietzschének 
arról is meglenne a véleménye. 

A furulya még szól. Az emberek még mindig inkább sietnek, mint sétálnak. 
Ha húsz évig nem láthatnám ezt a teret, lehet, hogy szép emléket f űznének hozzá. 

18.45 Megyek haza. Ha valakivel éjszaka történt itt szép dolog, az emlékezzen. 
En éppen azért írtam így ezt a szöveget, hogy ne csak emlékezzek, hogy ne emlé-
kezzek csak. 
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Sneíana Bukni  

Földvonzás 
Kleine blauwe draakr — olvasható házamban a folyosó fehér falán. A tárgyak 

számomra már nem bírnak egykori jelentőségükkel és fontosságukkal. Ez a rajz azon-
ban ritka kivétel ;  minden vándorutamra elkísér: Ha megyek haza, futó pillantást 
vetek rá a hosszúkás színesüveg-ablakban, és eszembe jut a kis amszterdami ház és 
az öt év, amelyet abban eltöltöttünk. Egyszerre felidéz mindent egy hosszú mozza-
natsorban, amely az összes veled töltött pillanatot egybef űzi. És eszembe jut az a 
reggel is, amelyen a falépcs őkön a mű terem felé igyekeztem, nem tudva, hogy dolgo-
zol. Nem vetted észre, hogy jövök, habár már a lépcs őkön valamir ől hangosan 
beszéltem. Megálltam az ajtóban: szétvetett lábbal térdeltél, egyik kézzel a nagy ív 
papírra támaszkodva leheleteddel szárítottad a festéket. Az arcod felfújva, a homlo-
kod közepén a kékes véna lüktetett. Körülötted vízzel és kék festékkel teli edény-
kék. Teljes odaadással, ahogy egy gyermek szedi a varat a térdér ől, és nem gondol 
semmi másra, a phúúú és húúú tudományával teremtetted Újra a világot, mentetted 
meg a papírra száradó vízfestékkel. 

Emlékszel arra, amikor a ház régi függönyeit kicserélted, és én az új anyagra 
karikákat varrtam? Hosszú órákon át dolgoztam. Türelmesen, er ős cérnával, a 
szöveten átszúrt, a karikát megkerül ő, majd Újra az anyagba hatoló t űvel. A hosszú. 
asztalnál ültünk egymással szemben. Mindent a fény, meg az a kisugárzás járt át, 
amelyet te jelentettél nekem. 

— Elolvastam els ő  holland nyelvű  könyvemet. Tudod, annyi érzelem! Nem gon-
doltam volna, hogy egy hollandtól ennyi érzelmesség kitelik — mondtam, de még be 
sem fejeztem, amikor már mindketten nevettünk az én butaságomon. 

— En a Jáva-szigeteki dombok között n őttem fel. Csak kés őbb, sokkal kés őbb ér-
tettem meg, hogy apám miért él ott, miért születtem Jáván, és miért kellett onnan 
elköltöznünk, amikor a teaüzlet megszűnt olyan jövedelmez ő  lenni, hogy egy, az 
ültetvényr ől gondot visel ő  növényápolót is alkalmazni tudjon. El sem tudod képzel-
ni, hogy zuhogott az es ő, amikor Útra keltünk. A domboldalakon a vörös föld való-
ságos folyói hömpölyögtek. Ultünk a szamarakon, elöl apám és anyám, mögöttünk az 
én babbim2, indonéz dajkám, aki szoptatott születésem után, és végül én egy katonai 
sátorlapból készült es őköpeny alatt. A bútor, anyám hozománya, a szekrények, a ko-
módok, a porcelán, a horgolt abroszok, az ágynem ű  és a zongora csak jóval kés őbb, 

kis kék sárkány 
2  baboe — indonéz szó, jelentése: dajka 
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az es ő  elálltával ért utol minket. Annyira szakadt az es ő, hogy senki sem vette 
észre, hogy én és a babbi sírunk, és hogy az utolsó pillanatban, miel őtt a karjából 
kitéptek volna, a nyakamba akasztott, majd a nedves ruha alá rejtett egy cápacsont-
ból faragott pici tekn őst. Még ma is emlékszem a legkisebb részletéig a sugarakban 
ömlő  eső  mosta Batavére és a barnás kiköt őre, meg Kurmelandra, a német teherha-
jóra, amely kilenc nap út után kötött ki velünk Rotterdamban. A rotterdami kikö-
tőre, amikor el őször pillantottam meg Hollandiát. Rotterdamban az anyám hozomá-
nyának maradékából vásárolt üres házba költöztünk. Az egyik szoba padlóján alud-
tunk, és hetekig a bútor megérkezésére vártunk. En általában az ablakban ültem és 
végigpillantottam a házon, amely arra a rajzra hasonlított, amelyet abban az ábé-
céskönyvben láttam, amelyb ől a babbi a betűket ismertette meg velem. A tekn őcöt 
a blúzom alá rejtettem, attól rettegve, hogy valaki elveszi t őlem. 

A csupasz ablakokra árnyékok ereszkedtek, el őbb a virágokat, aztán a zongora 
fabillentyűzetét is elérték. Egyik pillanatban a kávé, a másikban a tea illata csapott 
meg. Vékony szeletekre mazsolasz őlővel teli kalácsot szeltél, és csontos ujjakkal mor-
zsákat vadásztál, emeltél a szádhoz. En türelmesen varrtam, téptem a cérnát foggal, 
fűztem be újat, és folytattam a munkát. Arra gondoltam, lehet, hogy az id őt méri a 
körülöttem elterül ő  karikákkal ellátott szövet, s elcsodálkoztam rajta, négy órát men-
nyi sok anyag tesz ki. Te is az id őre gondoltál, amikor a századel őről meséltél? A vi-
lágháborúról. A másodikról. Hány mérföld szövet érhet végig egy egész évszázadot? 

Amikor Belgrádból eljöttem, az autóbuszban olyanok között ültem, akik ugyan-
csak végérvényes távozásra szánták magukat. Nem hallatszott egy hang sem. Benn 
az autóbuszban. Kora reggel volt. Hallgatott maga a város is, és ezért egy pillanat-
ra megfeledkeztem róla, hogy bel őle érkezik valakihez a háború. 

Jelenléted a nueneni erdei ház minden részletébe beleivódott. Azt várom, hogy 
meglátlak háziköntösben a konyhaasztalnál, amint kicserzett kezed cigarettát sodor; 
a levélírás és az ügyintézés, számlarendezés céljára szolgáló kis asztalnál a nappali 
szobában, ahányszor csak valaki felgyújtja a lámpát. Az erd őben, kék munkaru-
hában és gereblyével a kézben, amint kupacba gyííjtöd az avart, amit majd este 
meggyújtunk. 

A szobád illata, a fáé és a száraz falevélé, a feny őtüskéé, a terpentiné, a mosott 
ruháé a szekrényben, a szárított füveké, az öreg es őkabátoké és felölt őké... 

— Mondd meg nekik, hogy hiányoznak. 
Kiknek? 
Az erdei háznak és a színeknek. 
Es az amszterdami háznak? 

— Annak ne. 
— Hanna és a guillotine miatt? 
— A guillotine miatt. 
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Emlékszel melyik újság volt az? 
Persze, hogy emlékszem, a l'Orateur du Peuple-ben. Hanna már Amszterdamban 

volt. Én pedig négy háborús év után els ő  ízben maradtam egyedül a hátiban. Nagy 
kedvet éreztem arra, hogy átalakítsak, helyrehozzak benne valamit. Igy aztán úgy'  
döntöttem, hogy magam meszelem át. Fehér mésszel, amit egy vödör vízben hosszú 
seprűnyéllel kevergetve oldok fel. De nem csak ezt, azt is elhatároztam, hogy el őször 
is lekaparom a régi tapétát, amelyet még megboldogult anyám választott, amikor már 
a tuberkulózis kikezdte az egészségét. Kapartam a tapétát, réteget réteg után, egy 
álló hétig. Estér ől estére különféle szín ű  papírrongy-kupacot tettem ki a ház elé. 
Minden szobát lecsupaszítottam, már csak Hanna zuga maradt hátra, nem nagyobb 
kétszer fél méteresnél, a rejtekajtó mögött a hálószoba faliszekrényében. Kinyitot-
tam a szekrényt meg hátlapján az ajtót, és beléptem a szobácskába. Hanna mindent 
rendbe rakott és kitakarított maga után. Búcsúzáskor levette a nyakáról a kis tek-
nőcöt és visszaadta. Azon az éjszakán adtam oda neki, amikor kis szobája padlóján 
zokogott, én pedig átöleltem, és karomban tartva vigasztaltam, úgy, mint egykor 
velem tette, ha rosszat álmodtam, az én jóságos babbim: suuu, suuu, suuu. De a zug-
ban továbbra is olyan furcsa szag volt érezhet ő, ami amellett, hogy részben Hanna 
illatára is emlékeztetett, valami megfoghatatlan, az egész háztól idegen szagot is árasz-
tott. A földre tettem a gyertyát, és megérintettem a falat. Tapéta fedte, ami nem 
papírból, hanem valamiféle sötét, rózsaszín ű, kidomborodó szövetb ől készült. Köny-
nyen lejött, nedvesítés nélkül is, csak körömmel el kellett választani a szélét a 
faltól, és egy határozott mozdulattal megrántani. Es a tapéta alatt, ekkor fedeztem 
fel, valaki újságpapírral fedte a falat. Akkor láttam meg az 1789-es l'Orateur du Peuple 
címoldalán: levágták Marie Antoinette fejét. És egy rajzot. Tudod, hogy mit ábrá-
zolt? A bal sarokban tálcán álló kancsót és poharat, középen a vigyorgó hóhért csi-
bukkal füstöt ereget ő  szájában, meg pallost emel ő  kézzel, míg a jobb sarokban Marie 
Antoinettet feketében, amint térdre borulva, összetett kézzel, alázatosan imádkozik. 

Már amikor a cikket olvastam, birtokába kerített a félelem, majd teljesen elural-
kodott felettem. Megbénított a rettegés, amely a korábbi, a négy év alatt átélt, elfoj-
tott, kimondatlan félelmet is magába foglalta. A Gestapótól. A gonosz szomszédoktól. 
Az emberektől. Azért, mert egy az enyémmel azonos nev ű  személy lefejezésének 
leírása volt a házban kiragasztva. Négy évet töltött Hanna abban a szobácskában, 
úgy, hogy err ől senki nem is tudott. Négy éven keresztül az udvari szárítókötélre 
csak egyetlen személy fehérnem űjét függesztettem ki. A boltban csak egyetlen f őre 
vásároltam. A szemetet. — mindig csak egyetlen vödörnyit vittem ki. A vécét csak épp 
annyiszor húztam le, ahányszor azt egy magányos lakó teszi. A függönyöket egészen 
félrehúztam, hogy látsszon, egyetlen ember jár-kel a házban. Es így négy éven 
keresztül, hónapokon, napokon, éjszakákon át. Hanna egyszer kiborult és rávett, 
tegyünk egy sétát a Wertheim parkban, ott a csatorna mellett, majdnem egészen a 
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kijárási tilalomig. Egyszer pedig előjött a szekrényb ől, magára vette a kabátomat, és 
elment _a piacra. Egy teli cekker krumplival tért haza. Letette a konyhában, majd 
szó nélkül eltűnt a szekrényajtó mögött. Íme, e két b űnt követtük el a négy év alatt. 

A háború azzal kezd ődött, hogy Dubrovnikban Milan barátomat megölték. 
A ,gránát kettévágta a házát. Ő  a konyhában tartózkodott, hogy a reggeli kávéját 
megfőzze. Zaim barátom akkor esett el, amikor öt évre rá a t űzszünetet aláírták. 
Sétált Szarajevóban, rossz utcába tévedt, és eltalálta egy orvlövész golyója. Költ ő  
volt mind a kettő . 

Szemed lassan becsukod. Sóhajtozol, nyögsz és kiegyenesedsz a székben, valahol 
fáj. Reszketni kezdesz, az árnyékból a napra tollak. Ez jólesik neked. Elmúlt a 
fájás, mosolyogsz és hallgatunk. Hosszú ujjaid tépdesik a lábaidon átvetett kockás 
takarót. Nem jut más eszembe, székemet a tiéd mellé húzom én is, fejemet a melled-
re szorítom, átölellek és nézem az égen a fecskék röptét, gyerek guggol egy kutya 
mellett, elhúz egy gépkocsi és nyugalmasan ringanak a lombok. 

Nem rémiszt meg az arcod. Alig egy-két részlet hiányzik róla, a szemhéjról a 
kékes sötét sáv, meg a sokszor összedrótozott régi szemüveg. Fekete selyemszalagon 
a nyakadban az a kis tekn őc, amit pár héttel korábban egy isztriai halászfaluban 
vásároltam. 

Sétáltam Pirana köves tengerparti sétányán gy  Isztriában, s alig hittem a sze-
memnek, hogy ismét itt vagyok — súgom neked. — Es akkor egyszerre ki tudja, hon-
nan, a derült égb ől zúdult alá a vihar. Búra kerekedett és felkavarta a tengert. 
A kereskedők mentették pultjaikat a partról. Szálltak a szalmakalapok és a nyári 
ruhák. A sétány kövein zörögtek a fa tartórudak és a felborult asztalok. Egy árus-
tól, miközben az els ő  kövér esőcsöppek kopogni kezdtek, sikerült egy — a kifeszített 
madzagra akasztott bizsuk között meglátott — fekete szalagon lógó nyakdíszt vásá-
rolnom. Nem eladó, kiáltotta a szélbe az árus, de elvette mégis a bankót, és meg 
se nézve, hogy mit kapott, elt űnt a szél által a parton végigkergetett sátra mögött. 
Az ég elsötétült. Az es ő  mintha dézsából ömlött volna. Villámlott és mennydörgött, 
mintha nem is az égb ől, hanem a tenger mélyéb ől szólna. Rajtam kívül a parton már 
senki nem tartózkodott. Levetettem a szandálomat, és az ítéletid őre fittyet hányva, 
mezítláb jártam az es őben ázó, k őből emelt várost. A nyakéket a kezemben fogtam, 
és magamban egyre azt hajtogattam: megtaláltam, megtaláltam. Emlékszem, éveken 
át hányszor kerested a különféle dobozokban, fiókokban, szentül híve, hogy nem 
veszítetted el, hogy csak valahova letetted, egy elérhet ő  biztos helyre, csak épp elfe-
lejtetted, hogy hová. 

A babbi udvari házikójába a nagy fa mögött csak délután juthattam be, ami-
kor mindenki lepihent. Egy alkalommal tekn őcházból ittam a levest, s a babbi 
pedig maga alá szedett lábbal a nádpadlón ücsörgött, pipázott és egy kis késsel cá-
pafogat faragott nekem a félelem és a betegség ellen. Mert engem a betegség könnyen 
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megtalált, éjszakánként pedig rettegtem a bambuszlevél susogásától a kertben. 
A levest fenékig kiittam. A tekn őcpáncélból készült edény alján számomra ismeret-
len betűkkel rótt írás látszott. A babbival olyan tájszólással beszélgettem, amelyet a 
dombok között, és nem a part mentén használnak. Kés őbb csak egyetlen alkalom-
mal lettem ilyenre figyelmes, méghozzá a rotterdami piacon két id ős indonéz árus 
szájából, akik egy zsák rizs fölött civakodtak. A kis tekn őst megtalálod a nueneni 
házban. A ház leghátsó szobájában. A komód legalsó fiókjában a kend ők mögött, egy 
gyufásdobozban. Oda rejtettem. Almomban pedig fekete szénnel rajzolom újra az 
egykor a teknőcpáncél alján látott írást. Amikor felébredek nem emlékszem már rá, 
sem a rajzolatra, sem pedig a jelentésre. Mihez kezdesz akkor, mikor a földhöz már 
semmi nem vonz? — kérdezed, és csontos ujjad az üvegajtó irányába mutat. Az ép-
pen kinyílik, hogy bebocsássa férjedet és a elmeosztályon szolgálatot teljesít ő  nővért. 

— Írok — válaszolok a kérdésedre egy egyszer ű  mondattal. Azt kellett volna, hogy 
mondjam, de már nem tehettem, mert nem voltunk egyedül: írok, mert mióta nem 
talállak Amszterdamban, meg az erdei házban, egyre kevesebbet beszélek. Azt kel-
lett volna mondanom, addig zongorázom az emlékezet billenty űzetén, míg az ujjbegy 
bele nem sajdul. Kapaszkodom a ceruzába, míg görcsbe nem rándul az ujjam, s nem 
törődöm vele, elsüllyedek-e grafitban, a múlt híg üledékében már az els ő, vagy az 
egyik els ő  betűnél. 

— 1 need now my babbi — nyöszörgöd csendesen. 
Nem érti sem a férjed, aki karba tett kézzel áll, sem pedig a n ővér, aki ma 

reggel frottír keszty űvel, alkoholos vízzel lemosott, felöltöztetett, megfésült és mege-
tetett árpakásával. Magyarázkodást olvasok le az arcukról: tudod, ő  már csak ilyen. 
A tejeskávés csészét a szádhoz emeled. Nem múló percek. Csak állunk körülötted, 
és egyre kényelmetlenebbül érezzük magunkat. 

— A vörösbor jobban csúszna — szólok, hogy a csöndet eloszlassam, és te elneve-
ted magad. Apró jelecske, hogy minden rendben. A vak is látja. 

Fordította. Beszédes Istvnn 
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Balázs Attila 

Párizsi szeletke 
Tulajdonképpen (még) van, jelentem, még mindig áll ez a par exelleiwe . város: Párizs. 

Ha módját ejti az ember, mindenképp érdemes megnézni, akár megint-megint-megint. 
Mondták sokan, hogy for example New York rég lepipálta, ahol már régen meg-

formálódott, illetve el is t űnt a francia elveszett nemzedék, Párizs ennek ellenére 
tartja magát, és nem borult még ki a saját elveszejtett generációitól. Ennyire öntelt . 

lenne Párizs? Ahol — mások mellett — annyi magyar íróm űvész is végigtrappolt már, 
vagy épp bővebben elid őzött, reflektált, írt, dalolt és defekált, csúcsra járt vagy 
defektelt, hogy azt a Noran Kiadó (is) alig tudta beféríteni vaskos könyvébe. Igazá-
ból csak egy kis keresztmetszetét volt képes nyújtani a dolognak. A Noran. A kötet 
címe: Párizs, Isten hozzád! Es ennek természetesen ott van az elején az isteni Ady, köz-
te, mondjuk, Kosztolányi meg Szomory, végén a kissé nímand Zsolt Bélával. Magyar 
írók párizsi novellái és feljegyzései. Be lehet szerezni, olvasni, ám a legjobb mégis 
elmenni Párizsba. (Ennyit az irodalomról?) 

Szóval, Párizs — mint volt alkalmam ismét látni — szilárdan éli tovább a maga — 
mondhatni — még inkább színesed ő  életét. Párizs nem zavarodott össze, és nem 
fakult ki. Nem zuhant mély depresszióba holmi kulturális és egyéb szerotonin híján. 

Töméntelen remek éttermére nézve megállapítható: egyáltalában nem lett anorex-
iássá, meg amúgy alkoholistábbá sem, mint. vala Lautrec idejében. Bulimiásabbá sem. 

Van itt valami működő  lendület, irigylésre méltó egyensúly, bizakodás, ha némi 
kétkedéssel is, azonban az egészséges szkepszis határain belül. Pezseg az élet, s van 
bevétel, tragikusan röhejes túlszámlázás nélkül. Atlagban nekünk drága, ezt viszont 
ki nem szokta meg? Kicsit össze kell rántani a dárzsont, ugyebár, ha ott nem kimon-
dottan a Szajna-parti klosárokkal szeretnénk trafikálni, de hát az meg a mi bajunk 
(nem éppen szerencsénk). Maj' meglátjuk, ha minden igaz, az euróval mire megyünk. 
Es egyáltalában mire jutunk Párizs városával. Lebratyizhatunk-e bármikor is? 
A „francokkal". Megemésztve a jómagunk által fel-feltálalt, hosszas puhítások után 
is rágós Trianon-szeletet. Meg egyebet. Van rá sansz. Mert apróságokra Párizsban 
nem emlékeznek, ahhoz ott túl b ő, örökké új kínálattal szolgál az élet. 

Ugyan kit izgat a Montparnasse-on például, hogy a közeli Rambouillet-ben az 
újabb történelemben zátonyra futott bizonyos „nagy" balkáni elképzelések „java" 
is? Ne röhögtessük magunkat. Ott kit érdekel? Zsönöszepá. Bennünket... amennyi-
ben. De tök hatástalan duzzognia bárkinek bármiféleképp. Foganatja nincs. 

Párizs éli a maga életét, amelyben ugyan profitál a történelemb ől, de nem reked 
benne. Ugy látom, kimondottan a saját históriájába sem ragad bele. Legkevésbé 
terhes ett ől a Bastille közelében megostromolt, viszonylag olcsó kínai étterem pl. 
Ott nincs történelem, forradalom, régi harc, legfeljebb némi távoli asszociáció a 
paradicsomszószban meg a kemény húsgombócokban. A felszolgáló szende ázsiai lány 
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mosolyából már nem az orléans-i szűzé villan el ő . Vagy mégis? A szkizós, látomása-
it az égb ől ömlesztve kapó Jeanne d'Arc elmosódó arca a bambuszlevesben? Arrébb 
rákszirom, édes-savanyú húsdarabkák, meg valami hatalmas, dülledt, barna sze-
csuáni dödölle, desszert-gombóc, mint Ady Endre agyas feje. 

Egyébként a látomások hiányában ugyancsak nem szenved ő, remek publiciszti-
kai vénával is rendelkez ő  Ady írta vala, miszerint Budapestet azzal szokás fejbe vág-
ni, hogy nem olyan magyar f őváros, mint amilyen francia főváros Párizs. Párizsra 
pedig nem szoktak ugyan Budapest példájával rápirítani, de ugyanezt a vádat száz-
szorosan szórják. Szerinte az (akkor) új francia irodalomban valóságos iskolája tá-
madt a Párizs-gyalázásnak. Hogy Párizs nem francia se nyelvben, se lakosságban, se 
szokásban, se arcban. Hogy Párizs lassan-lassan idegenek, jövevények, kalandorok 
prédája lesz, mint egykor Athén. — Fogós a kérdés — állapítja meg költ ő-óriásunk — , 

s az egy hajóban utazók is veszettül távol vannak egymástól, mert hát ki, milyen, 
micsodás az igazi francia, s hol kezd ődik a jött-ment? — Nos, tényleg fogas kérdés. 

Én egy „montparnasszusi" söröz őben rogytam le megválaszolni magamban a meg-
válaszolhatatlant. Kukkolásom eredménye az lett a ki-bejáró, önfeledt ifjú párok 
láttán, hogy bitangul elkeseredtem. Hiszen teljesen háttérbe szorult a franciák ere-
detének gall meg kelta teóriája. Na, nem emiatt lett úrrá rajtam némi depi, hanem 
a saját fogyatkozó-szaporodó éveim miatt. Ugyanis olyan remekbe szabott vegyes 
párocskákat láttam, gyönyör ű , teljesen francia n ővé lett, volt gyarmati egzotikumo-
kat francia fiúkkal, illetve fordítva, hogy alig maradtam ülve. Alig fogtam magam 
vissza, hogy fel ne pattanjak primitíven üvöltözve (az én kirívó konyha-franciámon), 
hogy hát: gárszon, egy porció ifjúságot kérnék magamnak is, bármelyik isten szerel-
mére! Itt, Párizsban! (Na jó, jó... persze.) 

Maradt még egy kis csendes m űvelődés rövidke, nyúlfarknyi utam végére. 
Elmentem hát a Pompidou-központba, ahol örömmel tapasztaltam, hogy New York 
ide vagy oda, M. Duchamp legendás hólapátja bezzeg még mindig ott van kiállítva, 
például Beuys befilcelt, mitikussá lett zongorájának társaságában. Amennyiben em-
lékezetem nem csal, ugyanott láttam én ugyanezt a ready-made alkotást huszonvala-
hány évvel ezel ő tt. Ha emlékezetem tényleg nem csal, zongora nélkül, de mindegy. 

— Egy élet java két hólapát között — villant agyamba a gondolat, s paradox 
módon ettől rettent megkönnyebbültem. Aznap éjjel nyugodtan aludtam: Párizsban. 
Almomban franczia tsókot hintve erre-arra, és csak szólt, szólt Beuys filczongorája. 
Es csillámlott a Szajna. Reggel úgy döntöttem a Lafayette tornya alatt, amennyiben 
túlélem a repülést, röpke kis párizsi élményem megosztom majd emitt nagyra 
becsült olvasóim kicsinyke, de annál értékesebb táborával. 

Es most ide, a végére illesztem a poézis kedvel őinek egy igazi francia piszoárban 
holmi kiakadt óvszer-automata el őtt régen fogant lírai átdolgozásom töredékét: 
ont monoton kotont konokon... 

Jó, ennyi itt tényleg elég. Viszlát, Párizsban! Hol általában ott röpköd valami 
megfoghatatlannak érezhet ő, felfújható és elereszthet ő  ígérete. 

Budapest, 2002. 
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M'irko Grlica 

Egy tér története 
Három városháza és egy tér - annak emberei, házai, évtizedei 

Az első  városháza előtt: 1751-1828 
A később városi központi térként meghatározott területen lejátszódó történések 

folyamatossága 1778 óta követhet ő, amikor is Kovács Károly Lipót a város legrégibb 
ismert részletes térképét elkészítette. 

Akkoriban a városháza el őtti terület a kortársaink által ismertnél jóval nagyobb 
volt. A jelenlegi állapotra csupán a Strossmayer utca 2. számú telek', a Köztársaság 
tér 2-10., valamint a 12. szám alatti telek emlékeztet. A Dimitrije Tucovi ć  és az Ok-
tóber 10-e utcák közötti mai városias tömb csaknem teljes egészében hiányzott. Csu-
pán egyetlen ház emelkedett azon a telken, ahol ma a Zsinagóga áll. Az Október 10-e 
és a Fellegi utcák közötti teljes lakótömb is hiányzott, míg nyugati irányban, a Matko 
Vuković  utca minkét oldalán az els ő  házak a Szt. Rókus-kápolna mögött kezd ődtek. 
A kápolnával egy síkban állt az els ő  ház a Petar Drapšin utca jobb oldalán is. 

Eszak felől, a Dimitrije Tudovi ć  utcán folydogált a Fűzfás-patak a majdani térre, 
itt nyugatnak fordult, míg meg nem kerülte a Szt. Rókus-kápolnát, és amögött dél 
felé nem folytatta útját. A patakon két hidacska vitt át. Az egyik azon a helyen, ahol 
a meder a Matko Vukovi ć  utcából kijövők útirányát keresztezte, a másik a Drapšin 
utca közepén. Az els ő  hidacskánál a Kovács-féle térkép feltünteti Nepomuki Szt. 
Jánosnak 2, a hidak pártfogójának szobrát, amely még ma is a Jovan Radi ć  által emu-
tett házon áll. Az említett hidacskák elhelyezése arra utal, hogy leginkább a nyugati 
városrész hívői használhatták őket, az Avilai Szt. Teréz-katedrális felépülése el őtt a 
római katolikus hívek számára egyetlen ferences templomba való menetei alkalmával. 

Az első  házaknak a leend ő  tér központi részét ől való viszonylagos távolsága, azok 
más irányú tájolódása (a terep mocsaras volta miatt), valamint a térség közepén 
kanyargó patak arra enged következtetni bennünket, hogy a városháza el őtti terület 
piaci szerepe Szentmária utolsó évében elhanyagolható volt. Kézenfekv ő, hogy csak 
a szabad királyi város évei változtattak a szóban forgó városrész funkcióján. 

A városközpont a XVIII. század utolsóel őtti évében keletkezett rendezési tervé-
ben nagy változások figyelhet ők meg a két évtizeddel korábbi állapothoz képest. 

1  Az olvasó könnyebb tájékozódása végett munkámban a mai utcaneveket használtam. 
2  Nepomuki Jánost hivatalosan mint az egyház védelmez őjét és nem mint a gyónástitok őrét avat-

ták vértanúvá 1729-ben, noha kultusza már a XVII. században elterjedt. (A nyugati keresztény-
ség ikonográfiai, litrugiai és szimbolikai lexikona. Zágráb, 1985. 283.) 
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A központi városterületet határoló háztömbök minden irányból megjelölt kontúrjai 
szinte már egybevágnak a jelenlegiekkel. A telkek többségén a tér irányában tájolt 
polgári házak épültek, amelyet teljes joggal csak ett ől kezdve nevezhetünk térnek. 
A Köztársaság tér 10. szám alatti mai ház azonosítható alaprajza az 1799. évi 
térképen megengedi nekünk a következtetést, hogy néhány évvel az említett térkép 

A jövőbeni tér helye az 1778-as térképen 

keletkezése előtt épült fel a tér els ő  emeletes épülete, valószín űleg Jakov Lon čarević  
kereskedő  számára. 3  

3  Az emeletes építmény világosan felismerhet ő  Szabadka 1815-ből származó látképén. A ház tulaj-
donosa 1799-ben Witmesser Mátyás, de Iványi megemliti, hogy az el őző  tulajdonos Lon čarevié 
volt. (Iványi I.: Szabadka szabad királyi város története II. Szabadka, 1892. 629.) 
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A Füzes-patak szabályozása még 1787-ben megtörtént: egyenes vonalú nyílt 
csatornában vezették át a téren, majd a Strossmayer utca irányában folytatta útját. 
S ami még fontosabb: ez a csatorna az addigi mocsaras területr ől is levezette a 
vizet, így a tér felszíne piacként is használhatóvá vált. Gémeskutat ástak, mellé 
favályút állítottak, amelyb ől jószágot lehetett. itatni. Mindez teljessé tette a szabad 
királyi város falusi hangulatát. 

A legnagyobb érdeme e térség mint tér meghatározásában minden bizonnyal 
Urményi Mihály, Bachó János és Gludovác József királyi kormánybižtosoknak volt, 
akik a Városi Tanácsnak ll'Iaria Theresiapolis minél szebbé és városiasabbá tételére 
vonatkozó utasításokat. adták. 

Valy Béla rajza a Főtérről 

Azt a tényt, hogy a szabad királyi város els ő  évtizedeiben a társadalmi rang-
létra legjobb rajtpozícióit a földbirtokos arisztokrácia képvisel ői foglalták el, a tér 
háztulajdonosainak a családnevei bizonyítják. Itt Lénárd, Rudics, Su čić, Vermes, 
Markovié, Pr ć ić  (Pertics), ismét Rudics, még egyszer Pr ć ić  és végül egy Su čié nevű-
re találunk. Horecsni János, Wittmesser Mátyás és Pacher Istvánné háza csupán 
kivételek, amelyek az el őbbi megállapítást bizonyítják.- 

Az ácscéh bizonyítványán fennmaradt városlátkép 1815-ben vagy hihet őleg a még 
ennél is korábbi években jött létre, újabb részleteket tár elénk, és els őként teszi 
lehetővé a tér háromdimenziós áttekintését. A tér déli oldalát három épület zárja le. 

1  ibid. 628-629. 
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Az els ő  városháza 1751-ben emelt szerény építménye, amely L alakú alaprajzával és 
barokkos oromzatával, egyetlen ajtajával és a térre néz ő  öt ablakával alig valamics-
két látszott „reprezentatívabbnak" a többi földszintes épületnél. A mellette álló épü-
letben 1747-től a latin iskola működött, amelynek folytatója a XVIII. század végét ől 
a gimnázium lesz. Erre a csupán kétablakos és ajtós épületre támaszkodott egy 
kisebb építmény is, feltehet ően a gimnáziumi kápolna a maga kis tornyával. A tér 
össze többi épülete — az említett emeletes ház kivételével — szintén földszintes volt. 

A legnagyobb újdonság az említett látképen a teret 1815 óta díszít ő  Szenthárom-
ság-szobor. Hogy a környék több más városához hasonlóan Szabadkának is megle-
gyen a maga emlékműve, arról bajsai Vojnics Mátyás gondoskodott. Ezt az alkotást. 
apja, Máté táblabíró és nagyapja, Lukács (1716 körül-1796 vagy kés őbb) emléké-
nek szentelte, akit a XVIII. század második felében tízszer is megválasztottak város-
bírává, akkoriban a város els ő  emberévé. Említést érdemel, hogy két évvel kés őbb 
Vojnics Mátyás pénzadományából épült fel a város els ő  kálváriája is. 

Az emlékmű  nem a tér központi részében állt, hanem három elképzelt irány: 
Szeged, Zombor, valamint a Dimitrije Tucovi ć  utca vonalának keresztez ődésében. 
Ennek ellenére sem képezett akadályt, mivel a polgárok a téren át más útvonalon 
közlekedtek. Az emlékm ű  az épülettömböktől elég távol állt, hogy ne legyen az 
akkori épületek, de a majdan felépül ő  és a teret körülvev ő  és díszítő  homlokzatok 
takarásában. 

Három évvel a Szentháromság-emlékműnek a téren való felállítása után új épít ő -
helyet nyitottak. Zeneszó és mozsárdurrogás kíséretében Vermes Lajos f őbíró 1818. 
április 16-án elhelyezte a gimnázium új épületének alapkövét. Az emeletes épület mun-
kálatai szépen haladtak, őszig- a létesítménybe beépítették az el őkészített 250 000 tég-
lát, így november 4-én megnyithatták az intézményt. El őször az épületnek a tér fel őli 
rész készült el, míg a Strossmayer utca fel őli rész, amely az utcai frontot egészen a 
Matskovits József-féle palotáig zárta le, kés őbb lett kész. Igy hát a város, amelyet még 
egy-egy írástudatlan szenátor is irányított, megmutatta, hogy van „hallása" komolyabb 
összegeknek az oktatásba történ ő  beruházása iránti szükségletek irányában. 

A második városháza előtt: 1828-1912 
Most, hogy a gimnázium emeletes épülete jócskán túlmagasodott a régi városhá-

zán, már csak idő  kérdése volt, mikor döntenek a „városatyák", hogy a helyi kor-
mányzat szükségleteire méltó otthont emeljenek. Erre 1826 tavaszán került sor, 
amikor is a Mária Terézia és a jelenlegi uralkodó iránti hála márványtáblába vésett 
szövegének az alapokba történ ő  elhelyezésével megkezd ődött a várostörténet máso-
dik városházájának építése. Az építkezési munkálatok 1827 folyamán fejez ődtek 
be. A toronyórát is elhelyezték, és a t űzoltó-megfigyel ői szolgálat 1828 januárjában 
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V 
vette kezdetét. I. Ferenc király (és császár) 1828. február 12-i születésnapján Sar če-
vić  plébános által beszentelve, kivilágítás, mozsárdurrogás és ünnepi beszéde kísé-
retében átadták a nyilvánosságnak a szerény külsej ű, de az akkori szabadkai 
körülményekhez képest nagyméret ű  emeletes létesítményt. 5  A ferencesek templomát 
a kolostorral nem véve számításba, a városház volt az els ő  olyan építmény, amely 
mind a négy oldalával körülfogta a térséget, s így az épület falain belül zárt udvart 
képezett. A gimnázium épületével együtt dél fel ől lezárta a tér vonalát. A korábbi 
helyzettől eltérően ez a két épület most néhány méterrel távolabb került egymástól, 
s így átjáró nyílt a városháza mögötti terecske felé, amely egy id őben a Halász-tér 
nevet viselte az ott lev ő  halpiac révén. 

A Szabadkát szabad királyi várossá nyilvánító adománylevél egyebek mellett a 
piaci napokat is meghatározta. Míg Zombor és Ujvidék adománylevele két-két heti-
vásárt irányzott elő, addig a szabadkai csak a hétf őt rendelte el piaci napnak. Mind-
két fent említett városnak évente négyszer állt jogában országos vásárt rendezni, 
addig a szabadkaiak csak háromszor élhettek ezzel a joggal: Nepomuki Szent János 
napján, valamint Kisasszony- és mindenszentek napja utáni napon. Az állatvásáro-
kat az országos vásárok napja el őtti és utáni napokon tarthatták meg. Szabadka ado-
mánylevele azt is megszabja, hogy ha az állatvásár valamelyik napja vasár- vagy 
ünnepnapra esne, úgy a vásári napot a következ ő  napra kell áttenni. 6  A XIX. szá-
zad végéig a vásáros napok száma Szabadkán halra emelkedik. 

Annak az oka, hogy Szabadkának kevesebb piaci és vásáros napot adományoz-
tak, mint nála kisebb városoknak, mint amilyenek Ujvidék és Zombor, Szabadka 
rossz közlekedési viszonyaiban és alacsony kereskedelmi teljesít őképességében kere-
sendő. A XVIII, század végén és a XIX. század elején a szabadkai piacon eladott 
áru mennyisége elhanyagolható volt. A földtulajdonosok csak a háztartás tagjainak 
az eltartásához szükséges területet m űvelték meg, bizonyos mennyiséget a terméket-
len esztendőkre vagy a „ne adja Isten" esetekre tartalékoltak, de a többletet is csak 
kivételesen bocsátották áruba. Feljegyezték a szabadkaiak megbotránkozását, amikor 
egy bizonyos Szudárevits nev ű  ember a XIX. század elején az els ő  kocsi gabonával 
kiállt a piacra. Apokaliptikus id ők beköszöntését jósolták, amikor, lám, még a kenye-
ret is kiviszik eladni.? 

Tekintet nélkül egyes konzervatív személyek sötét sejtelmeire a vállalkozói 
szellemet nem lehetett feltartóztatni. Az egyébként tágas tér egyszerre kicsivé vált, 
így még 1832-ben Antunovits József szenátor azt indítványozta, hogy a tér b ővítése 

ibid. 20. 
6  Slaven Bač ić : Újvidék, Zombor és Szabadka szabad királyi városok adománylevele. Szabadka, 

1995. 80-81. 
7  Iványi I.: Szabadka szabad királyi város története II. Szabadka 1892. 197. 
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Živanović  bontsák le a háromszög ű  városias tömböt Lénárd, Rudics, Zivanovi ć  és  
Milinović  házával, és szélesítsék ki a ferencesek temploma el őtti tér területével.$  
Számunkra nem maradt más, mint az a feltételezés, hogy az az érv kerekedett felül,  

miszerint a városháza el őtti terület köztéri és piaci funkciója teljesen elegend ő, nem  
szükséges a térnek még egyházi jelleget is adni.  

Kászonyi Sándor királyi biztos 1836-ban rendeletet adott ki az utcanevekr ől  
és a házszámokról. Ett ől kezdve évtizedeken át ezt a teret a szabadkaiak F ő-, vagy  
csaknem olyan gyakran Piactérnek hívják.  

A Főtér 1870. körül  

Az 1838. év, amely Szabadkán meghozta a város els ő  kataszteri felmérését, szám-
talan adatot szolgáltat a F őtérrel kapcsolatban. Ez évben a tér háztulajdonosainak  

családnevét (Lénárd, Rudics, Zivanovi ć, Milinović, Vermes, Markovi ć, Vilov, Mili-
nović, Rudics, Sučić, Sarić  i Aradski) a négy évtizeddel korábbiakkal összehasonlít-
va, továbbra is megfigyelhető  a földbirtokos arisztokrácia túlsúlya, de annak a  

jelenségnek a csírái is, amely a következ ő  évtizedekben nagy jelentőségű  lesz a tér  
tekintetében. A szabadkai szerbek, akik az egész XIX. század folyamán mindössze  

3-4 %-kal voltak képviselve a város összlakosságában, 1838-ban a tér házainak egy-
harmadát birtokolták. Ez a szerb domináció következménye volt Szabadka kereske- 

~~ ibid. 620. 
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delmében a XIX. század els ő  felének folyamán, minek megfelel ően érthető  volt azon 
törekvésük, hogy minél közelebb legyenek a kereskedelem központjához, a piachoz. 
Az elkövetkez ő  években ez a tendencia folytatódik, és a F őtér ortodox vallású 
háztulajdonosainak a száma még inkább megnövekszik. Ez a tény homlokegyenest 
ellentmond a XX. század utolsó évtizede etnonacionalistái azon állításának, misze-
rint a szabad királyi város id őszakában a szerb lakosság eleve jogfosztott volt. 

A város els ő  kataszteri felmérésének lebonyolítása idején (1838) a F őtérről egy 
meglehetősen ügyetlen rajz maradt fenn, egy Vály Béla nev ű  tizenkét éves gyermek 
keze nyomán. Szabadka kétkötetes monográfiájának szerz ője, aki a XIX. század vé-
gén mit sem tudott az 1815. évi céhlevélen fennmaradt látképr ől, megjegyzi, hogy 
azért teszi közzé Vály rajzát, mert régebbi városképr ől nincs tudomása. 9  A rajzon 
— a gimnázium és az új városháza mellett — nagyjából mindazok az épületek látha- 

A Főtér 1878-ban 

tóak, mint a látképen is, s amelyeket a kés őbbi fényképekr ől ismerünk. Vály ezeket 
az objektumokat meglehet ősen rossz perspektívában ábrázolta. Ami rajzában új, az 
a tér atmoszférája megjelenítésének a kísérlete. A Szentháromság emlékm űvének 
közelében a földön kuporgó tucatnyi áruson és a gimnázium épülete el őtt álldogáló 
két fogatos kocsin kívül a téren még egyes emberek, párok és csoportok is láthatók. 
Valamennyien másként öltöztek, és számokkal vannak megjelölve, így kézenfekv ő , 
hogy az akkori társadalmi rétegek ábrázolásának a kísérletér ől van szó. Ezért iga-
zán kár, hogy a rajz eredetije és az azt kiegészít ő  magyarázatok nem maradtak ránk. 

1845 végén Vermes Gábor kérelmére a városi hatóság engedélyezte, hogy Skultéty 
János tervei alapján emeletes házat építtessen a Dimitrije Tucovi ć  utca és a tér 
sarkán. A már említett Zivanovi ć -házat (ma: Köztársaság tér 8.) 1846-ban Đorđe 

9  Iványi I.: Szabadka szabad királyi város története II. Szabadka 1892. 197. 
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Manojlović  (1791-1881) keresked ő  és veje Tima Radi ć  (1812-1867) szintén kereske-
dő  vették meg. Ugyanebben az évben a téren emeletes házat építtettek. 

1842 folyamán a téren újabb nagy változások történtek. Rudics Antal örökösei 
eladták az addig üres telket, amelyen ma a Köztársaság tér 4. és 6. szám alatti eme-
letes házak állnak. A 4. számú házat 1848-ban Jovan Ostoji ć  (1801-1865) kereske-
dő, míg a jelenleg 6-os házszámot visel ő  épületet egy évvel korábban Jakobcsity Imre 
(1814 körül-1890) tekintélyes vállalkozó építtette» 

A piaci forgalom dinamikus növekedése, a tér területén megforduló számos 
ember és egyéb előre nem látható helyzetek szükségessé tették a városi tisztvisel ői 
karban egy külön személynek a rend fenntartásával és az incidensek megel őzésével 
való megbízatását. Hivatalos tisztségét piacbiztosnak nevezték. Az Európa-szerte 
kitört demokratikus forradalmak évében a szabadkai polgárokról készült jegyzék 
Tóth Lajos nevét említi, aki ebben az id őben „piaci hatóság" volt» A XIX. század 
hatvanas éveinek elején a város 74 tisztvisel őjének a névsorában szerepel Sava 
Hadžić  neve is, aki ebben az id őben az említett tisztséget töltötte be, 12  míg 
1867-ben ezt a feladatot Janiga Antal' 3  látja el. A következ ő  évtizedekben keletke-
zett okmányok futólagos átnézésével is megállapíthattuk, hogy a XIX. század 80-as 
éveiben a piacbiztos Petar Tomaši ć  volt. Összetűzését Macskovity Benedekkel, a 
„szabadkai despotával",, akinek nem volt hajlandó magas társadalmi rangja ellené-
re sem el őjogokat biztosítani a piactéren, a szabadkai sajtó örökítette meg.l`t A XIX. 
század két utolsó évtizedében t űnik fel Jaramazovics L őrinc és Manich Lukács 
neve. Az utolsó személy, akir ől megállapítottuk, hogy ezt a feladatot látta el, Mate 
Kopunović  volt. A piaci ügyek mellett a városi közigazgatásnak ezek a tisztvisel ői 
egyben várnagyok (városgazdák, gondnokok) is voltak a városházán. 

Az emlékművön látható felirat szerint a Szentháromság emlékm űvet először 
1860-ban restaurálták. A haladás irányában tett következ ő  lépés akkor történt, 
amikor a városi hatóság 1864-ben elfogadta Skultéty János szakvéleményét és indít-
ványát, hogy a téren lev ő  kutat szivattyúval kell felszerelni.l" 

Macskovity Titusz városi főmérnök, aki ezt a tisztséget 1878 derekától töltötte 
be, 1879 elején egyik első  tennivalójaként kezdeményezte a Szentháromság emlék- 

10 Ennek a látszólag egybetartozó háznak az Ostoji ć  tulajdonát képez ő  felében 1891-t ől a Szerb 
Ortodox Egyházközséget helyezték el, míg a Jakobcsity-féle rész a XIX. század végét ől Conen 
Vilmos gyáros tulajdonába került. 

11  Történelmi Levéltál; Szabadka (IAS), F2.3.A.8/pol. 1848/I. 
.12 IAS; F2.6685/polg. 1862. 
13 IAS, F 2.190/polg. 1867. 
14 Subatički glasnik, 1873. 8. 16. 
15 IAS, F:2.?1864. 
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műnek a térr ől a ferencesek temploma el őtti térre való áthelyezését. 16  Az áthelye-
zést a tér talajának nivellálásával, azaz homokkal való feltöltésével és kikövezésével 
indokolták. Minden előirányzott tennivalót elvégeztek — az emlékm ű  áthelyezését 
kivéve, minthogy az ötlet a város számos hív őjének nem nyerte el a tetszését. A vá-
rosi közgyűlés képviselőinek, Bogesics Pálnak és Antunovics Istvánnak az indítványa 
alapján a beadványt, amelyben az emlékm ű  áthelyezése ellen tiltakoztak, 449 polgár 
írta alá. 17  A tér feltöltése alkalmával az emlékműhöz vezető  hat vagy hét lépcs ő  a 
felszín alatt maradt, minthogy az alapok ett ől kezdve a tér felszínével egy szintre 
kerültek. 18  

Talán a téren a hatóság által megszervezett nagy munkálatoktól ösztönözve, ezek 
után a háztulajdonosok is munkához láttak, és az addigi földszintes házak helyett 
emeletes épületeket kezdtek emelni. Els őként. Milinovics István építtetett emeletes 
házat a tér és az Október 10. utca sarkán. A következ ő  évben Popović  Simon a 
Strossmayer és Petar Drapšin utcán. A téren álló második bérpalotáját, ezúttal 
kétemeleteset, Vermes Gábor 1880-1881-ben építtette a tér és a Matko Vukovi ć  utca 
sarkán. Az építkezési magánvállalkozások a téren a XIX. század nyolcadik évtized-
ének végén és a kilencedik folyamán a Radi ć  fivérek két emeletes házának a felépí-
tésével értek véget. Jovan 1883-ban emeltette az építményt a tér és a Dimitrije 
Tucović  utca sarkán, míg Dušan épülete (Köztársaság tér 16.) Jované mellett 
1882 és 1888 között épült fel. Ezek után a téren csupán három földszintes épület 
maradt. 

1881 folyamán a téren még egy földszintes építményt emeltek, de ezúttal nem 
lakóházat. A Vermes-féle kétemeletes bérpalota és az el őtt a terület el őtt, amelyen 
a Kunec fivérek kétemeletes palotája lesz látható, Macskovity Titusz tervei alapján 
gabonamázsa épül. Az építkezési vállalkozóknak kiírt árlejtésen Mark Freunden-
berg a négy ajánlkozó közül a legkedvez őbb árat kínálta és ezzel megbízatást el is 
nyerte.l 9  

A tér XIX. század végi atmoszféráját Iványi István, Szabadka monográfiájának 
második kötetében örökítette meg. Vásáros és piaci napokon a férfilakosság a téren 
gyűlt össze. Itt lehetett hallani a város, de a nagyvilág híreit, a gazdaságra és 
a mezőgazdaságra vonatkozókat, dobszóval adták tudtul a városi hatóság rende-
letei. Gyakoriak voltak a téren a politikai agitációk. Tekintet nélkül nagyságára 
a téren néha annyi volt a nép,' hogy csak nehézségek árán lehetett egyik végér ől 
a másikra jutni. 20  Noha a környezet még sok mindenben falusiasnak számított, 

16 IAS, F 2.1024Ipolg. 1879. 
IAS, F 2.3431/polg. 1879. 

18  Iványi I.: Szabadka szabad királyi város története II. Szabadka 1892, 619. 
19  IAS, F:2.739/polg.1881. 
2" Iványi I.: Szabadka szabad királyi város története II. Szabadka 1892, 620. 
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Szabadka 1897-ben nyilvános közlekedést kapott, ami a falu és a város közötti 
különbség csalhatatlan jele. Az els ő  járat nyomvonala, amely a Zombori kapu-
tól Palicsig tartott, a téren is átvezetett. A Matko Vukovi ć  utcából érkezve a 
villamossínek nyomvonala széles félkörívben húzódott a balról elhaladó házsor és 
a jobb oldali Szentháromság-szobor között, útját a Boris Kidri č  utca irányában 
folytatva. 21  1902 folyamán a Szentháromság-szobron másodszor folynak restaurálási 
munkák. 

A harmadik városháza előtt: 1912-2001 
A XX. század els ő  évtizede nagy változások el őjelét hozta a térnek. A gimná-

zium új épületének felépültével a gimnazisták és tanáraik elhagyták a téren lév ő  meg-
roggyant és csaknem egy évszázados épületet. Alaprendeltetésének az egy évtizeddel 
fiatalabb városháza sem volt már képes eleget tenni, minthogy helyiséghiány miatt 

Szent István tér a Városháza fölépülését követ ően, 1912-ben 

a városi közigazgatás számos szolgálata volt kénytelen különálló épületekben elhe-
lyezkedni. Már csak Mamuzsich Lázár, a város történetében leghosszabb szolgálati 
idővel rendelkez ő  polgármester elleni jól összehangolt támadás kimenetelét kellett 
megvárni. Amikor Szabadka els ő  emberének karosszékében Bíró Károly váltotta fel, 
és a város tulajdonát képez ő  homokterületek eladásából pénzeszközökhöz jutottak, 
megkezdődhettek a változások a téren. 

21 Ez a nyomvonal 1928-ig volt használatban, ett ől kezdve a térre érve a Strossmayer utca irányá-
ba fordult. 
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A régi városházát lebontották, majd Jakab Dezs ő  és Komor Marcell tervei alap-
ján 1908 és 1912 között felépült a téren a monumentális harmadik városháza, ezút-
tal a szecesszió magyar változatának stílusában. Vele a tér — és egyben a város is — 
urbánusabb és európaibb küls őt nyert, kilátótornyából a pannon síkságra is távo-
labb és jobban lehetett ellátni, de ebb ől nem lehetett valami sok hasznot húzni. Már 
a városháza ünnepi megnyitására a háborús veszély vetette árnyát, amely ott kopog-
tatott minden szabadkai lakos ajtaján. 

Mielőtt a Ferdinándra és Zsófiára leadott szarajevói lövések eldördülése jelezte 
volna az addig legnagyobb háborús őrület kezdetét, eltűnt a térr ől az utolsó előtti 
földszintes ház is. Az öreg Lénárd-ház helyén (Köztársaság tér 2.) Gutmann-Hajós 
Alfréd tervei alapján felépült a Magyar Általános Hitelbank Rt. szecessziós stíl ű  
háromemeletes palotája. 

Körmenet a Karadorde téren a két világháború között 

1912_ után a tér vizuálisan, de ami még fontosabb: funkcionálisan is megválto-
zott, mert' a városháza el ől eltűnt a piac. Az árusokat máshova irányították, a téren 
pedig kiszedték a fákat, park létesült virágágyásokkal, amelyet alacsony kerítéssel 
vettek körűi, és ismét beültették galagonyacserjékkel. A téren átvezet ő  átlós forgal-
mat, amely eddig a Matko Vukovi ć  utca irányából a színházépület felé vezetett, most 
újabb átlós irányban módosult: a Strossmayer utcából a Dimitrije Tucovi ć  utca 
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felé. A villamospálya mentén a gyalogos-, de a járm űforgalom is megmaradt, még a 
pálya nyomvonalának megszűnte után is. 22  

A téren az emeletes paloták árnyékában már csak egy földszintes ház maradt, 
báró Rudics Józsefé (Október 10. u. 1.), halála után pedig a Kunec-fivéreké. Helyé-
re 1928-ban Vidaković  Kálmán tervei alapján a Labor Rt. ingatlanforgalmi cég eme-
letes saroképülete került. 

Az első  világháború utáni évek békésen teltek a galagonyák árnyékában, ame-
lyek egyre csak n őttek, és a forró nyári hónapokban olyannyira szükséges h űvöset 
kínáltak, egyidejűleg elrejtve a járókel ők szeme el ől a mindinkább omladozó hom-
lokzatokat. Ebben az id őben a téren számos vallásos körmenetre, nemzeti, politikai, 
művelődési és sportszervezet felvonulására került sor. 

Az újabb világháború bekövetkezését ől való félelem szolgált indítékul egy újabb 
nagy változásnak a téren. A városháza f őbejárata el őtti kerek virágágyás helyén 
az esetleges t űzvész oltására nagy medencét ástak, egyet a városban található három 
közül. 

A második világháború után a tér, amely eddig F ő-, Piac-, Szent István, Kara-
đorđe útja, Szent István tér volt, most a Tito marsall nevet vette fel. Amikor a mar-
sall 1962-ben Szabadkán sétányt neveztek el, a teret a jelenlegi Köztársaság névre 
keresztelték át. A kommunista ideológia évtizedei eltávolították a városháza tornyá-
ról a keresztet, ötágú csillaggal ékesítve azt. 150 év után, 1966-ban, „a polgári és 
egyházi hatóság megállapodása után" a Szentháromság-szobrot is áthelyezték a Szent 
Teréz katedrális mellé, Szt. Flórián szobrával egyetemben, amely addig a ferencesek 
temploma el őtt állt. Ennek a „megállapodásos" költözésnek az alkalmával a Szlové-
niából érkezett restaurátorok harmadszor is meghosszabbították a Szenthárom-
ság-szobor életét. Jelenlegi helyén 1968 őszétől áll. 

A Községközi Műemlékvédelmi Intézet „aranykora" a XX. század kilencedik 
évtizedére tehető. Az agilis munkaközösség a városközpont számos építményének 
homlokzatán az eredeti helyzetet visszaállítva felébresztette a polgárok érdekl ődését 
a városmag egészének meg őrzése iránt. Ennek a tevékenységnek a keretében 
restaurálták a tér csaknem minden épületének a homlokzatát, betemették a t űzol-
tómedencét, a gyalogosforgalom útvonalait pedig kikövezték, részben aszfaltozták. 
A tér egy részét a Dimitrije Tucovi ć  utca kezdetét ől a Szabadság térig lezárták a 
járműforgalom előtt, és gyalogosövezetté alakították át. A városi autóbuszmegállót a 
városháza elől véglegesen megfelel őbb helyre költöztették. Ezeknek a kedvez ő  törté-
néseknek a keretébe tartozik Kalmár Magdolna szobrászn ő  kivételesen sikeres alko-
tásának, a szök őkútnak a felállítása is, amelynek révén a tér megfelel ő  része kellemes, 
csaknem intim pihen őszöglet szerepét vette fel. 

22  Szabadkai Városi Múzeum, T-454,  471, 550. 
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A második évezred utolsó évtizede a Jugoszlávia térségében dúló háborúk és a 
háborúk következményeinek árnyékában telt el. Ezekben az években a téren felál-
lították, azaz inkább elrejtették a fák lombjai alatt Blaško Raji ć  lelkész mellszobrát, 
továbbá Sava Halugin szabadkai szobrász egyik alkotását. A városháza tornyára visz-
szakerült a kereszt, a volt t űzoltómedence helyén Zsolnai-kerámiából épül ő  monu-
mentális szökőkút munkálatai pedig az új évszázad els ő  évében fejez ődtek be. 

A téren az el őző  két évszázad folyamán lejátszódott történéseknek ez a rövid 
kronológiája is dokumentálja az események sokaságát és a város központi terén 
végbement számos változást. Egy dolog minden körülmények között kétségtelen: a 
tér mindig hasonlított a kor szabadkai embereire. Az eltelt id őkhöz képest a tér a 
XXI. századba megváltozott küls ővel és szerepkörrel lépett át. Hogy milyen lesz majd 
annak a századnak a derekán vagy a végén, amelynek els ő  éveit most éljük, az 
elsősorban a polgáraitól függ. 

Fordította Szlobodn János 
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Viktorija Aladži ć  

A tér -élő  műalkotás 
A térnek az emberi közösség történetében való megjelenése a város megjelenésé-

vel és fejlődésével, illetve a más helyen felkínálható többlettermék létrejöttével 
hozható összefüggésbe. Arról vitatkozni, hogy a tér vagy a város volt-e el őbb, a tyúk 
vagy a tojás els őségének kérdéséhez vezetne. A tér és a város keletkezése egymáshoz 
kötődik, egyikük létezése sem képzelhet ő  el a másik nélkül. A város lelke a térben 
és annak funkcióiban foglaltatik, de a tér sem létezhet a lakosság megfelel ő  koncent-
rációját és meghatározott szükségleteit biztosító város nélkül. 

„Csupán az a tény, hogy a falu terjedelme megn őtt, szokásrendszerére és korlá-
tozott lehetőségeire való tekintettel soha nem lett volna elegend ő  ahhoz, hogy város-
sá váljon... 

A város a paleo-neolitikus közösségben meghatározott jelenségként keletkezett. 
Ez az új urbánus elegy minden tekintetben az emberi képességek rendkívüli expan-
zióját eredményezte. A város mobilizálta a munkaer őt, fejlesztette a nagy távolsá-
gokra való szállítást, a nagy tér- és id őbeli távolságokon való kommunikációt, az 
építészet fejl ődését illetően széles körben találmányok valóságos özönét idézte el ő, és 
végül — de nem utolsósorban — hatalmas mez őgazdasági termelékenységnövekedést 
eredményezett... Amikor mindez megtörtént, az archaikus falusi kultúra megadta ma-
gát az urbánus civilizáció, az alkotóer ő  és az ellenőrzés, a szabadság és az elnyomás, 
a feszültség és az ellazulás e csodálatos kombinációja el őtt, melynek küls ő  megnyil-
vánulása volt és maradt a történelmi város." 1  

A tér fogalma ebben az időben mégis más jelentéssel bír, mint a kés őbbi műépí-
tészeti-tervezési gyakorlatban. Az els ő  városok megjelenése idején a tér óriási üres 
terület is lehetett a település közepén, ahol a piac volt, vagy egyszer űen egy telepü-
lésen kívül es ő  terület az utak keresztez ődésnél, ahol meghatározott napokon vásárt 
tartottak. Ezt a „teret" vásárhelynek vagy piacnak nevezték. A vásárhely utóbb 
várossá terebélyesedhetett. 

Paul Zucker Város és tér című  könyvében így ír: „Az igazi terek csak a Krisztus 
előtti 500-as év után alakultak ki Görögországban. A várostervezés mint tudatos, kol-
lektív és összefüggő, többé nem csupán egyedi házak építésére szorítkozó cselekvés 
létezett már 3 évezreddel Krisztus el őtt is Indiában és Egyiptomban, de sohasem 
arra irányulva, hogy a város belsejében lev ő  űr olyan háromdimenziós területté 
alakuljon, amelyet térnek nevezünk. Erre szociológiai magyarázat adható: csak a 

1  Lewis Mumford, A város a történelemben. Zagreb, 1988. 28-29. 
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civilizációban — ahol a névtelen emberi lény polgárrá vált, ahol meghatározott fokot 
ért el a demokrácia fejl ődése — válhatott a gyülekezési hely eléggé fontossá ahhoz, 
hogy meghatározott formát nyerjen. Ez a szociológiai fejl ődés párhuzamos volt egy 
esztétikai jelenséggel: csak amikor kialakult a teljes tértudat és egyfajta meghatáro-
zott térérzékelés — válhatott a struktúra körül és belsejében lev ő  eddigi üres tér töb-
bé az egyszerűen megfogalmazott volumennél". 2  

Igy változott a tér térben és id őben, új jelentéseket kapva és elveszítve a régie-
ket, a kultúrák és civilizációk keletkezésével és megsemmisülésével egy id őben. A tér 
fejlődésének bemutatására irányuló törekvést ől eltekintve megvizsgálhatjuk azonban 
azt, mi is a tér valójában, éspedig figyelmünket hozzánk közel álló és ismert terek-
re irányítva téve teljesebbé a jelenség megértését. 

„A római Szent Péter tér, a velencei Szent Márk tér és a párizsi Vendome tér 
ugyanannyira közismertek és becsesek, mint Leonardo Mona Lisája, Michelangelo 
Mózese vagy Rembrandt Éjjeli őrjárata. Ezek a terek kétségkívül m űalkotások — oly-
annyira, mint a képek, a szobrok és a különálló m űépítészeti alkotások. A nyitott 
térség, a környez ő  épületek és az ég egyedülálló összhatása bármely más m űalkotás-
hoz mérhet ő  valóságos élményt nyújt." 3  

A tér a városkép kialakításának központi elemét képezi. A mai várostervezés 
első  látásra jóval összetettebbnek látszik, mint régen volt. Ennek oka azonban nem 
lényegbeli jellegű  — igaz, ma jóval bonyolultabb közlekedéssel és a demográfiai ana-
líziseket illetően nagyobb számokkal rendelkezünk, többet foglalkozunk a földhasz-
nálat módjával, a közlekedés javításával, a kommunikációval, az övezetekkel, a lakó- 

2  "Only after 500 B.C. did genuine squares develop in Greece. City planning as such, conscious 
collective and integrated action beyond the mere construction of individual houses, existed already 
in India and Egypt in the third millenium B.C., but never the impulse to shape a void within 
the town into a three-dúnensional arca which we call a "square". This may be explained socio- 
logically: only within the civilization where the anonymus human being had become a "citizen", 
where democracy had unfolded to some extent, could the gathering place become important 
enough to take on a specific shape. This sociological development was parallel by an aesthetic 
phenomenon: only when a full consciousness of space evolved and at least a certain sensitive per- 
ception of spatial expansion began to spread — ... — only then could the void before , aroud, and 
within a structure become more than a mere counterpart to articulated volume." Paul Zuckei; 
Town and Square. London — New York 1970, 19. 

3 "St Peter's Square in Rome. St. Mark's Square in Venice, and the Place Vendome in Paris arc 
as generally known and admired as arc Leonardo da Vinci's Mona Lisa, Michelangelo's Moses, 
and Rembrandt's Night watch. These squares arc undoubtely as much "art" as any painting, 
sculpture, or individual work of architecture. The unique relationship between the open arca of 
the square, the surrounding buildings, and the sky above creates a genuine emotional experience 
comparable to the 'nnpact of any other work of art. Paul Zuckei; Town and Square. London — 
New York 1970, 1. 
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és ipari övezetek viszonyával, és közben szem el ől tévesztjük a tér alapvet ő  jelentő-
ségét, amelynek köszönhetjük, hogy a városban az egyének közösségével, nem pedig 
csoportjával rendelkezünk. A tér fizikai és pszichológiai funkciója nem függ a nagy-
ságától. A tér a városkép összefüggésében a megállás pszichológiai helye, a gyüleke-
zés és az emberek humanizálódásának helye a kapcsolatteremtésen keresztül, a tér 
menedéket nyújt a közlekedés veszélyeit ől és megszabadulást az utcahálózatokon 
való sietés feszültsége alól is. A tér cél, a tér a szükségletek és vágyak megvalósítá-
sának helye. Ezen túlmenően a tér nem csak saját területén irányítja az élet folya-
matát, hanem a körülvev ő  utcákban is, a tér már akkor megmutatkozik, miel őtt még 
betettük volna a lábunkat. 

Ma a városokban gyakran bukkanunk olyan terekre, amelyek nem egyebek üres 
területeknél. A művészileg releváns terek sokkal többek az ürességnél, megszervezett 
területet képeznek, a terek története pedig a területnek mint a m űalkotás tárgyának 
a történetét jelenti. A térnek nem kell zártnak lennie, hogy jelenségét m űalkotásként . 

éljük meg, sokkal fontosabb, hogy a tervez őnek a tér kialakításával sikerüljön meg-
felelő  irányba terelni a képzeletünket. 

A terek kétféle módon keletkeztek: vagy fokozatosan jöttek létre a fontosabb utak 
keresztez ődésénél, a templom vagy más jelent ős épület bejárata el őtti területként, 
vagy tervezték őket. A hellenisztikus korban a terek többsége tervezve volt. A terek 
tervezése a rómaiak idején is folytatódott, majd a reneszánsz és a kés ő  barokk ide-
jén csúcsosodott ki. Leon Battista Alberti és Leonardo de Vinci idején ugyanolyan 
figyelmet fordítottak a városkép és a terek kialakítására, mint az egyedi m űépíté- 
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szeti alkotások elkészítésére. A terek kialakítása a 17. és a 18. században érte el a 
csúcspontját. Itália és Franciaország különösen megfelelt az effajta területek létre-
hozásának. Ezekben az országokban — Spanyolországtól és Görögországtól vagy más 
országoktól eltér ően — a közélet olyan szintre emelkedett, amely megkövetelte az 
ilyenfajta területek létrejöttét. A tér fejl ődéséhez nem volt elegend ő  tehát csak a ter-
vezési akarat és az éghajlati viszonyok, az egyik legfontosabb el őfeltétel az életmód 
volt, ami Olaszországban és Franciaországban lehet ővé tette, hogy az utca és a tér a 
közösségi aktivitások természetes helyévé váljon. 

A tér mindenekelőtt a város élő  szervezetének a része és mint ilyen, sohasem 
befejezett. A többi m űalkotástól, képtől és szobortól eltér ően — amelyek a végleges meg-
formálás után nem változnak többé, csak az id ő  nyomja rájuk a bélyegét — a tér fo-
lyamatosan változik, alkotórészei: az épületek, a szök őkutak, a zöldövezet, az urbánus 
fölszereltség újulnak és változásnak vannak kitéve. A tér az él ő  szervezethez hasonló. 

A tér két módon változhat: fizikailag — a régi építmények lebontásával és újak 
emelésével — és pszichikailag, amikor valójában a térhez való viszonyunk változik 
meg. Minden generáció a maga módján éli meg városát és a teret. Err ől a különbö-
ző  útirajzírók, költ ők, és írók szövegeinek olvasása által bizonyosodhatunk meg, akik 
ugyanazt a helyet teljesen eltér ő  módon írják le. 

A klasszicizmus idején fokozatosan elenyészik a háromdimenziós tudat, hogy 
majd a kubisták alkotásaiban bukkanjon fel újra. A 19. században a térrendezésen 
csak szobrok állítása, virágültetés ért ődött, a térviszonyok vizsgálata nélkül. Bárhogy 
is létezett a tér a különböz ő  időszakokban, mindig három alkotóelemb ől tevődött ösz-
sze: a vízszintes területb ől, a környez ő  épületekb ől és a fölötte lev ő  égből. Mindhá-
rom elem variálható, illetve az els ő  két elem variálásával különböz ő  hatást kelthetünk 
az utolsó elem formáját illet ően, amely végtelen, de amely mégis a végesség egy meg-
határozott formájával rendelkezik. Azokon a tereken, ahol magas, tornyos épületek 
találhatóak, az ég sokkal magasabbnak t űnik, mint az alacsony építményekkel kör-
bevett tereken. Mégis, a térérzetet illet ően a fókusz a dönt ő  jelentőségű . Az emberi 
szem nyugalmi állapotban 60 fokos szögben érzékeli a területet vízszintes irányban, 
függőleges irányban pedig mindössze 27 fokban. A megfigyel ő  ösztönösen addig a 
távolságig megy, amely lehet ővé teszi számára a megfigyelt objektum e látószög 
alatti áttekinthet őségét. Ha ett ől eltekintünk, minden vita az ideális arányokról, 
formatervezésr ől, kompozícióról tárgytalanná válik. 4  

Paul Zucker Város és tér c. könyvében öt csoportba osztályozza a tereket: 
zárt tér 
tér uralkodó épülettel 
központi tér 
kis terek csoportjából álló tér 

4  Paul Zucker, Town and Square (Város és tér). London—New York 1970. 7. 
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— amorf tét. 
Sok olyan teret találunk mégis, amely e csoportok közül kett őbe vagy háromba 

is sorolható: lehet zárt tér uralkodó templom- vagy városháza-épülettel, lehet köz-
ponti tér kisebb terekkel összekötve stb. 

A tereket funkcióik alapján is csoportosíthatjuk. Err ől ír Camillo Sitte Művészi 
városalakítás c. könyvében. 5  A régi görögöknél az agóra volt az a hely, ahol a köz-
gyűléseket és a városi tanácsüléseket tartották, szemben volt a piac, az antik város 
másik főtere. A görög szentélyek el őtt szintén összegy űlt a vallási szertartásokon részt 

vevő  tömeg. A római közterületeket Vitruviusnak Az építészetr ől írt tíz könyve alap-
ján ismerhetjük meg. A görög terekr ől szólva Vitruvius kifejti, hogy Rómában a 
tereket nem lehet a göröghöz hasonló módon alakítani, mert az ősöktől átvett szo-
kás szerint a fórumokon gladiátorküzdelmeket rendeznek. A tér így egyfajta színház 
is volt. A fórumba torkolló .utcák nem bontották meg e terület zártságát. A fórum 
körül főként középületek álltak. A tér díszít őelemei — a szobrok és az emlékm űvek 
— úgy voltak elhelyezve, hogy a tér közepe üres maradjon, ezáltal ezek az elemek 
áttekinthet ővé váltak, és a tér közepe is szabad maradt a közélet számára. 

A középkorban az egyházi hatalom különválasztódott a világi hatalomtól, mégpe-
dig az antik id őkben ismeretlen módon, és egy különleges tértípus alakult ki — a 
templomtér, ill. piazza del duomo. Ezen a téren a templomon kívül rendszerint ott 

; Camillo Sitte, Umetničko oblikovanje grada (Művészi városalakítás). Beograd, 1967. 1-10. 
C 
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található a keresztel őkápolna (baptisterium), a harangtorony és a püspöki palota. 
Effajta teret példáz a firenzei Piazza del Duomo. Habár ez a tér alig t űnik többnek 
a székesegyház körüli szélesebb átjárónál, és nincs egy pontja sem, ahonnét a Santa 
Marfa del Fiore székesegyház teljes egészében áttekinthet ő  lenne, ez a hatalmas 
építészeti tömeg nem nyomasztó, inkább felemel ő, a biztonság hatását keltve. Ezt az 
érzést élhetjük át a környez ő  szűk utcákban sétálva, amikor id őről időre valamelyik 
utcából megpillantjuk Brunelleschi leny űgöző  kupoláját. Az egyedüli építmények, 
amelyek a térről nézve teljes egészében áttekinthet őek, Giotto harangtornya és a 
keresztel őkápolna. Ez a két építmény áttekinthet ő  méretével, azonos színeivel és a 
fehér, zöld és rózsaszín apró díszít ő  kőelemekkel hozzánk közelíti a beláthatatlan 
székesegyházat is. 

A templomtéren kívül az olasz városokban létezett még a világi f őtér is, a piaz-
za della Signoria. Itt, található a hercegi rezidencia és a többi, általában gazdagon 
díszített főúri palota. 

A firenzei Signoria a hajdani Firenzei Köztársaság szíve volt, és a tér még ma is 
őrzi a város politikai centrumának jellegét. Az effajta típusú tereken található a va-
lamikor a gonosztev ők büntetésére szolgáló loggia. Ma a firenzei Signoria téri loggia 
kiállító terület, ahol jó néhány jelentős szobor található, pl. Cellini bronz Perseus 
szobra — kezében medúzafejet tartva — vagy Giambologna Szabin nők elrablása (a log-
giában csak a másolat van, míg az eredeti az Akadémia galériájában van elhelyez-
ve). A tér központjának közelében található a Savonarola kivégzését és máglyahalálát 
jelölő  porfírk ő  lap. Ezen a téren döntöttek tehát Firenze jöv őjéről, és itt büntették 
meg a politikai ellenfeleket. A Vecchio palota bejárata el őtt van Michelangelo híres 
Dávid-szobrának a másolata (az eredeti szintén az Akadémia kiállítótermében talál-
ható). Ezt a szobrot Michelangelo Savonarola megbuktatása után készítette a firen-
zei szabadság példázataként. 

A firenzei Piazza della Republica a keresked ők gyülekezőhelyeként Firenze gaz-
dasági életének volt a központja, máig megvan a loggia, ahol az ügyleteikben cs őd-
be jutottak nyerték el büntetésüket. A városi tanácsház rendszerint a piactéren 
található, itt gyakran szök őkutat, ill. úgynevezett piaci kutat helyeztek el. 

Akad még sok példa különleges terekre, amelyek funkciójuk alapján nem kell, 
hogy megegyezzenek az el őbb említett típusokkal. Egyes terek vegyes funkciójúak, 
mások elvesztették eredeti funkcióikat és újakat nyertek, ismét mások pedig — ami 
talán a legszomorúbb sorsot jelenti rájuk nézve — közlekedési hurokká vagy parko-
lóhellyé váltak. De bármilyenek is, a terek ma is a város lelkét képezik, és t őlünk 
függ, hogy ez a lélek parkolóterület lesz avagy a viharos közélet központja. 

Fordította Sinkovits Péter 
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Papp p. Tibor 

Liebe Tante... 
(lokálpatriótizmus vs. identitásvesztés) 

...úgy hallom mégsem épül új templom Szekicsen. Amikor felröppent a hír, hogy a 
régi malom épületének bontásához a célból fogtak hozzá, hogy ismét legyen megszen-
telt kegyhelye a falunak, először azon kőmíves mester esete jutott az eszembe, akir ől 
évtizedek múltán sem tudtad eldönteni, hogy miféle mö göttes szándék, megfontolás vagy 
csupán a pillanatnyi haszon realizálásának kicsinyes érdeke vezérelte, amikor — egyike 
lévén a faluban megtűrt, távozásra (még) nem kényszerített ` őslakosoknak' — elvállalta 
az evangélikus gyülekezet templomának lebontását. Az én némileg átromantizált német 
funkcionalitás-felfogásom hajlik úgy értelmezni az esetet, hogy e tisztességben meg őszült 
férfiú (mindig is javakorabeli, a parasztbarokk rutinná egyszer űsödött boltívrakásától 
enyhén meggörnyedt, a kuluruzen Schnaps szokássá nemesedett vedelését ől jócskán meg-
keseredett embernek képzeltem el az illet őt) a falu szellemi egybetartozásának szimbó-
lumát még annak kikényszerített, felür ől elrendelt megsemmisülésében sem kívánta 
idegen kezek (szak)barbarizmusának átengedni, s inkább magára vállalta — amolyan 
Pannóniába tévedt Milarepaként, tégláról téglára haladva az önfelszámolásban — a fran-
cia-német terület- és kultúrkriegben megfásult, idetántorgott svábok (a környékbeliek 
sovápoknak is nevezték őket) leszármazottjaként a közösség talmi (alig kétszáz éves) 
bácskai jelenléte tárgyi bizonyítékának szakszer ű  felszámolás általi eltüntetését. S ahogy 
meg az írva vala, el is végeztetett. Azt mondják mégsem lesz újra temploma Szekicsnek. 
A megkezdett szakrális munka a korszellem igényeihez idomulva fordult a visszájára, s 
a lebontott malom helyén laktanya — esetleg (h ű)bérkaszárnya — épül a rend Kosovó-
ból kiszorult őrei számára. Persze lehet, hogy csak pletyka az egész. 

Pedig azt hittem, hogy már túljutottatok, s engem is túljuttattatok a legnehezén. 
Ez a már nem demokratúra még nem demokrácia, újra hajlamossá tett az apró hírmor-
zsákon való napokon át húzódó csámcsogásra. A közkegyelemre vágyó rodostálásom 
minden kis hírtörmelékbe remények garmadát préseli bele... 

...hallom például, hogy felvet ődött a nem szláv lakosság iránt `44-ben eszközölt 
`túlkapások' újraértelmezése. Bár — ahogy tudom — egyel őre csupán a közvetlen 
áldozatokról folyik némi disputa. Tájékoztatni kell a többségi lakosságot el ődeik és 
azok időszaki szövetségeseinek (Vörös Hadsereg) viselt dolgairól — na ja, amikor még 
a Közép-Szerbiában zajlott egyháztalanítás mikéntjér ől sincs ez a jobb sorsra érde-
mes köz tájékoztatva, hát csoda, hogy véleménye se igen van e dolgokról? A kitele-
pítettek sorsa (és esetleges kárpótlása) vélhet ően majd csak az EU-csatlakozás 
egyelőre még az igen távoli és ehhez méltóan homályos jöv őkép egyik kidolgozatlan 
szegletében lapul. (Marad-e akkorra Singenben oly szekicsi származék, aki még 
képes lesz szorgalmazni a kérdés napirendre tételét?) 

101 



Közben meg arra gondoltam, hogy mennyire meg lennének lepve a ma már 
újsütetűnek sem igen mondható falubelijeink — az az uszkve másfél évszázad különb-
ség mára már se nem oszt, se nem szoroz (hisz migráncsok vagyunk mi, akár a 
többi nép, de tudjuk-é honnan érkeztünk, mikor, hol és miképp?) —, ha kiderülne, 
hogy lapul még közöttünk egy-két kétes identitású egzisztencia... 

Ki akarná ma bárki nyakába zúdítani a tudattalanba kényszerített, s b ő  négy 
évtizeden át a családon belül is jól elfolytott identitásválság éjjeli edényét. Nem is 
igazán tartozik az másra: magányügy. Én is csak azért bátorkodom kiteregetni a csa-
ládi titkok lelki alsóruháit, mert úgy hírlik eljött a kollektív kitárulkozások ideje, 
meg mert belegondoltam, hogy ha anno Fülöp bácsi nem ragaszkodott volna annyi-
ra a bácskai sárhoz, akkor most te is valahol a Schwarzwald szegélyén morzsolnád 
az öregség hosszan elnyúló tesze-tosza napjait. Azt is megpróbáltam végiggondolni, 
hogy ott milyen fogadott gyermekkel áldhatott volna meg ez a kesze-kusza élet: talán 
hamarabb találtál volna magadnak megfelel ő  anyaszomorítót, aki most — a részben 
párhuzamos életútból kifolyólag — egy sorstársától, a `mi' — ha nem is mindig szere-
tett, de feltétlenül irigyelt — Joschkánktól várhatná a megváltást, hisz a Bácskától 
Badenig magatokkal cipelend ő  magyarósan látens Hitler-ellenesség (csak annak az 
őrültnek a beszédeit ne adták volna folyton a rádióban, vagy temette volna már 
ámokfutása legelején maga alá a gigantomániája — vélem hallani öt évtized után is 
fakíthatatlan zsörtöl ődésedet, de láthatod a gigantománia nem minden őrültet temet 
maga alá, még akkor sem, ha már régen a környezetére omlottak is a díszletek) biz-
ton bele hajszolta volna a széls őbal szintúgy elfogadhatatlan radikalizmusába, hogy 
most Frankfurtban várja a szembesítés képében kísért ő  kegyelmet, vagy éppen mint 
frissen (bő  tíz év nem idő, ha békében élheti le az ember) újraegyesített honfitárs 
retteghet a Stasitól nyert kváziidentitásának a számára új — mindkét radikalizmus-
ra egyaránt felhördül ő  — nyilvánosság szorításában felréml ő  köddéválásától... 

De hát neked nem ez az életút adatott meg, s most öreg napjaidat fogadott fiad 
választott kálváriája legújabb stációinak folytonos felemlegetésével töltheted, hol 
megváltást — akár ha kollektív amnézia árán is — a kisarcolandó amnesztiától remél-
hetünk. Addig meg az éltet, hogy a politika hegyeinek lassú vajúdása közepette mind 
sűrűbben merem majd felvállalni a hazalopakodás minden ódiumát, s játszom itt a 
bárány, hol a farkast a hozzám hasonlóan elbizonytalanodott hatóságokkal. 

Itt, e lomha folyó mentén is egyre gyorsulni kényszerül ő  újhazában most végez-
tek a cenzussal, unokád azóta állandóan népszámolósat játszik, s kérdi: Apa, te hol 
születtél, mert akkor, ugye, te odavalósi vagy? Nem tudom pontosan, hogy nálatok 
mikor kerül minderre sor. Mikorra áll majd össze végleg a nagy veszteséglista. Es 
milyenek lesznek a kérdez őbiztosok. Elhiszik-e majd neked, hogy van még a kisha-
zában evangélikus (legutóbb hagytad magad lereformátusozni), arról nem is szólva, 
hogy lehet-é valaki egyszerre német és magyar? Vagy egyszer űbb lesz majd azt be-
íratni, hogy halmozottan hátrányos nemzet ű ... 

Bízzunk benne, hogy hamarosan minderre fényderül, addig is csókol: fiad. 
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David Kecnian 

A napóra árnyékában p 
Ahonnan a kozmikus harangkongás hallik 

0, kísértő  gondolat! Vagy csak egy, a véletlen játékának köszönhet ően megmene-
kedett hajótörött egykori kiáltása visszhangzik? Aki séta közben magányosan, a 
Szentháromság téren egy pillanatra megtorpan. Szótlan a lármás Láncos piac pult-
jai között. A régi templom harangtornyát, a már rég elnéptelenedett zárda homlok-
zatát, a Napórát bámulja. A nagy pusztulás után készíttették, emlékezik vissza, 
amelyről ma is a földb ől kiserkent temetők tanúskodnak a város körül, s amelyek 
ma is a madárszem látta szétrobbanó, darabjaira hulló üstökös nyomát/alakját 
rajzolva növekednek. 

Felújított, megmosdatott napóra a város legnagyobb mészárszéke fölött a Krisztus 
utáni kétezredik nyárnak véget vet ő  új pusztulás előestéjén. 

A számlap közepén a nyíl/fémmutató a kör közepébe döf. A h őségnek és a még 
gyilkosabb fagynak ellenáll az ismeretlen festékkevercs, a kép s űríí ködben és átha-
tolhatatlan sötétben is látható: a pirkadatban a bal oldalon angyal, a vártornyon 
jobbról pedig kakas áll. 

Az ajtó fölé, amelyen most folyamatosan jár-kel ki-be a friss, eleven hús, rezze-
néstelen kéz írta fekete bet űkkel, két nyelven a tanulságot/az ősi bölcsességet, hogy 
éberségre intsen: 

Egy ezekből végórád! 
Hirtelen/káromló gondolatomat megel őlegezendő  a kolostortetőre vadócgalambok 

sokasága száll. A napóra feletti mohás teret raj takarja. 
A tetőn/zöld páston: turbékolás és párosodás, csók, házasságtörés, szárny-, 

csőr- és karompárbaj. A kolostor mindig elfüggönyözött ablakai mögötti termekben 
— sejtve, hogy fejük fölött, az angyali szárnyak fölött miféle hangos, szégyentelen 
jelenet zajlik ; felkavarodik a régesrég álomba szenderült apácák árnya is: gondo-
lom derűsen. En, bűnös gondolatom, kés ő  bűnbánatom! 

A váratlanul feltámadó, a déli oldalról érkez ő  szellő  szárnyán — amerr ől én 
bámulom könnybe lábadt szemmel a madárkavalkádot, a mohatakarót, a párzókat 
és párbajban szemet kiüt ők harcát, a rám fedd ő, jeges pillantást vető  angyalt, és az 
udvartartása nélküli kakast, a zárt zárdaablakok fölött feketéll ő  betűket — párzás-
tól, párbajtól, cs őrvágástól és karmolástól csapzottan ereszkednek alá a piac aszta-
laira, a fekete kend őkre és temet ői virágcsokrokra (mintha minden nap halottak 
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napja volna), a déli gyümölcsre és a prim őrökre, az arcomra a könny ű  tollak és  
pihék.  

Ugyanakkor az árnyék csúcsa, akárha a Mennyei/Láthatatlan íjász örökké  

kifeszített fegyverér ől elröpült nyíl hegye lenne — mert csakugyan, EGY EZEKB ŐL  
VÉGÓRÁD —, a számlap közepén álló vasmutató megérinti a tenyeremet. S a  

tenyér/a test is megkondul minden tikkre és takkra.  
Az erekben/az égen: Bamm! Bamm! Bamm..!  

És felröppen/kettéhasad az ütés halálra rémisztette raj. Ki a szívemt ől mért nyu-
gatnak, ki pedig keletnek tart. Csak egyetlen, a kavarodáson kívül álló, magányos és  

csöndes fehér galamb rebben és száll fel egy kis ággal a cs őrében a magasba, a  
Beláthatatlan irányába. Oda, ahonnan ered, és ahová visszatér, amint a jeges óra-
ütés,lecseng, a kozmikus harangkongás.  

Es nap napot, éjet éj követ, és l őn első  és utolsó óra.  
A napórával szól a kukurikú...!  
2000 tavasza — 2002 tele.  
A Szentháromság-terén, Zomborban  

Fordította B. I.  
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Piszár Ágnes 

Középeurópai panoráma 
Juhász Erzsébet posztumusz könyve családregény. Az alapos közép-európai 

kutatásokat folytató írón ő  döntése e regénymodell mellett mélyen autentikus: iroda-
lomtörténetileg az életm ű  kiteljesítésének egyik lehet ősége; világképi szempontból 
az évszázados válságát él ő  közép-európai polgárság egyik kifejezésformája. Bori 
Imre már a Műkedvelőkben (1985) is a családregény lehet őségét üdvözli, a „család 
képzetkörében" találva meg Juhász prózájának kohéziós erejét, de a család, mint 
motívum fontos helyet foglal el az írón ő  novellisztikájában is. A megtalált forma 
aztán egyenes köt ődést jelent a száz éve megjelent A Buddenbrook ház, Nádas Egy 
családregény vége és végül, de nem utolsósorban Mészöly Miklós Családáradás című  
regényeihez. 

Thomka Beáta Mészöly Családáradása értelmezésekor sajátos kifejezéseket hasz-
nál a regény „gazdag élettelevényének" kifejezésére. A „megáradt nagycsalád" „b ő  
epikumú galériája" egyfajta modellül szolgált Juhász kisregénye számára. A Csa-
ládáradással való párhuzamra hívják fel a figyelmet a regény s űrítő  eljárásai is, ame-
lyek lehetővé teszik a „nagyregénnyi anyag" (Harkai Vass Éva) feldolgozását viszony-
lag rövid terjedelemben. A mintegy nyolcvan évet felölel ő  mű  egyik legfontosabb 
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poétikai jellemz ője ez a magas fokú koncentráció, amely lehet ővé teszi a családre-
gény formájának lírai továbbértelmezését. 

Faragó Kornélia kitűnő  utószavában Juhász Erzsébet kisregényét a vég, a pusz-
tulás felől közelíti meg: „Ebben az elbeszél ői szemléletben — a halál — a klasszikus 
családtörténeti regénymodelleknek is különös hangsúlyú mozzanata — válik a létér-
telmezés kiindulópontjává. (...) Az életek (és a történetek is) a vég, az elmúlás pers-
pektívájából tűnnek beláthatónak, sohasem a születési, hanem az elhalálozási 
évszámok és körülmények ismeretében." A vég nem is annyira tartalmi, mint formai 
kérdés Juhásznál. Ezen a ponton kapcsolódik a kisregény a Thomas Mann-i majd a 
nádasi örökséghez. A Buddenbrook ház alcímében ez áll: Egy család alkonya. Nádas 
Péter művének címe pedig egyenesen utal a pusztulásra. Mintha bizony a családtör-
ténetek elbeszélésébe „a nevel ődés, önépítés, művelődés és önkiképzés telosza" 
(Balassa Péter) mellett a történetek megszakadása is eredend ően beletartozna. 

A regény szüzséjét a második oldalon adja meg az írón ő : „Emilben Emi Boróval 
kötött házassága idején már megérlel ődött az az igény, hogy mind jobban megis-
merje azoknak a városoknak a múltját, ahol maga is élt, és azokét is, ahol felmen ői 
születtek, életüket leélték vagy éppen elhagyták szül őhelyüket, hogy egy másik 
országban telepedjenek le, vagy el sem hagyták, s mégis más ország polgáraivá 
lettek az el őreláthatatlan történelmi zajlások mindent összekuszáló forgatagában." 
A regény hét fejezete szinte ugyanannyi város leírását tartalmazza a történelmi 
sorsfordulók által szétszóródott nagycsalád életének prizmáján keresztül. Fontos 
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kiemelni, hogy eme történelmi városképek ugyanolyan jelent ősek a megformálás 
szempontjából, mint a regény n őalakjai. Juhász finom érzékkel rajzolja meg a 
század eleji Újvidéket, Szabadkát, Szegedet, Pozsonyt, Temesvárt, Linz történelmi 
épületeit egyféle polgári atmoszférát teremtve általuk családregénye számára. 

A másik meghatározó részlet szintén a regény második oldalán található: „Emil 
gyakori látogatásai Angelinénél azzal a szándékkal történtek, hogy az id ős hölgy, 
lévén 1910 óta egyvégtében újvidéki lakos, hiteles történeteket tud majd mesélni 
mindarról, ami itt, csaknem nyolc évtized folyamán lejátszódott." Nem véletlen, hogy 
Angeline végül is elveszti emlékezetét. „Regénye" nem akar több lenni az emlékezés 
és az írói képzelet ironikus játékánál. Alakja prototípusa Juhász h ősnőinek, akik a 
velük született bels ő  érzékenységgel reagálnak a körülöttük zajló történelmi esemé-
nyekre. Ok a történet ered ői és megszemélyesít ői egyszerre. 

Juhász Erzsébet lírai módszere lehet ővé teszi az események komplex (küls ő  és 
belső ) ábrázolását. A küls ő  és belső  történések összefüggései sajátos alakzatok létre-
jöttét segítik elő. A kisregény egyik legfontosabb toposza a Rogina bara, amely a tör-
ténelmi katasztrófát a lelki élet válságaként jeleníti meg. Az egymástól er őszakos 
határokkal elválasztott fivérek egymás hiányát mocsárként élik át, amelyb ől nem 
tudnak egyedül kitalálni. A közösen álmodott álom a meseszövés bevált fordulata. 

Juhász Erzsébet „regényes" városai és n őalakja egy tarka Közép-Európát imagi-
nálnak. A kultúrának azt a szintjét találta meg az írón ő, amelyen eme regényes 
sokszínűség találkozik és közös történetként elmondható. A családregény által „visz-
szaszerzett" történet hitelét az a közös közép-európai tapasztalat adja, hogy a kis 
népek története e tájon mára csak panoráma által „rekonstruálható". Erdekes, hogy 
maga Mészöly sem kereste a nagyregény lehet őségét, amikor a Volt egyszer egy Közép-
Európa című  válogatást kiadta. Egy nagyszabású földrajzi-történelmi panoráma lebe-
gett a szeme el őtt, amelyet az életm ű  részeiből komponált meg. Juhász regényének 
kompozíciója lehetővé teszi a mészölyi panoráma-koncepció egyféle továbbértelme-
zését. A kis könyv fejezetei különálló képekben járulnak egy egységes közép-euró-
pai panoráma kialakításához, amelyhez dimenziót a már említett városképek adják. 
Az itt leélt sorsok a városok történelmi-földrajzi összefüggései alapján kapcsolódnak 
egymáshoz egy (irodalmi) Közép-Európa-tradíciót anticipálva, amelybe most már a 
Harkai Vass Eva által felsorakoztatott Krleža, Andri ć, Danilo Kiš, Esterházy, Hrabal, 
Kundera, Czeslaw Milosz, Schnitzler neve mellé Juhász Erzsébeté is egy kicsit 
odatartozik. 
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Szilágyi Zsófia 

Egy szentpétervári dandy a Kaukázusban 
(Kelet és Nyugat Lermontov Korunk h őse című  regényének 

A fatalista fejezetében) 

„Keleti" szüzsé, „nyugati" fabula 

Lermontov Korunk hőse című  regényének olvashatóságát az a kett ősség teszi igen 
sajátossá, hogy a részek m űbeli sorrendjének végigkövetése mellett feltételezhetünk 
egy olyan olvasatot is, amelynek során a fejezeteket a f őhős, Pecsorin csak rekonst-
rukcióként létez ő, a kronológia és az ok-okozatiság által meghatározott „életének" 
rendje alapján állítjuk sorba. Ennek az olvasatnak a lehet őségét az teremti meg, hogy 
a regény fabulájában és szüzséjében a fejezetek sorrendje eltér ő. A regényben a 
fejezetek a következ ő  sorrendben követik egymást: Bela — Makszim Makszimics — 

(Előszó Pecsorin naplójához) — Tamany — Mary hercegkisasszony — A fatalista. Pecsorin 
rekonstruálható életének sorrendje szerint azonban a következ ő  egymásutániság raj-
zolódik ki (A fatalista és a Bela egymáshoz viszonyított helyzete kérdéses): Tamany — 

Mary hercegkisasszony — A fatalista/Bela — Makszim Makszimics — (Előszó Pecsorin 
naplójához). A Korunk hőse töredékesen rekonstruálható fabulájában Pecsorinnak a 
romantikus kánon által meghatározott sorsa van, amely többek között a Puskin 
Cigányokjában szereplő  Alekoéhoz hasonlítható: a civilizált világból (a regény néhány 
utalása szerint Pétervárról) 1  a „romlatlan" Keletre, azaz a Kaukázusba utazik a h ős, 
majd még keletebbre, Perzsiába, ahonnan azonban hazaindul, s visszatér őben, 
útközben meghal. 2  Ugyanakkor a regény korábbi változatainak és a véglegesként 
kezelt szövegnek az összevetése alapján az is nyilvánvalóvá válik, hogy Lermontov 

1  Az első  utalás a fabulában els ő  helyen álló Tamany fejezetben szerepel: „elém tárult a vihartól 
nyugtalan tenget; s egyhangú moraja, mely egy elalvó város zsongásához volt hasonló, régi 
esztendőket juttatott eszembe, észak felé vitte gondolataimat, hideg f ővárosunk felé." (LERMON-
TOV, M. Ju.: Korunk hőse. Budapest, 1989. Ford.: Áprily Lajos, 59. A továbbiakban az idézetek 
után csak az erre a kötetre vonatkozó oldalszámokat tüntetjük fel.) A második utalást pedig a 
Mary hercegkisasszonyban olvashatjuk: „A hercegn ő  azt mondta, hogy az ön arca ismer ős neki. 
Erre megjegyeztem, hogy bizonyosan Pétervárott találkoztak valamelyik társaságban... s meg-
mondtam a nevét... Ismerte. Ugy látszik, az ön históriája nagy port vert fel ott..." (79. — 
kiemelések t őlem. Sz. Zs.) 

2  Lermontov szövege szerint Pecsorin hazatér őben hal meg (az eredetiben folyamatos határozói ige-
név szerepel), nem pedig hazatérése után, ahogy az Aprily-fordítás sugallja: „visszatért Perzsiá-
ból, és meghalt" (53.) 
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egyértelműen meg kívánta nehezíteni a f őhős biográfiájának rekonstruálását, hiszen 
török olyan utalásokat, amelyek világosabbá tették volna a h ős regényidő  előtti éle-
tének alakulását. 

A főhős élete és a műegész egyaránt „befejezetlennek" t űnik, ha a szüzsé alap-
ján közelítünk hozzá: a szüzsé szerkezetét részben körkörösnek, részben pedig lezá-
ratlannak nevezhetjük, mivel Pecsorin haláláról a regény közepén értesül az olvasó. 
(„Nemrégiben megtudtam, hogy Pecsorin visszatért Perzsiából és meghalt. Ez a hír 
nagyon megörvendeztetett: jogot adott arra, hogy kinyomassam ezeket a feljegyzése-
ket” 53-54. Kiemelések tőlem. Sz. Zs.) A szüzsé így természetesen nem érhet véget a 
főhős halálával, s amennyiben a linearitás által meghatározott, a halállal lezárt em-
beri élet modelljének tekintjük a szüzsét, úgy befejezetlenként kell meghatároznunk. 
A szüzsé körkörössége pedig annak a következménye, hogy „a cselekmény egy er őd-
ben kezdődik (Bela) és ott is fejeződik be (A fatalista); a fabulában Pecsorin örökre 
elhagyja ezt az er ődöt, amikor Pétervárra, majd onnan Perzsiába utazik, a szüzsében 
azonban visszatér oda."3  A Korunk hőse szüzséjének ciklikussága ugyanakkor azzal is 
összekapcsolható, hogy a Lermontov-regény a kisforma ciklizálódása révén jött létre: 
a mű  így a regény egyfajta típusának genezisét modellálja. A fabulának és szüzsé-
nek a Korunk h ősében felfedezhet ő  feszültsége azt is megmutatja, hogyan mozdul el 
Lermontov utolsó regényével a romantikus kánontól és a poéma szüzséépítkezését ől. 
A romantikus séma alapján felépül ő, rekonstruálható fabula hívja fel arra a figyel-
münket, hogy a Korunk h ősében nem egyszerűen egy átmenet végpontját kell látnunk, 
hanem a romantikus poétikától való elmozdulás folyamatát. 

Jurij Lotmannak a XIX. századi orosz regények szüzsés felépítését éppen a 
Kelet-Nyugat szembeállításon keresztül meghatározó koncepciójának továbbgondolá-
sára is lehetőséget ad a Korunk hőse „lezáratlansága", 4  hiszen éppen ez a jellegzetes-
ség állítja párhuzamba Lermontov regényét olyan m űvekkel, mint a Lotman szerint 
szintén „befejezetlennek" tekinthet ő  Anyegin, Holt lelkek és Karamazov testvérek. Lotman 
úgy véli, ezeknek a műveknek azért „nincs vége", mert „Gogoltól kezdve a szüzsé 
mélystruktúráját tekintve nem a mesére, hanem a mítoszra megy vissza", 5  vagyis a 
nyugat-európai, linearitásra épül ő  szüzséstruktúra helyett itt a ciklikusság szervez-
te szüzsészerkezet a jellemz ő. A kétféle szüzsés séma „dialógusát" az Anna Kare-
ninában figyelhetjük meg, ahol „Anna története az «európai» regény tragikus 
variánsának kánonjai szerint a h ősnő  öngyilkosságával végz ődik, Levin története 
viszont — a h ős gyötrelmes bels ő  útkeresésének rajzával zárulván — nem fejez ődik 

.i JlepnaoHnmoacxasc sHtluKnoneđuR. MocKBa, 1981. 107. Kiemelesek t őlem. Sz. Zs. 
4 Ebben a munkájában (Cselekménytér. Szép literatúrai ajándék. II/3 — IIIJ1.1995-1996,118-137.) 

Lotman nem foglalkozik a Korunk hősével. 
s LOTMAN i. m. 125. 
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be."6  Ha a lotmani vizsgálati szempontot szem el őtt tartva közelítünk a Korunk 
hőséhez, akkor az Anna Kareninában megfigyelhetőhöz hasonló „dialógust" fedezhe-
tünk fel benne — Lermontovnál a fabula épül a nyugati-európai regény kánonja 
szerint, s a szüzsé őrzi magában a ciklikus, mitikus sémát. Lotman szerint a XIX. 
században a szüzsék szerkezetének lesz nemzeti jellege, a nemzeti sajátosság a koráb-
bi korok irodalmi műveitől eltérően nem marad a „cselekmény helyi színezetének 
keretein belül". 7  Lotman az „orosz szüzsé" megalkotását egyedül Puskin és Gogol 
érdemének tartja, a Korunk hőse vizsgálata alapján azonban Lermontov szerepét sem 
értékelhetjük elhanyagolhatónak a „nemzeti sajátosságot mutató", csak az orosz iro-
dalomra jellemz ő  szüzsé megalkotásában. Az orosz irodalomban már az Anna 
Kareninánál sokkal korábban felfedezhetjük az orosz és a nyugat-európai szüzsé-
szerkezet ütköztetését, s az a tény, hogy éppen Lermontovnál figyelhetjük meg ezt a 
sajátos, még nem két szüzsé, hanem a szüzsé és a fabula közt megfigyelhet ő  dialó-
gust, talán részben indokolhatja Tolsztoj vonzódását a lermontovi prózához. A miti-
kus séma szervezte szüzsé, és a mese-tradíció alapján felépül ő  fabula ellentéte egyben 
azt a folyamatot is tükrözi, amelynek során a mitikus szüzsé irodalmi szüzsévé 
alakul át, s a „ciklikus szerkezet ű  szövegbeli hős" lineárisan kibomló szövegbe kerül. 8  
Rámutathatunk azonban Lotman koncepciójának kérdéses pontjaira is: ha a lezá-
ratlanság fő  okát a mítoszra utaltságban véljük megtalálni, akkor a regényb ől a 
folyamatszerűség kiiktatásával együtt elvetjük bármiféle fejl ődés, evolúció meglétét 
is, hiszen a mitikus ciklikusságban a végpont mindig a kezd őponttal lesz azonos. 
Éppen ezért indokoltabbnak tűnik Lotmannak abból az orosz regényt a nyugat-eu-
rópaival szembeállító kijelentéséb ől kiindulni, hogy „az orosz regény [...] problema-
tikájának középpontjába nem a h ős helyzetének változásait állítja, hanem bels ő  
lényegének átalakulását, vagy az őt körülvev ő  lét átalakítását, vagy, végs ő  soron, 
mindkettőt",9  akkor már közelebb juthatunk ahhoz, hogyan kapcsolható össze 
Lotman álláspontja Kovács Árpádnak a perszonális elbeszélés XIX. századi orosz 
irodalomban játszott szerepét értékel ő  megállapításával, s ezen keresztül milyen 
lehetőséget ad ,a befejezetlenség kategóriájának más összefüggésbe helyezésére. 
Hiszen Kovács Arpád az orosz próza egyetemes jelent őségét az „új emberkép kimun-
kálása" mellett „az emberképet realizáló formák, m űfajok és szövegalkotó magatar-
tások magasfokú perszonalizációjában" 1Ó látja, s így azt mondhatjuk, hogy a XIX. 

r, i. h. 
7 LOTMAN i. ni. 122. 
II  LOTMAN, M. Ju.: A szüzsé eredete tipológiai aspektusból. In.: Kultúra, szöveg, narráció. Pécs, 1994. 

Szerk.: KOVÁCS Árpád, V. GILBERT Edit, 92. 
y  LOTMAN 1995-1996. 125. 

10  KOVÁCS Árpád: A perszonális elbeszélés. Puskin, Gogol, Dosztojevszkij. Akadémiai doktori értekezés 
tézisei. Budapest, 1993, 1. 
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századi orosz regény középpontjában nem a cselekmény lezártsága vagy lezáratlan-
sága, hanem ennek a perszonalizációs, nyelvi identitás-teremt ő  folyamatnak a 
végigvitele áll. Az orosz regénynek ebben a vonatkozásban azért is kell különböznie 
a nyugat-európaitól, mert a „világban elfoglalt hely" megváltoztatásának lehet ősége 
igen korlátozott: a regényh ős így csak önmagát alkothatja újjá. 

A Korunk hőse szüzséjének Lotman szerint a nyugati modellel szembeállítható cik-
likussága miatt a linearitás és a körkörösség regényszervez ő  ereje csak együttesen 
vizsgálható. A narratívává fordított cselekmény hiába vezethet ő  vissza egy ciklikus 
sémára, mindenképpen magában foglal egy folyamatot is — az elmondás linearitás 
által meghatározott folyamatát. Azt is mondhatjuk, hogy a Korunk hőse újraírja a 
regény műfajiságát azzal, hogy kibontja azt a kett ősséget: a regényben egyszerre moz-
gunk az elmondás „útján" és a szöveg „terében". 

Kelet számára Nyugat, Nyugat számára Kelet? 
A Korunk hőse utolsó fejezetében, A fatalistában Kelet és Nyugat viszonyának kér-

dése Pecsorin és a szerb származású Vuli č  konfliktusában is megjelenik. A fatalista 
kapcsán a sors kérdése vált a kutatástörténet központi kategóriájává. Eddig két meg-
közelítése, a filozófiai szempontokat érvényesít ő  és a kultúratipológiai modellekre épí-
tő  rajzolódott ki. A legtöbb értelmezés abból a tételb ől indul ki, hogy a „fatalizmus" 
a fejezetben nem azonosítható a muzulmán hittel: tágabb értelemben a sorshoz és 
az irracionálishoz való viszonyt jelenti. 
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Jurij Lotman Lermontovval foglalkozó munkáinak egyik legfontosabbikát éppen 
a Korunk hőse utolsó fejezetének szentelte," s ennek a kitüntet ő  figyelemnek az oka 
az, hogy A fatalistát egyfajta lermontovi kultúratipológia lenyomataként, utolsó 
művészi megformálásaként tartotta értelmezhet őnek. Lotman szerint Lermontov 
számára az orosz kultúra specifikuma a Kelet—Nyugat szembenállásban volt elgon-
dolható: ebben a tipológiában az északi pólust jelent ő  orosz kultúra Kelettel és Nyu-
gattal egyaránt szembenáll, és a Nyugat számára Keletet, a Kelet számára Nyugatot 
képviseli. Lotman úgy véli, A fatalistában Pecsorin és Vuli č  viselkedésének és alak-
jának szembehelyezhet ősége mögött ez a részben szemiotikai természet ű  oppozíció 
rejlik: a keleti mentalitást megszemélyesít ő  Vuličcsal szemben az a Pecsorin áll, aki 
az orosz kultúra hordozójaként a végzetben való hitet, és az erre irányuló kritikus, 
ironikus viszonyt egyszerre testesíti meg. Ugyanakkor Pecsorin és Vuli č  alakja 
között számos hasonlóságot is felfedezhetünk: Udodov a két h ős közös vonásaként a 
játékszenvedélyt, a saját életükkel és mások sorsával folytatott játékra való hajlan-
dóságot említi meg; 12  Raszkolnyikov 13  emellett olyan, már nem a h ősök tulajdonsá-
gának, hanem az alakok attribútumának tekinthet ő  jegyeket is felsorol, mint Vuli č  
titokzatossága és titkolózása, 14  illetve „szomorú, hideg mosolya". A két h ős és alak 
hasonlóságánál azonban az értelmezések nagy része mégis fontosabbnak tartja azt a 
különbséget, amit Lotman is kiemel kultúratipológiai koncepciójában. Drozda szerint 
míg Vulič  valóban a sors eszközének tekinti önmagát és játszik a végzettel, addig 
Pecsorin harcba száll vele, 15  Levin ugyanezt a gondolatot úgy fogalmazza meg, hogy 
Vulič  „őszintén" fatalista, s mint ilyen, a vakvéletlenre bízza magát, Pecsorin ezzel 
szemben cselekedetei során csökkenteni kívánja a veszélyt, el őre számol a feltételek-
kel és a lehetőségekkel." Pecsorin és Vuli č  elkülönülését azok az értelmezések eme-
lik ki leginkább, amelyek arra a kérdésre is választ kívánnak adni, ezúttal mi a célja 
Pecsorinnak a sors „megkísértésével". Raszkolnyikov szerint Pecsorin a majdani 
Dosztojevszkij-h ősök elődjeként egy filozófiai eszmét kíván az életbe fordítani, s elég 
bátor ahhoz, hogy ezt a „kísérletet" saját cselekvésével, élete kockáztatása árán hajt-
sa végre 1?: ennek következtében válik a készen kapott meggy őződéseket elvet ő, „füg- 

11 Lásd: LOTMAN, M. Ju.: „Oamanucm" u npoóneMa BocmoKa u 3anađa e meopuecmee 
JlepMOxmoea, In.: JI., 10. M.: 0 pyccxo ű  numepamype. CaxxT-IleTepóypr, 1997. 612. 

12 UDODOV 1973. 571. 
13 RASZKOLNYIKOV, E: «Oamanucm» JlepMOxmoea u npoóneMa cy đb661 e I'epoe xame2o 

epeMexu. Revue des études slaves, Paris, 1995. 359-360. 
14  „...lelki s családi titkait nem bízta rá senkire". 143. 
15 DROZDA, M.: 17oeecmeoeamenbxaa cmpyxmypa „I époR xame2o epeMexu ". Wiener Slawisti - 

scher Almanach, Band 15. 1985, 30. 
16 LEVIN, V. I.: „ Oamanucm ". 3nunoz unu npunwicexue? In.: liccxycmeo cnoea. Cóopxux 

cmame ű , MocxBa, 1973. ]66-167. 
1 ' RASZKOLNYIKOV 1995. 355. 
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getlen és büszke jellemű  individualistaként" Raszkolnyikov, Ivan Karamazov, vagy a 
Tolsztoj-hős Andrej Bolkonszkij el őképévé. 18  Szerman álláspontja szerint azonban 
Pecsorinnak erre a „kísérletre" nem valamiféle t őle független igazság megtapaszta-
lása, hanem önmaga megismerése miatt van szüksége. 

A fatalista cselekményét az a Vuli č  által felkínált fogadás indítja el, amelynek 
során a tiszt saját életét kockáztatja egy hazárdjátékban. Pecsorin részt vesz a Vuli č  
felajánlotta fogadásban, s így a Vuli č  világának törvényeit adó kártya-, pontosabban 
hazárdjáték szabályaihoz igazodik. Vuli č  számára a sorssal való játékot jelent ő  kár-
tya átveszi a hétköznapi élet irányítását — jól mutatja ezt az életéb ől számunkra szin-
te egyetlenként ismertté vált epizód: 

„Azt beszélték, hogy egyszer, egy éjjel bankot adott egy párnán, s rettent ő  jó 
lapjárása volt. Hirtelen lövések dörrentek, riadót vertek, mindenki felugrott és a 
fegyveréhez rohant. „Usd meg a bankomat!" — kiáltotta Vuli č  az egyik leghevesebb 

játékosnak anélkül, hogy felállt volna. — „A hetesemmel" — felelte az, és elrohant. 
Es az általános riadalom közepette Vuli č  lejátszotta a partit; a hetes megnyerte. 

Mikor megjelent a rajtvonalban, már lövöldöztek hevesen. Vuli č  nem törődött 
sem csecsenc golyóval, sem csecsenc szablyával: megkereste a szerencsés kártyapart-
nert. A hetes nyert! — kiáltotta [...]" (143.) 

RASZKOLNYIKOV 1995. 362. 
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Amikor tehát Vulič  Pecsorin jelenlétében „orosz rulettet" játszik, azt nem a 
fogadás hatására, hanem a hazárdjáték diktálta cselekvésmodell alapján teszi. Pecso-
rin éppen ezért értékelhet így: „engem egyhangúan önz őnek neveztek, mert olyan 
emberrel fogadtam, aki le akarta magát l őni: mintha bizony nálam nélkül nem is 
talált volna erre megfelel ő  alkalmat..." (146.) S nem feledkezhetünk meg arról sem, 
hogy Pecsorin mellett mások is kötnek fogadásokat: „Otven rubelt teszek öt ellen, 
hogy a pisztoly nincs megtöltve! — kiáltotta egy harmadik. Erre is fogadtak." (145.) 
Ő  azonban nemcšak ezt teszi meg — a többi h őstől az az egyetlen momentum külö-
níti el, hogy felfedezve Vuli č  homlokán „a végzet valami kikerülhetetlen bélyegét" 
kimondja: „On ma meghal." Vulič  számára is Pecsorinnak ez a hazárdjáték szabály-
rendszerét ől eltérő  teaértékű  megszólalása az, ami meghökkent ő, zavarbaejtő19  — a meg-
szólalás jelentőségét jelzi, hogy Vuli č  erre utal vissza halála el őtti utolsó szavaival: 
„Igaza van!" 

Ha tehát A fatalistában Pecsorin legfontosabb, a többiekét ől markánsan elkülönül ő  
tette a kimondás, 20  az a kérdés vár megválaszolásra, hogyan kapcsolódik össze ezzel a 
problémával a fejezet címében is exponált fatalizmus. A fatalista fejezet címe (a 
Tamanyéval együtt) már els ő  közelítésben különbözik a többi regényrészét ől, 
hiszen a Belától, a Makszim Makszimicstól, a Mary hercegkisasszonytól eltérően nem konk-
rét személyre utal. Így az utolsó fejezet címe voltaképpen kérdésként fogható fel: azt 
a szövegben is exponált dilemmát rejti magában, hogy Vuli čot vagy Pecsorint kell-e 
fatalistának tekintenünk. A végzetben vakon hív ő, a recepció szerint „ őszintén" 
fatalista Vulič  a sors „előre megírt" jellege miatt az életre tökéletesen alkalmazható-
nak véli a hazárdjáték szabályait — az ő  alakja azonban a fatalista szó elsődleges 
jelentésének megszemélyesítéseként éppen arra szolgál, hogy kontrasztot alkosson a 
címbe emelt szó történeti jelentését aktivizáló Pecsorin alakjával. Hiszen Pecsorin, 
aki nem fogadja el maradéktalanul a rákényszerített szabályokat, a sorshoz való 
viszonynak egy másik változatát testesíti meg: a sors alakulásába nem pusztán 
tetteivel avatkozik bele, de kimondott szavával is. Éppen azért Pecsorin alakja a 
fatalista szó eredeti jelentését bontja ki: a latin fatum összevethető  az ógörög 'beszéd', 
'hír', 'híresztelés', 'égi szózat', 'nyelv' jelentés ű  szóalakka1. 21  Pecsorin alakjához kap- 

19  ,,...csak azt nem érten, miért volt az az érzésem, hogy ma feltétlenül meg kell halnia... S az az 
ember, aki az imént még tökéletes nyugalommal célozta meg a homlokát, hirtelen elpirult, és za-
varba esett." 146. 

20  Más összefüggésben ugyan, de Belinszkij is a kimondást tartja Pecsorin legjellegzetesebb vonásá-
nak: véleménye szerint Pecsorin nem azért különleges h ős, mert rosszabb, gonoszabb, amoráli-
sabb másoknál, hanem az a bátor szabadság teszi sajátossá, amellyel a hibáiról beszél. Lásd: 
BELINSZKIJ, V. G.: Tepo ű  xauce2o epeMexu. In.: E., B. r.: BsznRÖ xa pyccxyio numepamypy. 
MocxBa, 1988. 342. , 

21 Lásd: GYÖRKÖSY Alajos . 7.KAPITÁNFFY István — TEGYEY Imre: Ogörög-magyar nagyszótár. 
Budapest, 1990. 1154. FINALY Henrik: A latin nyelv szótára. Budapest (reprint), 1884. 777. 
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csolódva tehát a sorsalakításnak a megnevezéssel, a szöveggé és nyelvvé alakítással, s a 
szerzőséggel való kapcsolata aktivizálódik — így Pecsorin és a sors viszonya az irracio-
nalitás, a transzcendencia középpontba állítása nélkül is értelmezhet ő  válik. 

A sorsalakítás és az írás viszonyának kibontása folytatható. A fatalista szövegé-
ben a muzulmán hit egyetlen momentummal válik azonossá: azzal, hogy „az ember 
sorsa előre meg van írva az egekben". (142. Kiemelés t őlem. Sz. Zs.) A sors eleve 
elrendelt volta a regény utolsó fejezetében így szemantikailag a megírást ismétli meg, 
s ezt a jelentésképz ődést meger ősíti a muzulmán hit megemlítésével megidézett 

Korán, amely szerint minden ember sorsa egy nagy könyvben van előre megírva. 22  A 
„nyomhagyóként" szemantizálódott Pecsorin tehát egyszerre lesz az írást végrehaj-
tó Isten „eszköze", illetve az alkotó maga — A fatalista alapján Pecsorin olyan módon 
lesz a sors „baltája", hogy megnevez, leír, szöveggé alakít. Igy A fatalista — mint 
elsődleges jelentésével Vuli čra, történeti szemantikájával azonban Pecsorinra utaló 
cím — azért is állhat a regény utolsó fejezetének élén, mert a f őhősnek arra az 
átalakulására mutat rá, amelynek során szerepl őből fiktív szerz ővé, naplóíróvá 
válik. (A regény els ő  két fejezete a fikció szerint egy utazgató tiszt alkotása, ezt 
követi Pecsorin naplójának három fejezete.) Ennek a több szinten végbemen ő  átala-
kulásnak az áll a középpontjában, hogy a szöveg megszületésével fokozatosan alko-
tóvá váló Pecsorin alakja révén az írás, a m ű  mint keletkez ő  létező  elkülönül az írástól 

22  A Koránban az „írásnak ez a fogalma a kitáb-szinonimával hozható kapcsolatba. Lásd: SIMON 
Róbert: A Korán világa. Budapest, 1987. 479-481. 
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mint lezárt, befejezett tevékenységt ől, a most megszület ő  mű  a már ismertt ől. Ennek 
a különbségtételnek a nyomát Pecsorin megnyilatkozásaiban is megtaláljuk: „mikor 
beléptem az életbe, gondolatban már átéltem, s unalmat, undort éreztem, mint az, 
aki elolvassa egy régóta ismert könyv rossz utánzatát." (147.) Pecsorin sorsalakító 
mivolta ebből a megállapításból kiindulva is indokolható: a szerz őként, alkotóként 
szemantizálódó Pecsorin az ismert könyv másolataként felfogható életbe avatkozik be át-
formáló tevékenységével. 

A fatalista fejezet tehát, amely Pecsorin rekonstruálható életének kronológiája 
felől nem tekinthető  zárlatnak, jelent ősen hozzájárul ahhoz, hogy a regényben elkü-
lönítsük a hőst az alaktól és a saját történetét megalkotó fiktív szerz őtől. A fabula 
és a hős szintjén lezáratlan regény természetesen nem végz ődhet a főhős halálával, 
ugyanakkor a korábbi fejezetekhez hasonlóan az alak központi attribútumaként 
mutatja fel a halállal való szembenézést, amit ennek a szemantizációs folyamatnak 
a beteljesítéseként egyúttal a Pecsorin által képviselt nemzedék attribútumává tesz, 
s így visszatérít a regényt nyitó el őszóhoz: „Mi pedig, szánalomra méltó utódaik, akik 
meggyőződés, büszkeség, élv és félelem nélkül kóborlunk a földön, kivéve azt az ösz-
tönös szorongást, mely megmarkolja szívünket a kikerülhetetlen vég gondolatára" (147. 
Kiemelések tőlem. Sz. Zs.) — „Korunk Hőse, igen tisztelt uraim, valóban arckép, de 
nem egy emberé: olyan arckép, mely egész nemzedékünk hibáit hordozza, teljes fej-
lettségük fokán." (5. Kiemelések t őlem. Sz. Zs.) A fatalistában Pecsorin mint fiktív 
szerző  a teljes megfosztottsággal, a hiány állapotával jellemzi saját nemzedékét, egyet-
len jegyet, a halálhoz való személyes viszony kialakításának megkerülhetetlenségét hagyva 
csak meg. A regény elején álló el őszó a fiktíven létez ő  első  olvasás linearitásában a 
regényt pusztán azért látszik meghatározni egy nemzedék „arcképeként", hogy Ler-
montovnak mint valóságos szerz őnek és Pecsorinnak a lehetséges azonosításával el ő -
zetesen is szembeszálljon, A fatalista azonban a regény újraolvasására késztetve új 
jelentést ad az el őszóbeli megnyilatkozásnak. Az el őszót megidéz ő  zárófejezet úgy 
köti saját, a byronizmus kiábrándultságát divattá avató korához Pecsorint, hogy 
eközben voltaképpen kiemeli ebből a korból: minden specifikus jellemz őt töröl, s 
egyetlen általános emberi jegyet, az önmagunk megismerésével is együttjáró, a „meg-
halásra" való felkészülést hagy meg az alak attribútumai közül. 

A fatalista éppen ezért nem pusztán a regényt olvastatja több szinten újra, de a 
regény címének értelmezésére is késztet, hiszen Pecsorin nemzedékbe ágyazottságá-
nak problematizálásával azt a kérdést teszi föl, mit is érthetünk a „kor h őse" cím 
alatt. Ez a regényelbeszél ő  előszavában valamiféle válaszként 23  konstituálódó cím 

23  Ez a második előszó Pecsorin naplója el őtt áll, s a következő  mondatokkal végződik: „Lehetnek 
olyanok is olvasóim között, akik tudni szeretnék, hogy mi a véleményem Pecsorin jellemér ől. —
Feleletein: a könyv címe. „De hiszen az csak gonosz irónia!" — mondják ezek. Az is lehet." 54. 
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olvasható olyan, az irodalmat egy adott korszak leképez ődéseként vizsgáló iro-
dalomfelfogás felől igazolható módon, amely szerint Pecsorin a „byroni" korszak rep-
rezentánsa lenne. Ha azonban a cím epeMeHu elemének nem a magyar fordítás 
sugallta jelentését vesszük alapul, akkor Pecsorin nem a „kor", sokkal inkább az idő  
hőse. Ezt az értelmezést er ősíti meg a hősnek és az alaknak az id őhöz való igen 
összetett viszonya. Pecsorin éppen azáltal lehet minden kornak, a mindenkori 
(xauiero) olvaso korának h őse is, mert miközben determinálja saját kora és fogva 
tartja az id ő  (hiszen folyamatosan a halálra való szembenézésre készteti), addig a 
halált nem zárlatként magába épít ő  szüzsé kiemeli az id őből, s a regény szemantikai 
világa a mindenkori emberként rajzolja meg. Ezt a felfejtést a Tepoű  xautie2o 
epemexu címen belül tettenérhet ő, a 'hős' és a 'kor, id ő ' jelentésegységeket össze-
fűző  értelemképz ő, hangszintű  kapcsolatok is megerősítik: a Tepo ű  és a epeMehu 
szavakban megismétl ődő  —ep-, pe- hangkapcsolat a regény központi motívumát, a 
halált (cMepmb, yMepemb) hívja elő. S a cím Fepoü elemében még egy, a regény 
motívumainak kiemelt jelent őségű  csoportját összefűző  anagramma, a po- is megta-
lálható: ez a születés (pod umbcR, pod) jelentésének megidézéseként fogható fel. 
Ha mindezek alapján a regény értelmezéseként felfogható cím értelmét kívánjuk megfo-
galmazni, azt mondhatjuk, hogy a „kor h őse" valójában a születés és a halál közé 
zárt ember. 

A cím így azzal, hogy a Tepo ű  szót anagrammák segítségével a 'születés' és a 
'halál' szemantikáját egyesít ő  egységgé teszi, a halál és a születés oppozicionális viszo-
nyát szünteti meg. Ezzel összefüggésben megállapíthatjuk: többek között azért sem a 
biográfiai értelemben vett h ős lesz konstruáló erej ű  a Korunk hőse mint regényegész 
létrejöttekor, mert a kezdet- és a végpont (vagyis a h ős születése és halála) igen 
határozottan kiiktatódik a regényb ől és a cselekményidőből; Pecsorinnak a regény 
előtti „múltja" ugyanúgy lényegtelenné válik, mint a Makszim Makszimiccsal és a 
regényelbeszélővel való találkozás után kezd ődő, s egy szűkszavú közléssé redukáló-
dott haláláig tartó „jöv ője". Nem a kezdet és a vég szervezi meg tehát az egészt, 
hanem a két pont között zajló dinamikus folyamat, az „élet", a címben az 'id ő ' 
szóval megjelölt, Pecsorin tetteivel azonosítható út, amely egyúttal a halállal való 
szembenézést teszi az ember alapvet ő  princípiumává. Igy lesz Pecsorin a szöveg 
terében a Nyugatról Keletre utazó kiábrándult dandyb ől önmaga felé haladó 
regényalak. 
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Fenyves Miklós 

Eltérítés 
(Tha Bernhard Beton c. regényéről) 

„A pálmák, emlékezetemben oly óriásiak, most még nagyobbak voltak, mintegy 
húsz méter magasak, s körülbelül a fels ő  harmad közepén mindegyiken volt egy köny-
nyű  törés". A Beton tömbbé formált, zeneileg töretlennek t űnő  szövege, mint elbe-
szélés, tagolható: oldalban mérve történetesen a regény utolsó harmadának közepén, 
s ha a pálmák szépsége ezt a pontot, valamiképp kitünteti, úgy egy esztétikailag nem 
esetleges helyen, a (másodlagos) elbeszél ő  Rudolf története mer ő  véletlenségb ől ő sz-
szekapcsolódik egy másik ember történetével. 

Találkozásuk, melyre a másodlagos elbeszél ő  feljegyzéseinek készítése el őtt más-
fél évvel kerül sor Palma egyik — egyébként kett ős elnevezésű  — terén, egy elszaba-
dult, önálló életre kelt szó eredménye: az utcán sétálgató Rudolf hangosan kiejti 
az „Anna" nevet, mire egy fiatal n ő  mintegy varázsütésre megfordul. A tulajdonnév, 
miközben a beszél ő  szándéka szerint egy másik Annát lett volna hivatott jelölni, per-
formatívumként önállósodik, és összeköti Rudolffal az újdonsült ismer ős, Anna 
Hárdtl történetét, amely nemcsak a regény utolsó részét kitölt ő  események közép-
pontját alkotja, attól kezdve hogy Rudolf, másfél évvel a találkozás után, egy kávé-
házi teraszon Anna Hárdtl nevén kezd el gondolkodni, hanem közvetlen kiváltója 
Rudolf elbeszélésének is. A név hangsúlyossága egyfel ől arra a zavarba ejt ő  esemény-
re utalhat, hogy a jelöl ő  váratlanul (Bernhard kiszámítható rendszerességgel felbuk-
kanó szavával „urplötzlich") nem a rendeltetési helyére érkezett, másfel ől arra a 
körülményre, hogy a „Hárdtl" nevet pusztán hallás után nem lehet helyesen leírni, 
s így a jegyzetelő  elbeszélőnek minden bizonnyal arra az egyetlen írott alakra kell 
hagyatkoznia, amellyel már találkozott — ez pedig Anna Hárdtl férjének sírfelirata 
a palmai betontemet őben. A név eszerint már akkor sírfeliratként szerepel a szöveg-
ben, amikor az olvasó — a főszereplővel együtt. — még nem szerzett tudomást Anna 
Hárdtl haláláról. 

A kétféle értelmezés — a véletlenül eltérített névé és a névé mint sírfeliraté — nem 
is áll olyan távol egymástól, hiszen mindkét esetben jelöl ő  és jelölt viszonya válik 
kérdésessé. A névtelenségb ől kilépő  Anna Hárdtlnek szinte bizonygatnia kell, hogy 
a neve révén ő  az, aki, ugyanis Rudolf zavarában azonnal elfelejti a nevét; a törté-
net végére pedig Anna Hárdtl neve mögött nem marad megszólítható, hús-vér 
emberi lény. Az emlékezés késélen táncoló retorikáját, mely a halott személyt jelek-
ben próbálja megtestesíteni, miközben annak érzéki megjelenítése bevallottan 
illúzió marad, Benhard más m űveihez hasonlóan a fetisizált ruhák tragikomikus 
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megőrzése is színre viszi: „Hiszen ha elveszítünk valakit, akit szerettünk, mindig 
megtartunk t őle egy ruhadarabot, legalábbis amíg szerettük, szaga érzékelhet ő  raj-
ta, s ténylegesen halálunkig, mert még akkor is úgy hisszük, jelenvalóvá teszi a szag, 
amikor mindez már csak puszta beképzelés. (...) Anyám kabátja egy amúgy üres s 
általam bezárt szekrényben lóg. De nem múlik el egy hét anélkül, hogy ki ne 
nyitnám, s meg ne szagolnám azt a kabátot." (Thomas Bernhard, Beton, ford. Hajós 
Gabriella, Budapest 1995.) A beszél ő, hogy megkülönböztesse a megkülönböztetlent 
— gondoljunk a Régi Mesterek két teljesen egyforma festményére —, kénytelen az 
érzéki bizonyosságon is túllépni — az abszurd felé. 

A történetben nem Anna Hárdtl neve az egyetlen, mely különös kontextusban 
tűnik fel. Az elbeszélő  szomszédságában lakó aggastyán, miután senkit sem talált 
alkalmasnak, hogy a javára végrendelkezzen — makacsul visszatér ő  probléma Bern-
hardnál —, találomra felüti a londoni telefonkönyvet, majd vakon rábök egy névre: 
„Sarah Slother, Knighstbridge 128". A jelölt nem pusztán ismeretlen; az sem bizo-
nyos, hogy a szomszéd halálakor, ha egyáltalán életben van, ő  lakik ezen a címen. 
Ez a minden logikát felforgató eset szilárdítja meg a helyváltoztatás szándékát a 
mallorcai utazást fontolgató elbeszél őben — aki ugyanilyen vakon „mutat rá" majd . 

Anna Hárdtlre. Puszta név az Isabella Fernandez is: ennek jelöltjéről sem tudunk sem-
mit. A palmai temet őben az ő  szomszédságába helyezik Hans Peter Hárdtl hamvait, 
Anna Hárdtl temetése után pedig elt űnik a neve a márványtábláról. Az elbeszél ő  
szomszédja Muxinak szólítja a házvezet őnőjét - „nincs ember, aki tudná, mit jelent 
ez". Es hogy teljes legyen a sor, itt van még a Joschi: a német utazási irodák zsar-
gonjában ez a név annyit tesz: h ű tőzsákba csomagolt és hazaküldött holttest. Ezek 
a nevek metaforikus viszonyban állnak Hanspeter és Anna Hárdtl nevével, melyek 
a műegész felől sírfeliratként íródnak felül a szövegben. 

A Bernhard műveiről született tanulmányok egy része átsiklik az ehhez hasonló 
poétikai sajátosságok felett, hiszen általában a már elkönyvelt radikális nyelvi szkep-
szisből indulnak ki, és a tartalomból legfeljebb csak az explicit módon önreflexív 
elemeket emelik ki. Kétségtelen: a bernhardi elbeszél ő, mint sokan megállapították 
már, a taxonómia, a retorika, a zene megszállottja. Feloszt, szembeállít, levezet, 
ismétel, fokoz, összefoglal, példáz, kifejt, felsorol, összecsenget, hurkol, lekerekít, 
artikulál és kiüresít. A szöveg széls ő  értéke valóban a zene, amellyel kapcsolatban 
nincs értelme különbséget tenni jelöl ő  és jelölt között, s amely az olvasót (s őt a mo-
nologizáló sáerepl őket is) hallgatóvá teszi. A bernhardi beszéd „csábereje és feszült-
sége, úgy tűnik, (...) abban rejlik, hogy a beszéd tárgyához, nem fontolóra vehet ő  
érvekkel igyekszik közelférk őzni, hanem egyfajta szellemdús reflexiós folyamatnak 
teszi ki: egész addig, amíg a beszédtárgy és a közléshez való viszony közötti feszültség 
komikumba nem csap át. (...) A probléma megoldása ily módon ,magától` kínálko-
zik, mivel a beszéd hihet ősége, melyre a hiperbolikus beszédformák mindenkor rá 
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vannak utalva, menthetetlenül odalesz", írja Robert Vellusig. Ez a kétségbeesett 
artikulációs szenvedély, amely a Bernhard-próza szóbeliség-fikciójának és tökélyre 
vitt zeneiségének egyaránt hajtóerejét adja, éppen a nevek esetében nyer igazán 
komikus színezetet: „Schumann és Schopenhauer" (Ja), „Schönberg és Berg" (Alte 
Meister), „Christina vagy a Canellas lány" (Beton). A poetizált nyelv ugyan felold-
hatja a szavak jelentését formális paradigmáiban, de a tulajdonneveket, sajátos sze-
mantikájuk következtében, aligha iktathatja ki. A topika üres formái összeütköznek 
a tulajdonnevekhez kapcsolt szingularitással, és ugyanazt a hasadékot nyitják meg 
benne, mint amely az eltérített „Anna" felkiáltásban vagy az „Anna Hárdtl" név 
idézettségében a referencia instabilitását, a megnevezés korántsem közönyösen szem-
lélt reménytelenségét mutatja meg. Talán megkockáztatható a hipotézis: a Bernhard-
szövegek zeneisége olyan csábító ajánlat, amelyet csak az olvasás feladása árán 
fogadhat el a befogadó. 

A nevekkel kapcsolatos szöveghelyekb ől kibontható „nyelvszemlélet" arra a 
csattanószerű  jelenetre is rávetül, amelyben az elbeszél ő, nem tudván szabadulni a 
másfél évvel azelőtt megismert Anna Hárdtllel kapcsolatos gyötr ő  gondolatoktól, a 
megérkezését követ ő  reggelen felkeresi a fiatal özvegyasszony férjének sírját a pal-
mai temetőben, és a betonba illesztett márványtáblán immár Anna Hárdtl nevét is 
ott látja. Az indokolhatatlan, kontingens eseményhez furcsamód valami kimondatlan 
beigazolódás társul — mi más űzhette volna az elbeszél ő t a palmai temet őbe, mint az 
elfojthatatlan gyanú? A megnevezetteket elveszít ő  megnevezések sora, mint láttuk, 
apránként elárulja azt, amir ől az elbeszélő  hallgat. A név és a megnevezett disszo-
ciációját színre viv ő  motívumok, melyek a szöveg egészét is értelmez ő  allegóriává 
tágulnak, mintegy el őrevetítik a halál lehetőségét, s így azt mondhatjuk, a Beton 
emlékez ő  szövege nem annyira elbeszéli, mint megel őlegezi a halál tapasztalatát. 
Ha a tárgyától megszabaduló retorika mindent feloldó nevetéshez vezet is, mint 
Robert Vellusig idézett értelmezésében, ugyanez a tárgynélküliség jellemzi a szöveg-
nek azt az aspektusát is, amelyet épp a nevetés kísérelhet meg orvosolni. 

A nevek metamorfózisából nem vonhatja ki magát a (szekunder) elbeszél ő, 
Rudolf neve sem. Ha engedünk az „autobiográfikus tér" csábításának, és önéletraj-
zi jegyek közvetlen jelenlétére hivatkozva keressük a 70-es évek végén, 80-as évek 
elején keletkezett Bernhard-m űvek helyét, úgy a Beton, a Régi Mesterek és a Kioltás 
azon narratív sajátosságában, hogy csupán a szöveg elején és végén áll egy-egy 
„írja Rudolf"-, „írja Atzbacher"- ill. „írja Murau"-formula, talán nem látunk töb-
bet az autentikus és fikcionális szövegstátusz közötti villódzás megnyilvánulásánál 
vagy a bernhardi szerepjátszás kellékeinél. Holott egy narratív technikákkal oly 
tudatosan bánó szerz ő  esetében, mint Bernhard, ez a „játék" akkor is megérdemli 
a figyelmet, ha nem tudjuk maradéktalanul visszavezetni például a modernség prob-
lematikájára, mint azt többek között a Fagy megfigyelőjének és megfigyeltjének a 
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tudományos, bonctani objektivitás felbomlása felé mutató, önmagát is felfüggeszt ő  
viszonyával próbálta tenni a szakirodalom. Valójában még az sem megkérd őjelezhe-
tetlen, hogy az említett elbeszélések én-jét jelöli a megfelel ő  tulajdonnév; akár úgy 
is parafrazálhatnánk a Beton kezdetét illetve végét, hogy „én idézem Rudolfot, aki 
ezt és ezt írja rólam", nem pedig úgy, hogy „én idézem Rudolfot, aki ezt és ezt írja 
ömagáról". Ez az eldönthetetlenség (jóllehet az utóbbi eset persze nem t űnik túl 
kézenfekvőnek) rávilágít arra a szakadásra, ami a kétértelm űség bevonása nélkül is 
eluralkodik a szövegeken: nevezetesen arra, hogy amit olvasunk, a függ ő  beszéd 
törvényszer űségeinek megfelel ően, nem rendelhet ő  hozzá egyértelm űen az idézett 
Rudolfhoz, mint ahogy nem adható egyértelm űen annak a primer elbeszél őnek a 
szájába sem. Utóbbi pedig nem redukálható a szövegben feloldódó, szituálhatatlan 
elbeszélői funkcióra, de nem azonosítható a más Bernhard-m űvekből ismert hagya-
tékfeldolgozó, cédularendezget ő  elbeszélővel sem. Csupán annyit tudunk, hogy az 
idézett szöveg íróját más nevezi meg a Rudolf tulajdonnévvel. 

Az elbeszél ő  megkett őződéséből adódó közvetettség ugyanakkor már a szekunder 
elbeszélő  retrospektív távlatában is tettenérhet ő . A patinai teraszon felidézett Anna 
Hárdtl-történetet megszakító megjegyzés, miszerint a kronológia és a következetes-
ség csak a lejegyzés közben jutnak érvényre, jó példa arra az esetre, amikor a bern-
hardi elbeszélés egy bizonyos helyen lejátszódó (bels ő) monológként mutatja be a 
szügségképpen kés őbb leírtakat, az elbeszél ő  én pedig alig észrevehet ően elfoglalja 
az átélő  én helyét. (Ugyanakkor, mint Thomas Parth állítja, kérdéses, hogy Stanzel 
kategóriái alkalmazhatók-e Bernhard elbeszél ő  szövegeinek bonyolult, minden hie-
rarchiát felborító narratológiai viszonyaira.) Az elbeszélés figurációnak sokrét űsége 
és összetettsége kétségkívül összefügg a távolságteremtés állandó igényével, és a köz-
vetlenség helyébe lép ő  „közelítések" a modernség episztemológiai szkepszisének 
jeleként is magyarázhatók — err ől tanúskodnak Bernhard megismerés- és nyelvkri-
tikai gnómái is. Az életmű  nagy részét uraló közvetítettségnek azonban van még egy 
lényeges aspektusa, amely aligha magyarázható a megismerés deficitjeivel vagy a tra-
umák feldolgozásának pszichológiájával. A bels ő  monológok ugyanis a beszélt nyelv 
minden jellegzetessége (szóbeliség-fikciója) ellenére is igen távol állnak attól, hogy 
mimetikus érvényre tartsanak igényt; ha „közelítésekr ől" van szó, úgy azok nem 
valamiféle „pszichogrammra" irányulnak. Miközben a cselekvések nem t űnnek el tel-
jesen — a főszereplő  kimegy a konyhába, felnyit egy b őröndöt, taxiba száll stb. —, és 
nem is akarnak kitörni a praeteritum meghatározta múltból, az elbeszél ő  gondola-
tait reprezentáló mondatok grammatikai-retorikai kimunkáltságuk révén nem hagy-
ják elfeledni a leírás egy kés őbbi időpontban végbemenő  aktusát, mintha csak az 
elbeszélő  adná korábbi önmaga szájába a szót, ő  írná a szerepét. Ezt a zavart az id ő-
határozók használata is er ősíti („jetzt dachte ich"). 
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A monológok duktilisából (is) ered ő  színpadiasság persze közhely a Bernhardról 
szóló munkákban, s a színpad metaforája — különösen a bernhardi színpadé — 
valóban kapaszkodóul szolgálhat az itt említett poétikai sajátságok megértésében. 
Az idő- és térbeli helyettesítések sora olyan áttételekb ől áll, amelyek élesen elválaszt-
ják a test néma képét és a hozzá tartozó szöveget (a színészt és a szerepet), s míg a 
monológokat megszakító utalások, inquit-formulák a múltba helyezik az idézett sze-
replőket, és megakadályozzák, hogy az elbeszél ő  magába szippantsa tárgyát, addig 
a megnyilatkozások az írás jelenében áramlanak. Amikor a primer elbeszél ő  idézi 
Rudolfot, aki elbeszéli, hogyan idézte fel magában az Anna Hárdtl által elmon-
dottakat, az írást feltételez ő  retorikai jegyek féken tartják azt az illúziót, hogy a 
„gondoltam", „mondtam magamnak", „gondolta" stb. formulák alanyában lássuk a 
megnyilatkozások forrását: ez azzal az énnel azonos, aki ír, s aki megteremti a hang 
fikcióját is. Az emlékezés tárgya néma volna az írás nélkül. Ennek az ellentmondás-
nak megfelelően az elbeszél ő  olyan mondatokat idéz, amelyek noha soha nem han- 
gozhattak el, mégsem sajátjai. 

Az emlékezés itt bemutatott retorikai m űködése abban az eldönthetetlenségben 
mutatkozik meg a legleplezetlenebbül, amelybe a primer elbeszél ő  két inquit-for-
mulája, a regény elején és végén álló „schreibt Rudolf" formula taszítja az olvasót. 
Bár a primer elbeszél ő  nem ölt testet, és nem f űz kommentárt az általa idézett sze-
kunder elbeszéléshez, megfoghatatlan jelenléte felforgatja az olvasás alakzatait. Míg 
ugyanis a megírás egyszeri, múltbeli aktusát a „schreibt" ige jelenideje elt űnteti a 
szöveg mindenkori befogadása mögött, a „Rudolf" tulajdonnév az egyediség jelével 
látja el az írás szubjektumát, s így, akárcsak az (ön)idézés imént elemzett esetében, 
itt is marad valami, ami ellenáll a kisajátításnak. Ez a valami azonban, lévén deik-
tikus használatú tulajdonnév, azoknak a motívumoknak a sorába lép be, melyek, 
mint láttuk, a jelöl ő  viszony alaptalanságára mutatnak rá, és kérdésessé vált tulaj-
donnév-funkciójukban a hiány allegóriáiként értelmezhet ők. A „schreibt Rudolf" 
formula tehát nem csupán a távolságteremtés eszköze vagy a megismerés és kifeje-
zés lehetőségét illető  szkepszis narratív kifejez ődése: az írás elején és végén álló szó-
kapcsolat a halál lehet őségének kettős, átkaroló jelzése. Annak árán látja el a szöveget 
az eredetiség jelével, hogy ezt az eredetet — mint hiányt — az E/1 és E/3 közötti 
ugrással leválasztja a szövegr ől, és az ént névvé változtatja. 

Ami a tulajdonnevek motívumsorából felfejthet ő , helyet kap a regény címében, 
és jeleneteződik a szöveg Anna Hárdtlhez köt ődő  befejeződő  részében is. A Beton 
cím éppúgy utal a felületre, ahová Anna Hárdtl férje zuhant szállodai szobájuk 
erkélyér ől, mint arra a kolumbáriumra, amelyben a holttestnek csupán névtelen 
helyet juttat a mallorcai hatóság. Anna Hárdtl mindkét helyet felkeresi Rudolf 
társaságában, és mind a két helyen szembefordul a tér jeltelenségével. A betonteme-
tőben megpróbálja felragasztani férje fényképét a márványtáblára — „fiatalember, 
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mint sok millió másik, semmi különös, sovány, szomorú arcvonásokkal, inkább déli 
típus, gondoltam, nem bajuvár" —, a szálloda tövében pedig rámutat a névtelen, 
nyomaveszett helyekre: „Az ott a balkon, mondta a fiatalasszony, és rámutatott. 
Es ott lent feküdt, mondta. Többet nem szólt". 

A végpontnak látszó deixissel szembesít tehát mind a nevek és megnevezettjeik 
disszociációját leleplező  motivikus összefüggésháló, mind a narratív beszédhelyzet 
újraértelmezése, amely e disszociáció tükrében láttatja a függ ő  beszéd feltételrend-
szerét. Ugyanakkor ide, a puszta rámutatáshoz érkezik meg Bernhard kései m űvé-
szete is: a b űnügyi krónika (A hangimitátor), a fénykép (Kioltás), a helyszinelés 
(Beton) travesztív esztétikájához, mely azonban csak azért helyezi fel az egyedítés 
dátumokból, helyekből, tulajdonnevekből álló maszkját, hogy ugyanazzal a mozdu-
lattal le is rántsa. 

A Beton elbeszélőjének jegyzetei, melyek egy évtizedes el őmunkálatok ellenére 
sem elkészült Mendelssohn-Bartholdy-tanulmány helyett vettetnek papírra — miköz-
ben a véletlenül megszólított Anna Hárdtl úgyszólván helyettes halottá válik —, egy 
törésből eredeztethet ők: az írásfolyamatot az Anna Hárdtl által elmondottak váltják 
ki, egy olyan nyers és egyben kiszolgáltatott beszéd, amely megtöri a szöveg terje-
delmesebb részét kitev ő  reflektív, távolságtartó megnyilatkozásmódot. A diszkontinu-
itás nemcsak uralhatatlan, katasztrofális esemény Bernhardnál, hanem kiút is: kiút 
az abszolút identitás halálos állapotából, ahová Anna Hárdtl „rámutató" és öngyil-
kos diskurzusa vezet, mint ahogy kiút abból a „nyelvi örvényb ől" (Eyckeler) is, amely 
a parttalan reflexió révén mindenféle beszédtárgyat felszámol. „Akkoriban még nem 
tudtam, miért olyan lényeges ez a darab — írja Rudolf —, ma már tudom. Zseniális 
tökéletlensége okán." 
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Danyi Zoltán 

Regény és alkímia 
(Hamvas Béla Karnevál című  regényének alkimista olvasatai) 

A „szent tudás" foglalatai 
Hamvas Béla 1948-tól publikálási tilalom alatt állt, m űvei csak egy szűk baráti 

kör (a „beavatottak") számára voltak hozzáférhet ők. Ilymódon Hamvas a magyar 
irodalomban „ezoterikus pozícióba" (Rugási 1989) került, ám ennek az elzáródás-
nak a tilalom csak a küls ő, politikai oka volt; a bels ő  ok magukból a művekből, 
illetve Hamvas gondolkodásmódjából következik. Ennek ugyanis alapvet ő  meghatá-
rozója a szinkretizáló jelleg, a 20. századi európai gondolkodásban háttérbe szorult 
egységlátás. Rugási Gyula úgy véli, hogy Hamvas, akárcsak Szentkuthy Miklós és 
Határ Győző, a modern (apokaliptikus) kor válságát megtapasztalva fordult az 
emberiség kulturális hagyományához, hogy annak sokféleségét szintetizálva kísérle-
tet tegyen az egység, az egyetemes tradíció rekonstruálására, amely segítségével az 
emberi létezés végs ő  kérdései megválaszolhatók. 

Hamvas ezt a szintézist az egyik legfontosabbnak tartott m űvében, a Scientia 
sacrában próbálta meg létrehozni. A Scientia sacra azokkal a hagyományokkal foglal-
kozik, amelyek az aranykor emlékezetét őrzik, és az embert visszavezetik az elve-
szett ősállapot boldogságába. Az aranykor elvesztése, a paradicsomból való ki űzetés 
archetipikus élménye az embernek, az emberi kultúrának: valamennyi világvallás-
ban megtalálható ez a mozzanat, és ugyanígy, ehhez szorosan köt ődve, mitikus alap-
élmény az elveszett harmónia visszaszerzésére irányuló vágy és eltökéltség is. A 
mitikus aranykor és az apokaliptikus jelen közti különbséget Hamvas ellentétpárok-
kal érzékelteti: az aranykor attribútumai a lét, az éberség, és a rend (a lét, melyben 
a lények mint fényl ő  csillagok fordulnak befelé, az éberség, melynek segítségével a 
világ eredeti egysége látható, és a rend, amely által az aranykori állapot fenntartha-
tó), az apokaliptikus kor jellemz ői ezzel szemben az élet, a kábaság és a z űrzavar 
(az élet ugyanis lefokozott állapot, az érzékek és szenvedélyek jelenségei között 
való kába tévelygés, ennek következtében z űrzavar támad, értelmetlen és zajos 
nyüzsgés, amit a keleti bölcselet szamszárának nevez). A Scientia sacra kísérletet tesz 
arra, hogy az őskori szent hagyományok rekonstrukciójával a kábaságba süllyedt em-
ber számára újra megtalálja az utat a léthez, a harmonikus egységhez. Sz őnyi György 
Endre a művet a modern ezoterikus filozófia egyik legnagyszer űbb teljesítményének 
tartja, és a hermetikáról szóló tanulmányában részletesen be is mutatja a könyv 

I Részlet a tanulmány els ő  két fejezetéb ől. 
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gondolatmenetét (Sz őnyi 1995). Ez a tanulmány azért is figyelemre méltó, mert az 
ezotériához köt ődő  fogalmakat áttekinthet ővé teszi, rendszerezi és definiálja. Okkult 
tudásnak nevezi a transzcendens világra, az ideák világára irányuló, mitikus élmé-
nyekből származó tudást, amelyet a beavatottak, a kiválasztottak (illetve egyszer űb-
ben: a kivételesen érzékeny emberek) ismerhetnek meg. Ennek az okkult tudásnak 
a kifejeződései mindazok a metafizikai jelképrendszerek, amelyek a feltételezett 
őskori egységet, a lét egyetemességét jelenítik meg szimbólumaikkal, mint például az 
asztrológia vagy az alkímia. A hermetikus gondolkodás legfontosabb el őfeltevése az 
anyagi és a szellemi világ dolgai között lev ő  korrespondenciák elfogadása. Ezt mond-
ja ki a hermetika alapszabálya: „ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és 
ami fent van, az megfelel annak, ami lent van." (Hamvas 6. köt. 16.) A mágus a rej-
tett összefüggés révén kapcsolatot tud teremteni a fels őbb világgal, és a létezés ron-
gáltságát helyre tudja állítani. Ennek technikáját a beavatás során szerezheti meg az 
arra alkalmas kiválasztott, s a hermetikus tanítás szerint így lehet hozzájutni a 
világ teremtésének teehnikájáhóz. A Scientia sacra szerint manapság ilyen mágus le-
het az író vagy a költ ő, hiszen ő  az az érzékeny ember, aki a „misztikus intuíció" 
(vagyis az ihlet, az extázis) pillanataiban képes felszabadulni az élet korlátozásai alól, 
és a létezés teljességét átérezve megtapasztalhatja „az összes dolgok egységét" (Ham-
vas 8. köt. 84-85. és 96-97.). Ilymódon az írók és a költ ők vissza tudják állítani ma-
gukban az aranykori rendet: az író és a költ ő  a modern alkimista, aki az anyagban 
rejlő  magasabb lehet őségek (az „arany") kimunkálásán fáradozik. A Scientia sacra az 
alkímiát elsősorban spirituális m űveletnek tekinti, Böhmét idézve: „A valódi alkímia 
az emberben, kezd ődik, az anyagban folytatódik és az emberben fejez ődik be." (i. m. 
289.) Az elemek és a műveletek szimbolikusak, a procedúra végs ő  értelme pedig az 
anyag (prima materia) átszellemítése, a világ és az ember tökéletesítése, arannyá 
(materia benedicta) változtatása. Hamvas szerint a m űvészi tevékenységnek is ez az 
eredeti értelme, vagyis olyan „szellemi szolgálat", amely a világot szebbé teszi (i. m. 
295.). Itt a Scientia sacra újabb ellentétpárt vezet be, a munka és a kultusz fogalmát. 
A munka az élet fenntartását szolgálja, tárgyakat alkot és els ősorban a nyereségre 
irányul, hiányzik belőle a művelői magatartás, ami pedig a kultusz lényege. A kul-
tusz áhítattal és szenvedéllyel végzett tevékenység, amellyel az ember a világ föleme-
lésén és átszellemítésén fáradozik. A tárgyak készítése, de a földm űvelés vagy a főzés 
is lehet kultusz, de csak akkor, ha magjában nem az egyéni élet érdekei, hanem az 
arany kiművelése áll (i. m. 300.). A kultusz tehát a teremtéssel analóg tevékenység, 
vallásos feladat, amely az anyagot m űvelve a lélekre visszahat, hogy az a kába-
ságból felébredve a létezés teljességét átérezze. Ugyanezt szolgálja az ősi hagyomány-
ban a beavatás, ami az élet folytonosságát megszakítja, hogy az ember a természet-
fölötti szellemet befogadhassa. A halállal rokon tehát a beavatás, a beavatottaknak 
jelképes halált kell halniuk, hogy új életre (vita nuova) szülessenek (ezért is neve- 
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zik a beavatottakat kétszer születetteknek (Hamvas 9. köt. 23.). A. beavatás mágikus 
aktus, melynek során az individuális én az örök emberivel egybeolvad, a beavatott 
új ember lesz, Új életet kezd, új nevet kap (i. m. 50.). 

A Hermész Triszmegisztosznak tulajdonított Tabula Smaragdina egy beavatási 
rítus oktató jellegű  műve. Hamvas a legősibb alkímiai műnek tekinti, eredetét az 
i. e. 5. (másutt az i. e. 8.) évezredre teszi. A. Tabula Smaragdina tizenhárom mon-
dathól áll, és a lényege az, hogy a fenti és a lenti világ dolgai között analógia 
van, ugyanis minden dolog ugyanannak az Egynek a gondolatából származik. A 
természetben minden. az Egyb ől keletkezett, mégpedig „átvitellel", a világ tehát 
varázslat.: az Egyb ől származik, annak mágikus tükre, mondja Hamvas a Tabula 
Smaragdinához fűzött. kommentárban (Hamvas 6. köt. 77.). 
Hamvas szerint a Tabula Smaragdina arra tanítja meg az embert, hogy hogyan 

valósíthatja meg önmagában a Nap életfakasztó sugárzását. Az alkímiában a Nap 
analógiás megfelel ője az arany, „és amikor az ember önmagát fénnyel és meleggel 
itatja át, önmagát Nappá és arannyá változtatja" (i. m. 22.). Az alkímia abból a fel-
tevésb ől indul ki, hogy a látható világ nem az eredeti természet, hanem annak meg-
rontott alakja. A romlást az elemek arannyá változtatásával lehet kiküszöbölni: így 
állítható vissza a világ (s ezen belül az ember) eredeti állapota. Az alkimista szét-
szedi a dolgok rossz egyvelegét, hogy az elemeket megtisztítva illessze újra össze egy 
tökéletes egységgé. Ezt a tökéletes egységet a keleti vallások megszabadulásnak 
nevezik, míg a keresztény dogmatikában ugyanennek felel meg a megváltás fogalma. 
A helyre tett világ utáni vágyakozás, mint mondtuk, az emberiség archetipikus élmé-
nye és mint ilyen, számos irodalmi m ű  mélyrétegeiben felismerhet ő  mozzanat. 2  

A Karnevál speciális szempontok alapján végzett elemzésekor els ősorban arra össz-
pontosítjuk figyelmünket, hogy a regény hogyan kísér végig egy beavatási folyama ,  
tot. A különböz ő  fokozatai e beavatásnak olvasatunk szerint megfeleltethet ők a 
tradicionális alkímia egyes procedúráinak, ezért elengedhetetlenül fontos megvizsgál-
ni, hogy az alkímia „szent tudománya" hogyan jelenik meg egy szépirodalmi m űben. 

A mű  mint probléma 
A bibliai hermeneutika szerint. a Szentírásnak négyféle értelme van: a „Jeruzsá-

lem" szó közvetlen, szó szerinti jelentése maga a földrajzi hely, a zsidók városa; 

2  A mítoszkritika C. G. Jung kutatási eredményeit felhasználva az irodalmat a mítosz, az archetí-
pus, a kollektív tudattalan segítségével próbálja magyarázni és elemezni. A mítoszok a világ és az 
emberi létezés alapvet ő  jelenségeit, az örök emberi lényeget ábrázolják, így minden nagy m űvé-
szet alapjául szolgálnak. Az újkriticizmus képvisel őihez hasonlóan azonban a mítoszkritikusok is 
elismerik, hogy a m űalkotásban a mítosz csak a m űvészi struktúrához igazodva, azzal organikus 
egységet képezve jelenhet meg. 
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allegorikus értelemben viszont Jeruzsálem Krisztus egyházát (az evangéliumi embe-
rek közösségét); tropológiai értelemben az emberi lelket; anagogikus értelemben 
pedig Isten országát jelenti. 

Ehhez hasonlóan Dante a Vendégségben kifejti, hogy „az írásm űveket legfeljebb 
négyféle értelemben lehet értelmezni és kell magyarázni" (Dante 1965. 185.). A szó 
szerinti jelentésen kívül Dante allegorikus, erkölcsi és misztikus jelentésr ől beszél, 
de figyelmeztet arra, hogy ez utóbbi három a szó szerinti értelemre épül, csak 
abból kiindulva magyarázható. René Guénon, az Isteni Színjáték egyik legmerészebb 
kommentátora is úgy tartja, hogy a különböz ő  jelentések „nem mondhatnak ellent,. 
egymásnak", sokkal inkább kiegészítik és harmóniába hozzák egymást, hiszen 
„ugyanazon teljességnek részei" (Guénon 1995. 7.). Guénon az Isteni Színjáték negye-
dik, misztikus vagy ezoterikus jelentésrétegével foglalkozik, és úgy véli, hogy ezen a 
szinten a mű  tulajdonképpen nem más, mint beavatási rítus, melynek során a f őhős 
az alacsonyabb minőségű, lefokozott éberségű, anyaghoz tapadó állapotból egy ma-
gasabb szintű , felszabadult állapot felé halad. A beavatás célja itt is a megzavaro-
dott, útveszt őbe került lélek felébresztése, az édeni harmóniába való visszavezetése. 
Guénon szerint az olvasó, ha nem ismeri a műnek ezt a mélyebb jelentését, akkor a 
többi jelentést is csak részlegesen értheti meg, mivel ez az „iniciatikus" réteg a m ű -
ben „egy olyan rendez ő  elv, amelyhez hozzárendel ődik és amellyel egyesül a jelen-
tések sokfélesége" (i., m. 8.). 

Az ezoterikus vonatkozásokat tartalmazó m ű  ilymódon problematikussá válik, az 
olvasóban kérdések merülnek fel a homályos részek kapcsán. A m ű  mint kérdés és 
kihívás hatására az olvasó keresni kezd, a m ű  nyomába ered: meg akarja találni a 
mű  jelentését, meg akarja érteni a m űvet. 

Amikor a Karnevál több évtizedes késéssel megjelent, számtalan kérdést vetett fel 
az olvasókban. A legjobban talán Szigethy Gábor recenziója példázza ezt. 

Most kezünkben tartjuk a Karnevál két vaskos kötetét, a regény hét könyvé-
nek kinyomtatott szövegét. Bárki elolvashatja e Hamvas Béla által sorskatalógus-
nak nevezett hatalmas regényfolyamot, Bormester Mihály kalandos élettörténetét. 
Regény? Bölcselet? (...) Sorskatalógus? (...) Regény vagy regényelméleti munka a 
Karnevál? (...) Realista regény a filozófus ironikus és bölcs felhangjaival? Meta-
fizikus világértelmezés regényes történettel körítve, ,illusztrálva? Mit jelent az, 
hogy a főhős élete ketté válik? (...) Melyik melyik? Es melyik az igazi? Van iga-
zi? Hol kezdődik és mikor fejez ődik be a Karnevál? (Szigethy 1985) 
Hasonlóan problematikusnak tartotta a m űvet Nagy Sz. Péter is, aki „már-már 

befogadhatatlan"-nak, „nagyszabású cs ődnek" nevezi a regényt (Nagy 1985), vala- 
mint Baránszky-Jób László is, aki a társadalmat hiányolja a Karneválból, és kifogá- 
solja, hogy a regény a felvázolt problémák tekintetében csak diagnózissal szolgál, de 
adós marad a terápiával (Baránszky-Jób 1985). 
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Nem lehetetlen, hogy a regény körüli problémákat a misztikus jelentés fel nem 
ismerése okozza, A Karnevál ugyanis szintén végigkövet egy beavatási folyamatot, 
melyet ráadásul igen sajátos módon, alkimista terminológiával ír le. Igy az olvasó, 
aki az alkimista szóhasználatban kevésbé járatos, komoly nehézségekbe ütközik, ha 
a regénynek ezt a mélyebb értelmét próbálja megközelíteni. Márpedig a regény 
befogadása csak a misztikus réteg ismeretével együtt lehet teljes. 

A szó szerinti jelentés, miszerint ez a világ a rögeszmés őrültek vásári komé-
diája, az allegorikus jelentés, miszerint a szemszára örvénylése káprázat (májá, 
varázslat), és az erkölcsi (politikai) jelentés, miszerint az őrült örvény a világ rom-
lottságának, a korrupciónak a következménye, csak az iniciatikus jelentésre vonat-
koztatva nyeri el végs ő  értelmét. Olvasható, elemezhet ő  és magyarázható a m ű  enélkül 
is, mégis úgy véljük, hogy a teljes megértést csak a különböz ő  jelentések együttes 
megismerése szolgálja. 

Egy arkhimédeszi pont 
A Karnevál alapszituációja szerint a regény elbeszél ője Bormester Mihály, lejegy-

zője pedig az ügyviv ő, az „agent spirituel", aki, mint kés őbb kiderül, az elbeszélést 
több helyen is módosítva közli. A regény tehát kettejük közös m űve. Másrészt a 
fejezetek közé ékel ődő  . „courtain lecture"-ökben többször szó esik az imaginációvól, 
ami az ügyvivő  meghatározásában „a lélek esszenciális élete" (Ki: 387.). Az ember 
az imaginációval folytonosan teremti a valóságot, és ha az imagináció romlott, az 
általa teremtett világ is romlott. lesz (K2: 250.). A regény végén található névmutató 
előtt pedig fontos megjegyzés áll: a regény összes szerepl ője imagináció (K3: 463.). 

A pszichoterápiában azt az eljárást hívják aktív imaginációnak, amikor a páci-
ens ]rielső  konfliktusainak megoldásához a szabadon áramló fantáziaképeket hívják 
segítségül. Ezek a fantáziaképek ugyanis az egymásnak feszül ő  ellentéteket jelenítik 
meg, és ezzel magát a megoldást is el őkészítik, a szintézist. C. G. Jung az aktív imag-
inációt színpadi el őadáshoz hasonlítja, ahol a megfigyel ő  saját bels ő  drámája jelenik 
meg (Jung 1994. 7.6) 3 . A Karnevál fentebb vázolt alapszituációja pontosan megfelel 
ennek a helyzetnek, hiszen az elbeszél ő  „fantázia.képeit" az ügyviv ő  jegyzi le, aki így 
a jungi „belső  partner" megfelel ője, de tekinthető  akár magának a pszichoter- 

3 C. G. Jung a terápia kiindulópontjaként az érzelmi depressziót határozza meg, a páciensnek 
arra kell összpontosítania, hogy milyen képeket ébreszt benne ez a hangulati állapot. A képek 
rendszerint egész láncolattá kapcsolódnak, és fokozatosan dramatikus jelleget öltenek. Amikor a 
páciens ráébred arra, hogy a tudattalanból felmerül ő  fantáziaképek ilymódon a saját bels ő  konf-
liktusát állítják színre, akkor úgy érzi, hogy neki magának is be kell kapcsolódnia az események-
be, és belső  partnerével meg kell vitatnia a látottakat. Ez az árnyékkal való érintkezés segít ahhoz, 
hogy a beteg betekintést nyerjen saját bens őjének komplex természetébe. 
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apeutának is, aki az imaginált bels ő  drámát segít elemezni a páciensnek. A Karnevál 
az egyik fontos önmeghatározása szerint.,,generálgyónás" (Kl: 7.), ez szintén indo-
kolttá teheti a pszichoterápiával való párhuzamok megvonását, hiszen a lélekelem-
zés mind technikáját, mind gyógyító szándékát tekintve a gyónással rokon aktus. Az 
aktív imaginációnak mint terápiának a személyiség helyreállítását, a személyiségszin-
tézist kell szolgálnia. Ezen a ponton érintkezik a jungi lélektan az alkímiai transz-
mutációval, hiszen az alkímiai átalakulás folyamata is végs ő  soron az ellentétek 
egyesítését, a szintézist t űzi ki céljául. 

Az alapmotívum a műben az önkeresés. A vörös hajú segédfogalmazó, miután egy 
különös találkozás során rádöbben arra, hogy nem tudja megválaszolni a látszólag 
egyszerű  kérdést: ki vagyok én, önmaga nyomába ered: „Nem kell-e útnak indulni, 
mint a régi bölcsek tanították, és addig nem nyugodni, míg az ember önmagát meg-
találja?" (i. m. 25.) Hangsúlyos hely ez a regényben, a m ű  sarkalatos pontja. Ekkor 
jelenik meg először a segédfogalmazónak a lélekvezet ő  angyal is, és többször is meg-
ismétli a felszólítást: „Eredj és keresd meg." (i. m. 27.) Az angyal szövegébe latin, 
ógörög, szanszkrit és héber szavak vegyülnek. A magyarázat erre az, hogy a „legma-
gasabb szellemi valóságokat ma is görög vagy latin szavakkal vagyunk kénytelenek 
kifejezni" (Hamvas 8. köt. 17.). Az angyal szövege mágikus szöveg, erre formai 
jegyek is utalnak: a felsorolás, a ritmikusság, az ismétl ődés, a felszólítás, de maguk 
az idegen hangzású szavak is. Mágikus pillanat ez, amikor a szellemvilág megszólal 
és útmutatással próbál szolgálni a keres ő  ember számára. Fontos megjegyezni még, 
hogy a segédfogalmazó angyala többször hivatkozik (vélhet ően fiktív) alkimista szer-
zőkre, és a műveik elolvasását sürgeti, ugyanakkor 'óva int bizonyos tévedésekt ől, és 
figyelmeztet arra, hogy veszélyes dologról van szó. Az önmegismerés útján az alkí-
mia kínálja a legcélravezet őbb segítséget, mindazonáltal ez nem veszélytelen foglala-
tosság. 

Eletében mindenkinek megjelenik, de pseudomythikus regresszióként úgy 
értelmezik, mint Anonym Magisten, s ezzel dyohylikus és permanens disszolutív 
autovexatúrává aerologizálják, s éppen ezáltal szemidemonstratív detentióvá 
metaneutralizálódik. (Kl: 27.) 
Nagy Sz. Péter az angyal szövegét halandzsának véli (Nagy 1985), ám ezzel nem 

tudunk egyetérteni. A latin és ógörög szóösszetételek többnyire kikövetkeztethet ő  
jelentéssel bírnak, másrészt az angyal nyelvhasználata az alkimista szövegeket utá-
nozza (és egyben parodizálja is), melyek nehezen követhet ők ugyan, de szimbólu-
maik „finoman sz őtt hálóját" (Jung 1994. 112.) szétbontva a szövegek értelme is 
világossá és érthet ővé válik. Ebben nagy segítséget nyújt Jung többször is idézett 
műve (Az alkímiai konjunkció), melyben az alkímiát lélektani szempontból magyaráz-
za, emellett azonban alapos bevezetéssel szolgál az alkimista szövegek jelképrendsze-
rébe is. A továbbiakban els ősorban Jung könyve alapján kíséreljük meg elvégezni a 
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Karnevál alkimista elemzését, abban bízva, hogy az alkímia lesz az a „fix arkhimédeszi 
pont" (KT: 128.), amellyel a m ű  mintegy „kimozdítható" a helyéb ől, hogy a főbb 
mozgatórugói láthatóvá váljanak. 

Erjedés, rothadás, halál 
A Karnevál „courtain lecture"-rel kezd ődik, függöny el őtti beszélgetéssel, mégpe-

dig úgy, hogy az olvasó egy mondat kell ős közepén találja magát: a regény els ő  
szava a „de" köt őszó, mintha valamiféle magyarázkodásba csöppentünk volna. 
Hamarosan felt űnik az elbeszélő, Bormester Mihály, valamint az ügyviv ő, aki tulaj-
donképpen Bormester bels ő  partnerének is felfogható (a jungi „árnyék"). Kette-
jük párbeszéde a szellem és a lélek párbeszédének felel meg a pszichoterápia aktív 
imaginációja során. Az árnyék többnyire elvi ellentétben áll a tudatos személyiség-
gel, így kettejük konfrontációja egy halott egyensúlyt, szélcsendhez hasonló állapo-
tot eredményez. Az alkímia ezt az állapotot nigredónak nevezi (káosz, melankólia) 
és úgy tartja, hogy ez az önkeresés alaphelyzete, a kiindulópont. 

Ebben a függönybeszélgetésben két fontos mozzanatra kell odafigyelni. Az egyik 
az, amikor Bormester felsorolja, hogy elbeszélése mi mindennek tekinthet ő : generál-
gyónás, fecsegés, vallomás, sorskatalógus, az emberi tulajdonságok Noé bárkája, lel-
tár, képeskönyv, karakterológia, szótár és inventái. Noé bárkája kés őbb, a regény VI. 
fejezetében is megjelenik. Jelképes tartalmáról azt kell megemlítenünk, hogy Noé 
bárkája a mentés és meg őrzés jelképe. Sorsok, karakterek, szavak zsúfolt bárkája a 
Karnevál, illetve maga a regénybeli elbeszél ő : „én vagyok a bárka, amelyben az egész 
állatkert a vizek tetején úszik." (Kl: 9.) A másik fontos mozzanat éppen az, hogy 
ebben az őrületben maga az elbeszél ő, de az ügyviv ő  is a legmélyebben részt vesz, 
hiszen a regény alaptétele szerint „a pácban mindenki benne van" (i. m. 10.). Leg-
főképpen az olvasó, mert Bormester szerint már az is nagy őrület, hogy ez az egész 
megtörtént, ennél nagyobb őrület, hogy ő  ezt el is beszéli, és még nagyobb őrület, 
hogy az ügyvivő  mindezt lejegyzi. Mindezt már csak az fokozhatja, ha valaki „elké-
pesztő  komolysággal" olvasni kezdi a könyvet. Az olvasó már „olyan bonyolultan 
bolond, hogy itt minden meghatározási kísérletnek cs ődöt kell mondania" (i. m. 11.). 
A többi függönybeszélgetésben is gyakori az ehhez hasonló fejtegetés, sokszor alap-
vető  regényelméleti problémákat tárgyal meg a két beszélget őtárs, ezekr ől a maguk 
helyén még lesz szó. 

Mint mondtuk, a függönybeszélgetés alaphelyzete az alkímiai nigredo állapotá-
nak felel meg. Ennek jegyében áll a regény els ő  és második fejezete is. A nigredo 
a káosz, az öntudatlanság, a lélek és a test összegabalyodása, mikor is a test és a 
lélek, illetve az anyag és a szellem sötét egységet alkot (unio naturalis). Ez a proce-
dúra kiindulási pontja, ugyanis az alkimista ezt a sötét természeti egységet kell, hogy 
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szétbontsa, hogy az elemeket megtisztítva tudja újra egybeolvasztani, de már a 
tökéletesség, az isteni egység jegyében. A szintézist tehát a felbomlás, a szétesés 
folyamata el őzi meg, az erre vonatkozó alkimista m űveletek pedig a mortificatio, a 
putrefactio és a solutio. A halál, áz erjedés és a föloldódás motívuma sorra el ő  is 
kerül a 'regény els ő  két 'fejezetében. Az sem mellékes, hogy a regény ,februárban . kez-
dődü, vagyis télen, a sötétség id őszakában. 

A trirténet legelején máris megjelenik a halál motívuma, hiszen az els ő  szereplő , 
Doktor Boromeus hóbórtjait a temetésén beszélget ő  emberektől tudjuk meg (,,akik 
ismerték, mind azt mondták", i. m. 13.). Különös figura ez a Boromeus, de ezt va-
lamennyi szerepl őről elmondhatnánk: hiszen az „odakozmált" jellemek tárháza az 
egész regény. Doktor Boromeus például képtelen volt megszokni ezt az életet, ha 
valami nem a megszokott rendben ment, az számára óriási nehézségeket okozott, 
kénytelen volt percekig, órákig szoktatni magát az új helyzethez. A levéltár új igaz-
gatója pedig az egyik pillanatban Ursinus püspöknek a 7. századból, a következ ő  pil-
lanatban Shakespeare-nek, majd kés őbb Corteznek képzeli magát. Fillér Joachim 
rájön, hogy az egész emberi id őszámítás téves, totálisan elhibázott. Kankalin Mátyás 
törvényszéki bíró felesége a házasságuk els ő  napjától megrögzötten takarékoskodik, 
hogy az ezüstlakodalmukra majd minden meglegyen, ami szükšéges; Kankalin 
Mátyás kínjában hosszú tanulmányokat ír a körömvágásról, a borotválkozásról. 
Vermerán doktor, Barnabás Maximus, Hoppy Lőrinc, Améline, Bella, Timur kisasz-
szony, Marcella grófnő, az első  két fejezet hatvannál is több, hóbortos szerepl ője az 
emberi létezés egy-egy maszkját jeleníti meg, a felbomlást, az alkímiai nigredót. 

A vörös hajú segédfogalmazó a levéltár új igazgatójával folytatott beszélgetés 
hatására ismeri fel a megrázó tényt, hogy akárcsak azigazgató, ő  maga sem tudja ;  
megmondani, hogy kicsoda ő  valójában. Mint már említettük, fontos jelenet ez a 
regényben, az önkeresés vágya ekkor indítja útra á segédfogalmazót. Az angyal is 
ekkor jelenik meg el őször, hogy segítséget nyújtson a kereséshez, vezesse a homályos 
útra érkez ő  vándort. .A segédfogalmazó, akinek a nevét még nem tuájitk, aznap 
este vonatra is száll, és ezzel megkezd ődik a farsangi felfordulás, az utazás a lélek 
sötét éjszakáján át (nigredo). A segédfogalmazóhoz többször is -szólni fog az angyal 
az önkeresés folyamán, de ő  nem képes megérteni az útmutató szavakat, nem tudja 
befogadni az alkimista szövegeket, így tehetetlenül sodródik a szamszára örvényében_ 
a többi szereplővel együtt, nem ismeri fel a maga sorsát, nem tudja kívülr ől szem-
lélni önmagát. Az önkeresés rögeszmévé fajul, nem a tökéletesedést szolgálja. Nem is 
szolgálhatja, hiszen a szamszárában, az elvarázsolt világ örvényében az egyesítés 
(coniunctio) művelete nem valósítható meg. A szamszárában örök ismétl ődés és kör-
forgás van, mint látni fogjuk. A jellemek, a maszkok, a nevek és a szavak, de még 
a csecsemők is felcserélhet ők, mert a szamszára a káprázat világa, a káprázatban 
pedig a jelenségek a kett ősség jegyében állnak, a bináris oppozíciók koordinátarend- 
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szerében határozhatók meg, és akár fel is cserélhet ők, mert a lényeget ez nem érin-
ti. Az első  két fejezet figuráit egy-egy rögeszme mozgatja, az egocentrikus őrület hajt-
ja őket körbe-körbe, vagyis életük nem más, mint derengés, lefokozott éberség ű  
állapot. Jól jeleníti ezt. meg Ambrus alakja, aki egész idejét álmodozással tölti, a sok 
fekvéstől már kisebesedett a b őre (i. m. 67.). A különböz ő  világnézetek is rögesz-
méknek minősülnek, a filozófia és a tudomány is hasonlóan ítéltetik meg. Barnabás 
Maximusnak, az őskortudomány egyetemi magántanárának a kutatásai is ezt igazol-
ják és parodizálják. A nagy Ri című  elméletében kifejti, hogy az ősvallás főistene Ri 
volt, és az ő  tisztelete az egész földön, így Ame-ri-kában is elterjedt, mint a név is 
mutatja. Barnabás ezután egy csomó olyan szót vonultat fel, amelyben a ri szótag 
szerepel, és mindezeket kapcsolatba hozza az elméletével. 

A kultusz valószínű  központja Af-ri-kában volt, éspedig a szent hegy,  a 
Ruvenzo-ri tetején. A vallás papjainak külön kasztja volt, az úgynevezett el őke-
lők (a görög a-ri-sztosz, amib ől a mai a-ri-sztokrata), az ő  feladatuk volt, hogy 
a szellemlényt (spi-ri-tus) hódolatban és tiszteletben részesítsék. (...) Az istenség 
nevét igen sok mai név még őrzi, mint például Sá-ri, Bi-ri, Ma-ri, Te-ri, Ka-ri, 
Pi-ri, Fe-ri, Gyu-ri. (i. m. 75.) 
Kisiklott jellemek és gondolatok, ez jellemzi a lélek sötét éjszakáját. A kaotikus 

közösség kaotikus, megzavarodott emberekb ől áll. Toporján Antal törzsorvos is 
hóbortos alak, még a vonaton arról beszél a segédfogalmazónak, hogy kevesen van-
nak, akik „nincsenek legalább egy kicsit odakozmásodva" (i. m. 35.). Az angyal egy-
re aggodalmasabban figyelmezteti a segédfogalmazót, hogy „labyrinthusi veszély" 
fenyegeti, hogy a leghosszabb úton halad, s őt ez tévút, „general-solutio" veszélyez-
tet ezen az úton, a szamszárában való elmerülés (i. m. 60.). Itt mondja ki az angyal 
azt is, hogy a lélek „a tízezerb őrű  tűz gyermeke", de a segédfogalmazó nem érti eze-
ket az angyali üzeneteket, tévúton jár, vagyis megszállottan keresi a maga biológiai 
származását. Ezért utazik Kesz ő  Benjaminhoz, tavoli rokonához, akinél gyerekkorá-
ban néhány évet töltött és akinél most Flórián ügyész el őadja mindazt, amit a 
segédfogalmazó származásáról tudni vél. Hosszú és kusza kitér ő  ez egy bizonytalan 
származású csecsem őről, akit a városka lakói egymás kapujába rakosgatnak, senki 
sem tudja, kié is valójában. (A csecsem ő  kacskaringós útját végigkövetve a városka 
már említett lakóival is megismerkedik az olvasó, így a kitér őnek enumeratio jelle-
ge is van.) A segédfogalmazó Flórián ügyész elbeszéléséb ől semmivel sem lett oko-
sabb, és Féllábú, az ügyvéd az egész történet hitelességét cáfolja. 

Ezen a helyen az alkímia egyik jellegzetes allegóriájáról is szólnunk kell. Több 
alkimista kézirat illusztrációjaként szerepel ugyanis a féllábú ember alakja. A féllá-
bú pap és a féllábú király egymás mellett állva az anyag és a szellem tökéletes szét-
választását szimbolizálja, és egyben arra is utal, hogy a kett ő  csak együtt ad ki egy 
teljes egészet. A szétválasztás a nigredóban játszódik le, a féllábú alakja ezt az álla- 
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potot jeleníti meg. Flórián ügyész ellenlábasa, az ügyvéd Féllábú is ennek felel meg 
a regényben. Féllábú tulajdonképpen „Flórián barátja, mindig ott van, ahol Flóri-
án szerepel, ő  az, aki ellentmond és tiltakozik és cáfol és vitatkozik" (i. m. 57.). (Az 
ügyész és az ügyvéd a jogi gyakorlatban is szemben álló feleket jelent.) Féllábú most 
az egész történetet a csecsem őről hibásnak nevezi, és az elbeszélés ellentmondásait 
mindjárt le is leplezi: „Flórián úr a jelent önkényesen a múltba helyezte át." (i. m. 
135.) Vagyis Flórián elbeszélésében a szerepl ők úgy jelennek meg egy 28 évvel 
korábbi id őpontban, hogy közben ők maguk nem változnak, pedig némelyikük a 
világon sem volt még akkor: S őt az egyik szerepl őnek, Episztemonnak az életútja 
Flórián története szerint egész egyszer űen a múltban folytatódik. Az „Episztemon-
incidens", ahogy Féllábú nevezi, visszakapcsolódik Fillér Joachim karmester merész 
megállapításához, miszerint az id őszámításunk teljesen téves, a naptár hamis (i. m. 
48.). Féllábú az elbeszélést elfogadhatatlannak tartja, „dilettánsra valló hibákat" 
követett el Flórián, így az egész „szemenszedett fantazma" (i. m. 137-8.). Számunk-
ra viszont fontos sugallata van ennek az id ővel kapcsolatos „incidensnek", hiszen a 
föloldódás alkímiai állapotánál tart a regény, így logikus, hogy itt az id ő  is képlé-
kennyé, cseppfolyóssá, ilymódon megfoghatatlanná válik. Jól jelképezi ezt az asztro-
lógia Vízöntő-szimbóluma is. Mint mondtuk, a regény februárban kezd ődik, ez. pedig 
az asztrológia szerint a Vízönt ő  időszaka, amikor a sötét szaturnuszi er ők uralkod-
nak (vö. nigredo), a tér és az id ő  egyvelege meglazul, hullámozni kezd. 1  Ez az 
időszak egyben a farsang, a karnevál ideje is, régi szokás szerint ilyenkor illik párt 
választani. 

A tér és az id ő  labirintussá válik a nigredóban, ugyanez történik a tudással is. 
A segédfogalmazó Barnabás Maximustól szeretne némi felvilágosítást kérni a szár-
mazását illetően, a tudós azonban csak a labirintust építi tovább. Oriási ismeret-
anyagot felölel ő  munkájához nyolcvanezernél is több könyvet nézett már át és még 
negyvenezret kell feldolgoznia ;  hogy az emberiség tízezer éves kérdéseit végleg letisz-
tázhassa. Az ismeretei rendszerezéséhez és a míí megírásához így még harminc év 
szükséges. Paródiája ez a tudományos kutatásnak, és egyben a tudományba vetett 
hit ironikus lerombolása. A segédfogalmazó természetesen Barnabástól sem tud meg 
semmi érdemlegeset, legfeljebb annyit, hogy ő  is ugyanolyan rögeszmés, odakozmá-
sodott alak, mint a többi alvajáró kísértet, akiknek arca eltorzult, elcsúfult, sápadt 
és tragikomikus maszkká változott. Munkája, mint mondja Barnabás, most még , tel-
jes erjedésben" áll (vö. putrefactio), de már nyomon van., hogy a végs ő  kérdéseket 
tisztázza. Éppen az alkímiáról kezdene mesélni a segédfogalmazónak, amikor csen- 

1  Az asztrológiai jelekr ől, a műalkotások csillagmítoszi értelmezésér ől szép képet nyújt Hagymás 
István könyve: Casanova napja. Hazánk Kiadó, Gy ő r, 1993. 
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getnek, és (kafkai fordulattal) a segédfogalmazót keresik, gyilkosság és rablás b űn-
ténye miatt, A segédfogalmazó angyala ekkor elszáll. 

Kihallgatások, tárgyalások, tanúvallomások következnek, végül a segédfogalma-
zót elítélik, noha sem a meggyilkolt pástétomsüt ő, sem a gyilkosság helyszíneként meg-
jelölt Licsipancs község nem létezik és nem is létezett: Flórián ügyész fikciója az 

♦ egész gyilkosság. Hogy a segédfogalmazót mégis elítélhetik, ez abból következik, hogy 
az erjedés állapotában minden megtörténhet, a valóság labilis, fiktív. Másrészt a 
segédfogalmazónak mintha azért kellene b űnhődnie, mert nem követte az angyalt, 
tévútra, tiltott területre került. Az alkímia nem veszélytelen foglalatosság. 

Az első  fejezet végén szerepel. a Kankalin házaspár ezüstlakodalma, a szerepl ők 
itt még egyszer felvonulnak (tabló), és megjelenik egy új alak is, lovag Herstal 
Raimund, aki a következő  fejezetben játszik fontos szerepet. A fejezet ironikus for-
dulattal ér véget, az ezüstlakodalmon ugyanis azt beszélik, hogy a segédfogalmazó a 
börtönben megtalálta önmagát: rájött, hogy ő  valójában Mihály arkangyal. 

Metamorfózis 
A regény második fejezete a metamorfózis jegyében áll. A segédfogalmazó (aki-

ről most már megtudjuk, hogy Bormester Virgilnek hívják, és a fejezetet bevezet ő  
függönybeszélgetésben az is kiderül, hogy ő  Bormester Mihály apja) négy év után 
szabadul a börtönb ől. A világ közben teljesen megváltozott, a maszkok felcserél őd-
tek, varázslat történt. Semmi sem az, ami az el őző  fejezetben volt. Howligree misszi-
onáriusból vállalkozó lett, tervezett varázsbarlangjával óriási - pénzeket akar keresni. 
Ez a varázsbarlang egyébként a szamszára egész felfordulását is jelképezi, mert 
ebben a vidámparkhoz hasonló intézményben, ebben az elvarázsolt barlangban sem-
mi sem az, aminek látszik: a szendvicsek elpukkannak, a sütemény füstölögni kezd, 
a bor tűzszikrákat szór, a fotel kilöki magából azt, aki beleül. 

A felcserél ődés állapota ez, még mindig az alkímiai erjedés stációja. A maszkok 
elcserélhetők, mert mint láttuk, minden labilis: Ágoston atya kilépett a szerzetb ől és 
kocsmát nyitott, Toporján Antal törzsorvos disztingvált úriemberb ől iszákos, rongyos, 
borostás csavargó lett, Ambrus felhagyott az álmodozással, felkelt az ágyából és most 
röpiratokat írká] és szónokol, anarchista elveket vall. Megjelenik két új szerepl ő  is. 
Az egyik a rektor; aki rendszeresen meglátogatja az embereket és rosszkedv űen 
panaszkodik, lemondás és szomorúság árad bel őle. Melankolikus ember, ez a hangu-
lat a nigredo par excellence jellemz ője. A másik új szerepl ő  Ábel, a vallásalapító, 
akit Hoppy L őrinc a gnosztikusokhoz hasonlít. Ábel tanítása szerint a b űn által 
érhető  el az üdvözülés, bűnök elkövetése nélkül senki sem részesülhet a megváltás-
ban. Ez a kifordított vallás lényegében szintén egy metamorfózis eredménye, a b űn 
és az erény fogalma Ábel vallásában felcserél ődött. Ha ezt a gondolatot tovább 
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fűzzük, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a vallás sem több, mint az őrü-
letszerű  megzavarodás, a karneváli felfordulás, a szarvszára terméke, vagyis káprá-
zat. Májá fátyla egyre több mindenr ől hull le: a tér, az id ő, a gondolkodás, a 
tudomány, a jellem után most a vallás is föloldódik, képlékennyé válik. 

A metamorfózis ebben a fejezetben nyelvi szinten is tetten érhet ő . Toporján 
Antal például a kocsmában a „sógor, ugye jó bor" helyett azt énekli, hogy „sóbor, 
ugye jógor". A mondat szintjén ezt a felcserél ődést Monopol közmondásain vehet-
jük észre. 

Ki későn jár, korán ébred. (Kl: 213.) 
Kikapón járva balul bukik. (i. m. 217.) 
Szapora penko ne hidege rontom. (i. m. 237.) 

Egyes szavakban pedig játékosan felcserél ődnek a magán- és mássalhangzók: 
csint/csont/pont, tim/tam/tajam, pid/pod/pad (ami ugyanakkor a narráció zeneiségét 
is fokozza). 

A felfordulást jól parodizálja a Toporján törzsorvos és Agoston atya között 
lezajló kocsmai ütközet, üvegek, székek, asztalok törnek darabokra. Ekkor merül fel. 
az a kérdés, hogy vajon melyik Ágoston az igazi, a dogmatika tanára vagy a csapos? 
S melyik az igazi Bormester Virgil, az önmagát keres ő  segédfogalmazó vagy pedig 
Mihály arkangyal? 

Améline se nem a régi. Feminista eszméit sutba dobva az els ő  adandó alkalom-
mal vacsorára hívja magához Bormester Virgilt. Améline őrületének megoldása, kuli 
csa a mérleg. Amélin.e-r ől mindenki úgy tudja, hogy jó, hogy az iskolában türelmesen. 
foglalkozik a gyerekekkel, hogy jótékony és a koldusoknak gyakran ad alamizsnát. 
Ha azonban túl sok jót tesz, akkor a bels ő  mérlege a jó oldalra billen, vagyis fel-
bomlik az egyensúly és neki gyorsan valami rosszat kell csinálnia, hogy a mérleg 
nyelve ismét helyre álljon. Ilyenkor Améline rossz, gonosz és bosszúálló, a kolduso-
kat leköpi, a gyerekeket pálcával megveri, kövekkel ablakokat tör be, s őt gyújtogat 
is. Minél nagyobb a jótett, amit végrehajtott, annál nagyobb gonoszságot kell elkö-
vetnie, hogy az egyensúly visszaálljon. (A mérleg a viszonylagosság jelképe, itt az 
erkölcs képlékenységére utal.) Virgil a vacsora után hosszan beszél Améline-nek 
arról, hogy a bizonyosság eltűnt, és nem talál semmiféle fogódzót ebben a megválto-
zott világban: tünékeny és ideiglenes lett számára a valóság. Virgil okkultnak neve-
zi ezt az örvényt, amelyben álarcosok és álruhások kavarognak, és a maszkok 
szüntelenül szétbomlanak, szüntelenül átalakulnak. Améline sem jelenthet Virgil szá-
mára megnyugvást, mert ő  is csak a bizonytalanságot fokozza: el őször azzal, hogy a 
lakását felajánlja Virgilnek, legyen az övé, miáltal bizonytalanná válik a magántulaj-
don fogalma; másodszor pedig azzal, hogy a nyakába borul és megcsókolja Virgilt, 
majd házassági ajánlatot tesz neki, ez pedig az érzelmeket teszi bizonytalanná. Így 
Virgil az egész helyzett ől csak még zavartabb lesz. 
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Az ellentétek egyesítését az alkímia hagyománya a házassággal, az alkímiai me-
nyegzővel jelképezi. A nigredóban szétválasztott elemek az újraegyesítés (coniunc-
tio) els ő  fokozatában (unio m.entalis) megtisztulnak, a második fokozatában pedig 
ismét eggyé válnak (reanimatio) 5 : az átszellemített, lélek ekkor olvad össze az aszké-
zisben megtisztult testtel, aminek legf őbb szimbóluma a kémiai menyegz ő . Az így lét-
rejövő  egységnek, amit lapis philosophorumnak is neveznek, már alkalmasnak kell 
lennie az istenséggel való egyesülésre, ami a coniunctio harmadik, befejez ő  fokoza-
ta, tulajdonképpen az opus magnum. A kémiai menyegz őt a király és a királyn ő  ná-
szával illusztrálták az alkimisták, ahol a király az aktív, szellemi résznek, a királyn ő  
a passzív, testi résznek felel meg. Az egyesüléshez azonban elengedhetetlen egy köz-
tes elem, amit neveznek quinta essentiá.nak is, jelképe pedig leggyakrabban a bor, a 
vinum philosophorum, mivel a bor az alkimisták felfogásában magában hordozza 
mindkét rész tulajdonságait: folyadék lévén testes, anyagi jelleg ű , míg alkoholként 
(spiritus) a szellemet is képviseli. 

Bormester Virgil és Améline menyegz ője nem tudja megvalósítani az ellentétek 
egyesülését, nászuk nem válik alkímiai összeolvadássá, sokkal inkább a megbomlott 
világ őrülete tolja őket egymás mellé. Kapcsolatuk így nem több unio naturalisnál, 
öntudatlan és sötét gubanc, ami csak zavart okozhat a továbbiakban. Igy törénhet 
meg az is, hogy gyereküket a szülészn ő  elcseréli a Raimund házaspár ugyanakkor 
születő  gyerekével. (A szülészn ő  egyébként ugyanaz a Majoránna n ővér, aki Flórián 
ügyész egyik hipotézise szerint. Bormester Virgil édasanyja, mégpedig úgy, hogy 
álmában ejtette teherbe egy csavargó, aki részegen a n ővér ágyába zuhant. Tökéle-
tes felfordulás.) 

Erdemes egy pillantást vetni azokra a körülményekre is, amelyek úgy hozzák, 
hogy Améline és Herstal Raimund felesége ugyanabban a szobában szüli meg gyer-
mekét. Herstal és felesége kikocsiznak .a városba, a gyermek születését ugyanis csak 
későbbre várják. Az egyik téren azonban, ki tudja miért, személyes bosszúból vagy 
valamilyen anarchista társaság m űveként, a házaspár majdnem merénylet áldozata 
lesz: egy feléjük dobott bomba közvetlenül a kocsi közelében robban fel. A lovak 
vad vágtába kezdenek, fejvesztetten, rohannak a városon át (majd pedig éppen a kór-
ház elő tt sikerül őket megállítani. Herstalné, mivel az izgalmak hatására megindul 
nála a szülés, ekkor ugyanabba a szobába kerül, amelyben Améline is vajúdik, és a 
két asszony gyermeke ugyanabban a percben jön a világra. Az epizód különös pont- 

A. coniunctio három fokozatban megy végbe. Az els ő  a lélek elvezetése az önvalóhoz, az imago 
Deihez, vagyis a lélek a szellemmel egyesül (unio mentalis). Az ilymódon tökéletesedett lélek a 
második fokozatban egyesül az aszkézisben megtisztult testtel (reanimatio). A harmadik fokozat-
ban a szellem, a lélek és a test egysége a primordiális unus mundusszal, a világ rejtett egységé-
vel kapcsolódik össze (mysterium coniunctionis). B ővebben: Jung 
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ja az a bizonyos bomba, melyet Herstalék kocsija felé dobnak. A kocsis látja, hogy 
egy „fekete, emberfej 'nagyságú" tárgy repül feléjük. Err ől akár az alkimisták szim-
bóluma, a fekete halálfej is eszünkbe juthat: a halálfej, illetve a lefejezés szintén a 
nigredo szimbóluma, a test és a lélek különállását jelképezi. Arra is érdemes felfi-
gyelni, hogy 'Bormester Mihály születését éppen ez az alkímiára utaló, halálfejnek 
látszó tárgy befolyásolja dönt ően. Bormester lesz ugyanis az egyetlen szerepl ő  a 
regényben, aki a coniunctio m űveletét megvalósítja. 

A születés elbeszélése után függönybeszélgetés következik, sorrendben a negye- 
dik, amelyben az elbeszél ő  megmagyarázza „emberszenvedélyét", patológ kíváncsi- 
ságát, vagyis hogy miért leli örömét ebben a rengeteg szerepl őben, sorsban, jellemben. 

Minden egyes emberben külön önmagamat keresem, de csak valamilyen 
eltorzult alakban ismerem fel. Ha már két embert nézek, akkor ez az eltérés, ez • 
a tőlem való elhajlás valamivel kevesebb, majdnem elenyész ő  törtszámmal keve-
sebb, és minél többet nézek, annál kevesebb. Ez az én emberszenvedélyem 
magyarázata. Nem valami kit űnő  magyarázat, és talán nem is helytálló. Magam 
is tudnék ellene kifogásokat támasztani. Végül is azt hiszem, hogy én magamat 
tükörképemben, kívülr ől csak akkor láthatnám világosan és teljesen, ha vala-
mennyi embert egyszerre látnám, történetével, arcával, sorsával, minden válto-
zásával, következetlenségével, életvonalával, töréseivel, együtt, egyben az egészet. 
Énnekem csak az egész emberiség együtt felel meg, mint tükör. (Kl: 243.) 
Osszecseng ez József Attila soraival: 

Hiába fürösztöd önmagadban, 
csak másban moshatod meg arcodat. 

(József Attila 1990. 162.) 

A karnevál lényegéhez tartozik, hogy az arcok nem arcok, hanem maszkok. Igy 
a Karneválban sem találkozunk arcokkal, csak maszkokkal, az arcok másolataival, 
amelyek az eredetinek elég kevéssé sikerült lenyomatai. Hogy az eredeti arc, a 
mátrix micsoda valójában, kés őbb fog kiderülni. 

A függönybeszélgetés fontos megállapítása még az, amit a n őkről tesz: olyanok, 
mintha „élősdi férgekből és angyalokból lennének összeolvasztva" (Kl: 244.). A re-
gény eddigi n őalakjairól valóban nem sok jót lehet elmondani. A n őket „nehéz és 
kábító, sokszor émelyít ő" atmoszféra veszi körül, mint mikor „délben a tehenek a 
hasukat a langyoš mocsárban tartják és egyhangúan kér ődznek" (i. m. 104.). Ez az 
ingovány, ez az „üres bambaság", a matriarchális tenyészetnek ez az „ ősláp-légkö-
re", ez a „párás és édeskés tejszagú meleg" övezi a n őket, akik ilyen módon az 
erjedés, püffedés, mocsári bomlás alkímiájához rendelhet ők, a nigredo par excellence 
tartozékai. 
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Az elbeszélésben most már Bormester Mihály szerepl őként is megjelenik, mint 
hatéves gyerek. Ekkor történik egy valódi gyilkosság: Zorge Salamont, a zsidó ósze-
rest megölik és kirabolják az országút szélén. Bormester Virgil éppen emlékiratait, 
a Tépelődéseket Írja, amikor a kafkai szituáció megismétl ődik: csengetnek, három 
férfi lép be és Bormester Virgilt gyilkosság és rablás alapos gyanúja miatt letartóz-
tatják. A hatéves Mihály számára ez az élmény jelenti az els ő  szembesülést a 
valóság abszurditásával, koholtságával, értelmetlenségével. A. tárgyaláson már megle-
hetősen sok hamis bizonyíték el őkerül Virgil bűnösségére vonatkozóan, amikor meg-
jelenik Améline és azt vallja, hogy a gyilkosságot ő  követte el. Tóbiás, a felügyel ő  
megzavarodik, majd végül mindkettejüket elengedi. Újabb rögeszme születik, mert 
Ábel vallási elveinek hatására (miszerint csak a b űn vezet az üdvözüléshez, csak aki 
a Bűnök Tornyának építésében részt vállal, az érheti el a megváltást) a szerepl ők 
sorra jelentkeznek a felügyel őnél azzal, hogy a gyilkosságot ők követték el. A fel-
ügyelő  egyiküknek sem hisz, és kidolgozza a valószínű tlenségi mozzanat elméletét, 
mert úgy gondolja, hogy a gyilkos az, akir ől a legkevésbé sem feltételezhet ő  a bűn-
tény elkövetése. Amikor pedig végre Pataj, az igazi gyilkos jelenik meg nála, a fel-
ügyelőnek annyira elege van az egész tébolyult felfordulásból, hogy a tettest 
egyszerűen kidobja, elkergeti. 

Pataj alakja az egész regényben jelen van. Az els ő  fejezetben, a kitett csecsem ő -
ről szóló epizódban ő  az, aki nem rakja tovább a babát, hanem beviszi Marcella 
grófn ő  házába. Pataj akkor még egy állatbarát kislegény, aki rühes macskát, törött 
szárnyú széncinkét ápol, kutyákkal, tengerimalacokkal barátkozik. A könyv második 
fejezetében Pataj már fiatalember, aki azonban a társadalmon kívül áll, kutyákkal 
társalog magányos sétái során. Pataj szerelmes Abihailba, Zorge Salamon lányába. 
Találkozásaikat Bormester Misike többször is kilesi, és Abihail szépsége őt is megza-
varja: a lány szemében „a káprázat vad szenvedélye" ragyog. Abihail az els ő  nő , 
akibe Misike is „beleszédül". Misike azt a jelenetet is látja, amikor Pataj megvallja 
a kutyáknak, hogy Zorge Salamont ő  ölte meg, ezért a sötétség b űnében vétkes. 
Az ószerest megölte és kirabolta, hogy az így szerzett pénzzel Abihailt feleségül 
vehesse. A felügyelőnek is megvallja, hogy még lelkiismerete sem furdalta, amikor 
Zorge Salamon koponyáját szétverte. 

Pataj alakjában van valami diabolikus. Erre utalhat a csaholó kutya megszelídí-
tése, valamint a nevébe rejtett pata szó is. A nevek mágiájának és a szómágiának 
lényeges szerepe van a Karneválban, erre még fogunk utalni a kés őbbiekben. Most 
csak annyit kell megállapítanunk, hogy Pataj diabolikus figura bár, de nem egyértel-
műen a gonosz megtestesít ője, alakja ennél összetettebb. A kereszténység felfogásá-
ban az ördög a világban található rossz okozója, a teremtés ellenlábasa, az örök 
tagadó. Az alkímia fekete embere viszont, aki az ördögnek felel meg, a prima mater-
iát. jelképezi. Itt. kell szólnunk arról az elemr ől, amely az alkímiai coniunctio során 

138 



elengedhetetlenül szükséges a mysteriumhoz, ez pedig a mercurius. A két egyesíten-
dő  elemet, a cselekv ő, férfias, szellemi sulphurt és a passzív, n őies, testi salt csak a 
kettejük között közvetít ő  mercurius segítségével lehet egyesíteni. A mercurius a min-
dent gyógyító orvosság, a quinta essentia, amely a lapis el őállításának fontos katali-
zátora. A fentebb említett vinum philosophorum is ennek a mercuriusnak az analóg 
megfelelője, ezért a mercuriusról az is tudható, hogy mind a szellemi, mind az anya-
gi tulajdonságok megtalálhatók benne, átfogja a testi és a pszichikus szférát is. 
Erre a szimbolikára egész egyszer űed az adta az okot, hogy a mercurius, ami gya-
korlatilag nem más, mint a higany, a vízhez hasonlóan folyékony, tehát közvetít ő  elem, 
ugyanakkor fém is (ötvözete a szilárd, testies amalgám), végül pedig el is párologtat-
ható, aminek alapján a mercuriushoz az alkimista a szellem attribútumait is hozzá-
rendelhette. A mercurius tehát kétérték ű  minőség, mercurius duplex, és paradox 
módon az alkímiai procedúra kezdetét és végét is magában hordozza. A mercurius 
mint prima materia minden létez ő  alapja, de a mercurius a lapis philosophorum is 
egyben, vagyis az átalakítás célja. Ezért mondhatjuk a mercuriust ellentmondásos 
elemnek, amely úgyszólván az ősanyagot reprezentálja, amelyb ől a teremtés során az 
összes materiális lény létrejött, másrészt az alkímiai átalakítás végeredményét is 
jelenti, a bölcsek kövét, amellyel az arany el őállítható. Ilyen ellentmondásos alakja 
a regénynek Pataj, a fekete ember, aki sátáni figura, a sötét éjszaka gyermeke, de 
ugyanakkor prima materia is, vagyis minden létez őben van bel őle valamennyi, mert 
ő  a mercurius, akib ől az összes többi létrejött. Talán ezért van jelen végig Pataj alak-
ja a regényben. Pataj a negyedik és az ötödik fejezetb ől látszólag hiányzik, de csak 
azért, mert ezekben a fejezetekben másvalaki helyettesíti őt, mint látni fogjuk. 

Derűsebb alakja ennek a második fejezetnek Gambrinus, aki a regény bájosan 
bogaras figuráinak egyike. A megérkezése is parodikus félreértéssel kezd ődik: Bar-
nabás Maximus mágikus szertartással exorcizálja őt, mert azt hiszi Gambrinusról, 
hogy az tulajdonképpen az ő  (mármint Barnabás) álarcot öltött öccse. A komikus 
félreértést tisztázva szóba elegyednek, és Gambrinus egy érdekes tervvel hozakodik 
elő . Olyan szellemi kocsmát („un restaurant spirituel” (i. m. 304.)) szeretne felépí-
teni, ahol nem levest, húst, főzeléket szolgálnak fel, hanem szellemi táplálékot. A ma-
ga módján Gambrinus is alkimista, aki a materális világtól úgy akar megszabadulni, 
hogy az étkezést gyökeresen megváltoztatja. 

Mégis milyen menükre gondolt ön els ősorban? 
A legjobban úgy tudnám megmagyarázni, ha egyszer ű  ételből indulnék ki. 

Vegyes étel, főzelék is, hús is i  leves is, több alkatrésszel. Ilyen szellemi táplálék 
a Toldi-magyarázatok lenne. Altalában a kommentárok és kresztomátiák és anto-
lógiák — 

Helyes, nagyon helyes — 
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Más étel például a Homéroszi költemények, rizs helyett, de f űszeresen, 
például Baudelaire-mártással. Mit szól hozzá? 

Kitűnő . Es a leves? A levest kiváltképpen a skolasztikusokból főzné? 
Nem, ez túl nehéz lenne. A skolasztikusokat tisztán nem is tálalnám, csak 

igényesebbeknek, minden alkalommal csak vékony szeletekben, költeményekkel 
körítve. Néha töltve. . 

Rendkívül érdekelne, hogy mivel töltené. 
Erazmusra gondoltam, aztán Melanchtonra, Kálvinra, Savonarolára — 
Erős — 
Belátom. Mondjuk, Morus — 
Sokkal inkább. Persze attól függ, mivel körítené — 
Vegyes salátával, bantu néger vagy patagon dalokkal, esetleg ausztráliai 

himnuszokkal, orfikus töredékekkel, Euripidész fragmentumaival, a Gilgamessel. 
Érti, hogy mire gondolok. 

Nagyon is jól. (i. m. 304-5.) 
Gambrinus nemes gondolatát nem sokkal kés őbb Tóbiás felügyel ő  leplezi le. 

Szerinte ugyanis Gambrinus nem szellemi táplálékkal akarja helyettesíteni az anya-
gi étkeket, hanem éppen ellenkez őleg, ő  még a költeményeket és a festményeket is 
a legszívesebben fölfalná mérhetetlen torkosságából kifolyólag. 

Gambrinus mindent le akar nyelni, nézze csak meg, micsoda hasa van, néz- 
ze meg jól, megenné még a szobrokat is, a festményeket is, Cimabue-t és a pom- 
peji falfestményeket, a perzsa miniat űröket, megenné a zenét, Bachot és Mozartot 
és Monteverdit, és lenyelné a filozófiát és a vallásokat és a mathézist és a teore- 
tikus fizikát, és még akkor is azon t űnődne, hogy mit lehetne enni — (i. m. 317.) 
A második fejezet fináléja nem más, mint egyfajta zenei összefoglalás, ahol a lé- 

nyeges motívumok (dallamok) mégegyszer vissztérnek (felesendülnek). 6  Ez a finálé 
az elhallgatás jegyében szólal meg. A fejezet egyes motívumainak csendje sorra meg- 
jelenik: az emberek, a nevek, a szavak csendje ez a „nagynagynagy csend". Ebben 
a felsorolásban szerepel „az elcserélt újszülöttek csendje" is. Ez a befejezés, ahol a 
csend szó többször ismétl ődik, emlékeztet az Ísa-upanisád végére is, ahol a „santih" 
(béke, csend) szó szintén többször megismétl ődik (lásd Upanisádok 1994. 14-16.), 
jelentése pedig: a meg nem változtatható dolgokba való bölcs belenyugvás békéje. 
A Karnevál második fejezetének végén, ahol a felfordulás olyan nagy, hogy végérvé- 

6  Ez a zenei finálé emlékeztet arra a módszerre, amelyet James Joyce alkalmaz, pl. az Ulysses 11. 
fejezetében (Európa Könyvkiadó, Bp. 1986., 330-332.). Joyce-nál ezt a fejezetet tulajdonképpen 
egy zenei nyitány vezeti be, ahol az elkövetkez ő  események zenei utalások formájában összefog-
lalva megjelennek. 
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nyesen kibogozhatatlannak t űnik, ugyanezt jelentheti a csend. A meg nem változtat-
ható zűrzavarba való bölcs belenyugvást. 

Osszefoglalásképp elmondhatjuk, hogy az els ő  két fejezet a nigredo állapotát 
mutatja be, ezt jelképezi a két f ő  motívum, a halál és a felcserél ődés motívuma. Az 
erjedés állapotát a n ői lélek mocsári atmoszférája fejezi ki. A t űz, az örökké válto-
zó változatlan szintén a f őbb motívumok közé tartozik, jelentése összetett. Jelenthe-
ti az apokaliptikus tűzhalált (Kl: 179 és 236.), vagyis ilymódon a halál motívumához 
kapcsolható. Jelentheti az örökké változó változatlant (i. m. 203.), így a második 
fejezetben lezajló metamorfózis lényegét fejezi ki. Nem mellékes az sem, hogy az 
alkimisták számára a tűz, a tüzes kard a megpróbáltatások jelképe, hiszen mint . 

mondják, az aranyat a t űzben kell megedzeni. Végül pedig a tűz nem más, mint 
maga a lélek, mert a lélek a tízezerb őrű  tűz gyermeke. 

A labirintus 
A második fejezetet függönybeszélgetés követi, sorrendben az ötödik, amely több 

vonatkozásban is kulcsfontosságú. Ebben a beszélgetésben fejti ki az ügyviv ő, hogy 
a regény szerepl őinek személytelen, leszedhet ő  és felcserélhet ő  maszkja nem más, 
mint a monománia, a rögeszme, amelynek mindegyikük rabja (i. m. 358.). Nem 
válnak személlyé a szerepl ők, ezért nem is képesek közös életre egymással, vagyis a 
társadalom csak látszat, a közösség nem létezik, hiszen az egyének a maszk, a rög-
eszme rabjai és egymásra nincsenek tekintettel. „Bábeli társadalom" (i. m. 356.) ez, 
a nyelvzavar; a fölfordulás állapota. Ezért érzi úgy az olvasó, hogy csapdába, útvesz-
tőbe került, minden a feje tetején áll. Maga az elbeszélés is kibogozhatatlan, hiszen 
az ügyvivő  elmondja, hogy több helyen is módosította az elbeszélést. Bormestert 
mindez nem hozza zavarba, az ő  regényelmélete szerint ugyanis az a jó, ha a regény-
nek nincs egyetlen fix pontja sem. Az elbeszél ő  és az ügyviv ő  egymást ellenpontoz-
zák, az olvasó és a kritikus is ellenpontozódik, vagyis a regény „állandó mozgásban 
van", így a szerkezete tulajdonképpen egy négyszólamú fúgáéra emlékeztet (i. m. 
409.). Az ügyviv ő  viszont képzőművészeti hasonlattal él, és úgy véli, hogy a regény 
a sokszerűség gondolatára épül, ahol a lényeg rejtett marad. 

On, nézetem szerint, azt az eljárást követte, amit néhány képén Brueghel 
alkalmaz, különösen az Ikarusz cím ű  festményén, ahol kolosszális táj, tengeröböl, 
város, házak, hajók, kiköt ő , erdő, szántó-vető  ‚ parasztok, almaszedés, utak, 
kocsik és gulyák és lovak és katonaság van, és a roppant távlatban, oldalt a 
tengerben picurka kis löccsenés, mintha valaki a vízbe köpött volna, itt esik a 
tengerbe a szegény Ikarusz. Ön is egész menazsériát vonultat fel, koholt alako-
kat, fene nagy históriát és bonyodalmat, csak azért, hogy az embert félrevezes-
se... (i. m. 375.) 
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Ebben a függönybeszélgetésben a regényelméleti fejtegetések dominálnak. Miu- 
tán a zenével és a képz őművészettel állították párhuzamba az irodalmat, Bormester 
indulatosan magyarázza el az ügyviv őnek, hogy a regényben a szó a legfontosabb, 
nem az elvek, nem a szerepl ők tulajdonságai, nem a történet, hanem a szó. 

Nekem csak a szavakkal van dolgom. A költészet világa nem a kozmosz, nem 
a társadalom, nem a pszichológia, nem a történet, nem a morál. A költészet 
világa a szóval kezd ődik, és a szóval végz ődik. Nincs probléma, nincs egyenlet, 
nincs ítélet, nincs következtetés. Egyenlet is szó, ítélet is szó, következtetés is 
szó. Nem járás, hanem szó. Nem hang, hanem szó. Nem arc, hanem szó. Mindig 
szó — (i. m. 378.) 

Ezek az emberek mind szavak. (i. m. 379.) 
Igy válik a regény szavakból épített labirintussá, ez pedig felidézi a következ ő  

művészetet, amellyel a regényírás rokon: az építészetet. Bormester ugyanis bevallja, 
hogy a legszívesebben építész lenne és házat építene, melynek kertjét magas k őfal-
lal venné körül, és a ház homlokzatára pedig arany(!) bet űkkel azt írná: „Tat tvam 
aszi". Ami szanszkritul annyit jelent: ez vagy te. Az építészet is hermetikus mester-
ség, mert építeni azt jelenti, hogy felépíteni önmagunkat. A Scientia sacra ezt a 
következőképpen fogalmazza meg: 

Az ember a szellemváros képe, de az ember maga építi fel jó gondolatokkal, 
jó szavakkal és jó tettekkel, mint az iráni hagyomány tanítja. S azáltal, hogy az 
ember önmagát mint szellemvárost felépíti, ahogy a puszta és kietlen anyagi ter-
mészet közepén házakat emel, utcákat kövez, falakat, kapukat alkot, templomo-
kat és palotákat épít, és rendezett, törvényes közösséget szervez, az ember 
tulajdonképpen az örök szellemvárost építi. (Hamvas 9. köt. 327.) 
Bormester részletesebben is szól az általa elképzelt épületr ől, amely egy magas 

kőfallal elhatárolt kert közepén található. 
A kapu a csengő  nyomására kitárul, s ön belép. A. csarnokban lépcs ő  vezet. 

fel. Jobbra-balra sehol ajtó, fel az els ő, aztán a második emeletre, aztán a 
teraszra, s onnan a túlsó oldalon ismét le a kertbe. Ön csodálkozik. Az ördögbe 
is, itt valami tévedés van. A házat megkerüli, ismét belép. Az ajtót keresi. Jobb-
ra és balra tapogat, kopog. Nincs. Sima falak. Szép fehér márvány, de ajtó nincs. 
Megint fölmegy a tetőre, és a túlsó oldalon le. (...) Váróterem. Ha ide belép, nyíl-
egyenes folyosó vezet át a házon és a másik oldalon ki a kertbe. Nincs bejárat, 
állapítja meg kimerülten és lehangolva. De íme mégis van a házon ablak, a 
kémény füstöl, és egyébként is látszik, hogy a házat lakják. (Kl: 383-5.) 
Az ügyviv ő  ekkor már érti a ház lényegét, innen ő  folytatja a leírást. 

A villanykapcsolókhoz meg egyáltalán nem mernék nyúlni, mert azok bizto-
san forró vagy jeges tussal vannak összeköttetésben, ha pedig valamelyik szobá-
ban, véletlenül, mert ez is megtörténhet, a kerevetre rálelnék, nem mernék leülni, 
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mert tudnám, hogy az süllyeszt ő, ha pedig valahol bárszekrény lenne, falatozó-
val, a sonka papírmaséból lenne, a konyakosüveg pedig felrobbanna, és egyéb-
ként is a konyhatűzhely a rokokó szalonban lenne, az éléskamra a könyvtárban, 
a könyvtár viszont a gardrób sarkában, és az ebédl ő  közepén roppant tekn ő, saj-
tárokkal és dézsákkal és üstökkel, és minden jel arra vall, hogy nagy mosásra 
készülnek, a mosókonyhában viszont világosbíbor selyemkárpit, de a székek 
helyett nyersfatönkök, és mindegyik rönkön friss macskaszar, amelynek szaga kel-
lemetlenül vegyülne a floridai mák illatával, és a falon a felirat: Mene tekel 
ufarszin. (i. m. 385-6.) 
Emlékeztet ez Mr. Howligree korábban ismertetett varázsbarlangjára is, ahol sem-

mi sem az, aminek látszik. Figyelemre méltó az épület és a keleti vallások mandalá-
ja közötti hasonlóság is. A mandala szó szerint kört jelent, de használják „közép" 
és „körülvevő" értelemben is. A mandala tulajdonképpen egy meglehet ősen bonyo-
lult rajzolat, amely egy küls ő  övből és egy vagy több egymásba rajzolt körb ől áll, 
melyek közepén egy négy háromszögre osztott négyzet van. A háromszögek belsejé-
ben, valamint a mandala közepén, újabb körökben, istenalakok vagy jelképeik 
láthatók. Ez a vázlat végtelen számú változatot enged meg: „némelyik mandala labi-
rintusra hasonlít, mások palotára, bástyákkal, tornyokkal és kertekkel". (Eliade 
1996. 264.). 

A világ labirintus. Az emberi psziché is az, akárcsak a világ lényegét megjelení-
tő  mandala is. Az alkímia segítségével a labirintus feltérképezhet ő  lenne, de az alkí-
mia nyelvezete bonyolult, szimbólumrendszere szintén labirintusszer ű : több jelkép 
írja le ugyanazt a műveletet, és ezek a jelképek nem mindig fedik egymást teljesen. 
Az alkímia is, ahogy a világ, a psziché, a mandala és a regény is: labirintus. Ordö-
gi felfordulás, diabolikus cirkusz. Mágikus útveszt ő . 

Dúl Antal beavató regénynek nevezi a Karnevált. (Dúl 1985. 40.). Talán a beava-
tás jelenti a kulcsot a labirintushoz, illetve magához a regényhez. A beavatás ugyan-
is a tudat átalakítása, a tudat színvonalának megemelése. Mint minden átalakítás, 
úgy ez is leírható alkímiai terminológiával. A beavatás során az ember a lesz űkült 
életének határait áttöri, és a létezés egészét magában helyreállítja (Hamvas 3. köt. 
202.). A beavatás megnyitja az utat a lét irányába, a személyiség kiteljesítése érde-
kében. Ugyanezt jelképezi az alkímiai coniunctio, ahol a szétválasztott elemeket a 
tökéletesség jegyében egyesítik újra. Ahogy az alkímiai procedúrában szükség van 
egy köztes elemre, a mercuriusra, ugyanígy a beavatás során is szükség van egy köz-
vetítőre, egy mesterre, aki segít végigjárni a kiteljesedéshez vezet ő  utat. 

A beavatáshoz a mandala szimbolikája is lényeges pontokon köt ődik. 
Ez a beavatási aspektus jelzi a mandala és a labirintus bizonyos szerkezeti 

hasonlóságait. Számos mandalának egyébként világosan labirintus jelleg ű  a raj- 
zolata. A labirintus rituális funkciói közül számunkra kett ő  különösen érdekes; 
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egyrészt az, hogy a túlnant jelképezi, bárki is lép oda be a beavatás révén, az 
valódi descensus ad inferos („halál” majd „föltámadás") megvalósítója lesz; más-
részt pedig az, hogy egyfajta „véd őrendszert" képvisel, mind spirituálist (a go-
nosz szellemek és démonok, a káosz er ői ellen), mind anyagit (az ellenségekkel 
szemben). Mivel a város csakúgy, mint a templom vagy a palota ,világközépet" 
alkot, ezért labirintussal vagy falakkal védték a betolakodók, az ártó er ők, a „si-
vatagi szellemek" ellen egyaránt, akik megpróbálták a „formákat" abba az alak-
talanságba visszalökni, amelyb ől azok eredtek. Ebb ől a szemszögből tekintve a 
mandala (valamint a labirintus) funkciója legalábbis kett ős lenne; egyrészt egy 
földre rajzolt mandalába való belépés beavatással ér föl, másrészt pedig a man-
dala „megvédi" a tanítványt minden romboló er ővel szemben, egyszersmind se-
gíti az összpontosításban, abban, hogy megtalálja saját „középpontját". (Eliade 
i. m. 267-8.) 
Bormester Mihály is a középpontot keresi, ahonnan nézve a labirintus áttekint-

hető, megfejthet ő . A regény hét fejezete Bormester beavatását kíséri végig (a legtöbb 
tradícióban a beavatás hét fokozaton keresztül megy végbe, lásd pl. Hamvas 9. köt. 
66.). Az els ő  fejezet témája a hős neve volt, mondja az elbeszél ő, és ezzel arra utal, 
hogy Bormester Virgil, amikor a börtönben Mihály arkangyalnak képzeli magát, 
valójában nem önmagát találta meg, hanem születend ő  fia nevét. Mihálynak így már 
a születése el őtt megvolt a neve (mátrixa). A regény második fejezete Mihály szüle-
tésével foglalkozott, a következ ő  fejezetekben pedig Mihály a sorskerék örvényl ő  
forgatagába, a labirintusba kerül, ezzel egyidej űleg viszont a kiteljesedés felé is meg-
nyílik számára az út. 

Ezt az utat fogjuk végigkísérni a továbbiakban.(...) 
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Thontica Beáta 

„Finom adogatás": 
Kosztolányi - Tolnai* 

A. Kosztolányi — Tolnai kapcsolat eleven kölcsönviszony, le nem lezáruló, évtize-
dek óta tartó játszma. Az interaktivitás az életm űvek többszintű, poétikai, szöveg-, 
opus- és diskurzusközi kapcsolataira is kiterjed. Kosztolányi, másutt pedig Csáth 
a virtuális adogató, akik azonban egészen más alakzatokban, jelekben, képekben 
kapják vissza a feldobott labdákat. Motívumaik, élményeik, alakjaik, életesemé-
nyeik indítják el a folyamatot. Az elbeszélést az életrajzok, irodalomtörténetek, 
dokumentumok folytatják. Az önmaguk és a mások által megkonstruált, transzfor-
mált arcélek egymásra másolódnak. 

A finom. adogatás kifejezést a Balkáni babér egyik helyér ől emeltem ki, s csupán a 
Tolnai-opus visszafelé olvasása során jöttem rá, hogy az emlékezetkihagyás hátteré-
ben éppen egy megjegyzett, átmenetileg mégis a tudat alá merült emlék vezérelt. Az 
adogatást bonyolító rekettet ugyanis Tolnai még 1983-ban, a Vidéki Orfeuszt kötetben 
a kezembe adta. A Két teniszüt ő  „árvacsáth" című  első  része még korábbit, melyhez 
kés őbb a „gugakereszt" című  versből, prózából álló darabokat illeszti. Ebben olvas-
ható a látomás, amely az 1972-ben lecsapolt Palicsi-tó sártengeréb ől bontakozik ki: 

„Ahogy közelebb másztam, már úgy éreztem, az aluminium csövön légz ő  festő  vásznán 
mászok, két emberalakot, két sárral tapasztott ;  különös pipisked ő  pózban megkövült emberala-
kot láttam, 3-4 méterre egymástól. 

Egykor fehér ruhában, fehér cipőben lehettek. 
Egyik helyen még szépen látszott a ruhák fazonja, a másik helyen pedig be lehetett lát-

ni a csontváz belsejébe, ahol egy pillanatra úgy tűnt, bagyoly vagy varjú fészkel. Magasra 
emelt kezükben moszatos teniszüt ők... Már kifelé igyekeztem, amikor hirtelen visszafordultam. 

Kosztolányi és Csáth?! 
Lehetséges, dünnyögtem nyakig a sárban, hiszen ha rájuk gondoltam, mindig teniszezni 

láttam őket Palicson, és most, hogy minden lecsapoltatott, természetes is, hogy valóban meg-
pillantsam őket. 

Magasra emelt teniszütőjük között a nap... 

* Elhangzott a Kosztolányi Dezs ő  Napok irodalmi tanácskozásán (2002. március 28-án) 
1  Tolnai Ottó: Vidéki Orfeusz. Magvet ő  Könyvkiadó, Budapest, 1983. 264-272. 
2  Tolnai Ottó: Világpor. Forum Kiadó, Ujvidék, 1980. 229. 
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Es most már, mondtam valakinek a parton (régi nagy novellatémámra gondolva), csak 
rendbe kell hoznom a ruhájukat (a bagoly; a varjú benn is maradhat) és megmozgathatom, 
megszólaltathatom őket a fenyves mögötti vörös salakpályán, hiszen már ismerek mindenkit 
a közönség közül is. 

Kosztolányi Dezs ő  és Csáth Géza aznap délel őtt érkeztek Pestr ől és első  útjuk a 
reketthúrozó mesterhez vezetett..." 

E szövegdarab akár a keletkezés, teremtés, újjászületés, újraalkotás, az alaphely-
zet és benne a két Urfigur inkarnálódásaként is értelmezhet ő. Osszövegként is kezel-
hetnénk, melyb ől Tolnai az elkövetkez ő  két évtizedben, s a meghatározó, alapozó jelek 
jelentőségét ismerve művében, továbbra is építkezni fog. Am itt létesül egy harma-
dik sziluett is, a beszél őé. Ki beszél? Ki is áll nyakig a lecsapolt tó sarában? A há-
rom alak egyike mindig a megszólaló éppen aktuális énje, a másik helyenként a palicsi 
p howard, T. Orbán vagy a kosztolányi, csáth, desiré, brenner jósika, dr. brenner, árvacsáth 
szóhoz, névhez köt ődő  szólam. Együtt kalandoznak, közvetlen kapcsolatban vannak 
egymással, tesznek-vesznek, beszélgetnek, a szólamok pedig minden megszólalásnál 
más képzelt lényhez rendel ődnek. A megkett őzés-előképhez, az elbeszélő  — Esti Kor-
nél pároshoz, a néz őpontcserékhez hasonlóan, itt is homályos a megszólaló alany és 
a megszólított, vagy a megszólalás tárgya közötti viszony. Beszél ők és hallgatók együtt. 
küszködünk a narratív identitás megalkotásának folyamatában. 

A szüntelen újrakezdés, variálás, improvizáció következtében a megértésben 
ugyanazon mozzanatok töltenek be irányadó szerepet, mint amelyek az iránytévesz-
tések játékát vezérlik. Láthatatlan kis labdákkal folyik a játék, mint Antonioni 
emlékezetes tenisz -pantomimjában: ; ,csak úgy finoman adogattunk egymásnak I az ólom-
lemez felett A pantomim-hasonlat mégsem pontos. „Finom adogatás" folyik, ám mint-
ha a bedobott szövegdarabok, motívumok, jelek, nevek láthatóak lennének, s inkább 
a labda röpte, cikázása, irányváltása lenne követhetetlen. El őbb a Kosztolányi-szö-
vegben, a Csáthéban, majd váratlanul a Tolnaiéban látjuk viszont. Közben azonban 
visszakereshetetlenné válik az eredeti hely, honnan is jött, s már csak azt a másik 
arcát mutatja a kép, látvány, szó, figura, érzés, szorongás, melyet Tolnai kezének, 
észlelésének, nyelvének „fogásától" kapott. Az elkapás, a kézjegy, a befogás, a visz-
szaadás nem újrateremtés és újrarendezés, hanem els ődleges teremt ő  gesztus. Az el ő-
dök álarcait, szerepeit, jelmezeit egy új szubjektum ölti magára. Ennek hagneme, 
látásmódja összefog és szétbont. Egy atavisztikus, retrogád szerel ő , össze- és szétíró 
veszi őket kézbe, a désiré észbontó detaille -ainak csodálója, utóda, egyeneságú leszár-
mazottja. 

:3 Pilinszky az IN MEMORIAl17 CELAN-t készül n2eg-nemírni. In.: Balkáni babéi: Jelenkor Kiadó, 
Pécs, 2001. 193. 
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.Mire körvonalazódni látszana egy személy, kezdenénk kiismerni hanghordozását, 
társító logikáját, csapongásait, egyszeriben felhangzik a nem költ ői és nem retorikai 
kérdés: „de akkor kis lila áriáit végképp félbeszakítottam. I mondd desiré ki az a költ ő  I aki 
megállás nélkül azt sugdossa nekem I aki egész opusát erre a refrénre építi hogy I árva-
csáth" 4 . A. megszólaló önreflexiós csavarintása a következ ő  szöveghelyen is meghök-
kentő . Az alaphelyzet a mondom desirének, az ajánlás Mészöly Miklósnak szól: , ;azzal 
a bizonyos veronikakend ő-problémával kapcsolatban l amely olyannyira meggyötört volt 
engem abbáziában l kikértem desiré véleményét I mármint hogy elképzelhet ő-e muszlinból I 
elképzelhet ő-e halványazúr muszlin veronika kezében I desiré tekintete srégen végigsöpört 
rajtam I báró brenner jósika mondottal hagyd kérlek az ilyen halovány muszlin-ügyeket a 
verselőkre I mi prózát írunk mint a halál: tőmondatokban" y 

Miféle valós metafora6  kerekedik ki tehát a Tolnai-versekben és prózákban Kosz-
tolányiból, Csáthból, milyen hármas találkozik a határzónától Dániáig a legképtele-
nebb helyeken egymással, milyen fikciós műveletek hozzák létre e palicsi tófenékb ő l 
kiemelt figurákat? Kosztolányinál és Tolnainál külön-külön is már-már követhetet-
len az alakot és alakmást, az alterego alakmását, a mást mássá hatványozó, a jelet 
jellel fokozó, mozgató, kimozdító, bemozdító m űveletsor, a szituációkat történetté 
tágító nyelvi figurativitás. Ezt bonyolítják a m űvek, az életelbeszélések és olvasata-
ink által megképzett képek, árnyképek, melyeket K. D., Esti Kornél, Cs. G., T. O. 
vonásaival ruházunk fel. Az ismétlés, önismétlés, fokozás, b ővítés, rájátszás, fikciót 
fikcióval tet őző  kanyarintás, minden szemantikai bizonyosságot eleve kérdésessé 
tevő  nyelvhasználati bravúr és az imitációs beszédmód mint a mímelés mímelése, a 
groteszk, a humor, az irónia deformáló józansága — mindezt feler ősíti. 

Abban a karneváli forgatagban, melyet Tolnai szövegösszefüggései a Kosztolányi-
és a Csáth-fikció köré sz őnek, egyértelművé válik, nincs olyan Kosztolányi- vagy 
Csáth-arc, amit rekonstruálnunk lehetne. Ez az imagináció tart ugyan némi rokon-
ságot saját olvasatunkkal, ám mindebbe most még egy látószög keveredik: a lencsét, 
hol a mikroszkópét, hol a csillagvizsgáló távcsövét, hol valami öntükröz ő  tükröt tar-
tó virtuális figuráé. Közben felrémlik Mészöly példája, aki egy démonikus Krúdy-ar-
cot kutatott, nem a Szindbád mögé improvizált kedélyes pesti bohémét. Segítenek-e 
vajon az irodalomtörténeti portrék? Vagy e képzelt lények történetei a históriáét? 
Kockázatos lenne a helyesl ő  válasz. „Merre csörög a dió? Semerre." Tolnai ott idézi 
Kosztolányit a mottóban, ahol a vers következne, ahogy illik: „s itt következzék a köl-
temény II mely nem következik" — és a sor hétszer ismétl ődik'. 

Árvacsáth. Széphalon Könyvm űhely, Budapest, 1992. 81. 
Uo. 78. 

6  Balkáni babér. 67. 
' Két teniszütő . In.: Vidéki Oh fensz, 266. 
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A Tolnai Ottó írásgyakorlatát mélyen meghatározó ismétlés, variálás, a kijelen-
tés, szövegdarab, fogalom, metafora újraidézése, az állandóan megújuló kontextus-
teremtés, egész opusát mozgásban tartja. Minthogy ebben az imaginációban és nyelvi 
gyakorlatban mindig minden új s egyben már valahol leírt, az összefüggéseket kere-
ső  olvasás is a szüntelen rekapituláció jegyében folyik. Az adogatással, teniszüt ővel 
kapcsolatos átmeneti kihagyásom, a felejtés és rátapitás egybeesése, is err ől tanús-
kodik. A több mint négy évtizedes munkásság során Tolnai maga is többször végzett 
rekapitulációt. 8  A mostani kérdéskör szempontjából a nyolcvanas évek eleje és 
közepe tűnik jelentősnek, amikor néhány összefoglaló verset írt, s a költ ői tapaszta-
lat összegezésével egyid őben verseiben és prózájában olyan metaforavonulat és 
tematikus-motivikus láncolat jelent meg, melyek egy új korszakot készítettek el ő . 

Ilyen szerepet tölt be az 1987-ben Ujvidéken megjelent Prózák könyvének kötetzá-
ró, Palics című  szövege. Egyes mozzanatait azután a született deconstructeur módján 
versben, elbeszél ő  szövegben szétírta. A.m a mondatig, mely szerint alteregóinak egyi-
ke, „T Orbán ismét palicsi polgár"9  lesz, még hét év telik el. A Palicsra költözés ténye 
nyomán felerősödik a Kosztolányival és Csáthtal kapcsolatos költ ői stúdiumra. A két 
előd hűlt helyét a nyomozás termékeny újraalkotó gesztusai töltik be. A Versek. köny-
vében (1992) olvasható Eletjel, Erzelmes vers Vasról, Levél arról hogyan taiaítani a vajda-
sági irodalmat Velencében, valamint a Mi volt kérded a legszebb Dániában című  hosszabb 
narratív versszövegek, az ezredvég költészettörténeti jelent őségű  darabjai, a mosta-
ni elemzés szempontjából is kitüntetettek. „A magyar irodalom e csodálatos bácskai iker-
párja"il, Csáth és unokabátyja, Kosztolányi, eleinte mintha annak a hivatkozási, 
utalási sornak az elemei lennének, melyek Tolnainál valóságos lexikonná terebélye-
sednek. Az írók, költ ők, festők, művészek, filozófusok, filmrendez ők, regény- és film-
szereplők nevei a megszólalás, a gondolkodásmód és az utalásos nyelvhasználat 
köznapi eszközei. A gyakori hivatkozások természetes elemei beszédének és a szöve-
geket alakító imaginációnak. 

E két név azonban kivételesen lassú átalakuláson megy át, jelként kezd m űköd-
ni, majd egész jelrendszert hoz létre. A Balkáni babér egyik versében felkínált kife-
jezés értelmében költői kategóriává válik. A Tolnai nyelvi műveleteit alakító kett ősség, 
amely elválaszthatatlannak mutatja a figurativitást és a narrativitást, a két név 
vonatkozásában is működésbe lép. Minden „csak" metafora, és mindenb ől történet 

s A Versek (Forum Kiadó, Újvidék, 1975) kötet alcíme is Rekapituláció. 
9 Tolnai Ottó: Kékít őgolyó. Uj prózák könyve. Kortárs Kiadó — Széphalom Könyvm űhely, Buda-

pest, 1994. 358. 
10  „minden szabadkai megszállott ( őrült) helytörténész (ha nem kosztolányit és/vagy csáthot kutat-

ja) akkor a villamos történetét". Érzékiség gyónásom. In. Balkáni babéi; 143. 
11 Versek könyve. Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1992. 97. 

149 



szöv ődik. Ebesen kell figyelnünk a jelek létrejöv ő/lebomló, Újra összeálló, majd szét-
eső, egymást vonzó és egymást taszító mozgására. A két név motívumok, képek, 
érzetek, tárgyak, jelképek sorát idézi és rántja magához. A narratív olvasat értelmé-
ben két ellenh ős, tragikus, komikus figura alakja lép ki a sárból, s mint az els ő  
emberpár, mozogni, cselekedni kezd. Helyzetek, történetek szöv ődnek köröttük, hol 
ketten vannak, hol hárman, ugyanis az éppen beszél ő, a megszólaló (grammatikai én 
vagy ő) egy velük együtt tébláboló, közvetlen párbeszédben, kölcsönviszonyban álló 
virtuális személy. A szituatív beállítottság, tehát a különleges helyzetek iránti fogé-
konyság, mikrometszeteket alkot, ezeknek pergetése, váltogatása, sorjázása, halmozá-
sa történetszer űvé, majd előbb-utóbb regényszerűvé válik. 

Az Árvacsáthot (1992) már mint olyan alternatív folyamot követjük, „regényt ver-
sekből", melyre a korábbi Kosztolányi és Csáth-motívumok felkészítettek bennün-
ket. A két, illetve három alak, az imaginárius versszubjektumok közötti rokon-
ság, ikerség, egymásrautaltság kivételesen feler ősödik e versciklusban. A 2001-ben 
megjelent Balkáni babérban tovább élő  nevek, figurák, metaforikus együttesek felme-
rülése már magától értet ődőnek tűnik, kérdés azonban, hogy e meg nem állapodó 
kategóriákból most, itt éppen mik és kik képz ődnek meg. Ugyanazon jelek vándo-
rolnának az opus szövegterében és alakítanák annak bels ő  szövegközi viszonyháló-
zatát? 

A kérdés elválaszthatatlan attól, hogy miben észlelhet ő  egyáltalán folyamatosság 
Tolnai művészetében. Zsigeri ellenállása az oksági logikával szemben, a diszkurzív 
gondolkodásnak megfelel ő  alakzatoktól és formáktól való alkati idegenkedés az ana-
logikus, asszociatív tapasztalásmód következménye. Az opus szempontjából eldöntött 
az elméleti vita: a metaforának van ismeretelméleti funkciója. A metafora princípi-
uma a megismerés, az öntapasztalás és a nyelvi világalkotás els ődleges lehetősége. 
Erről tanúskodik a dolgok kapcsolatokban és bonyolult in absentia viszonyokban meg-
mutatkozó rendje és összefüggése. Látszólag ellentmond ennek a dolgokhoz visszave-
zetett tárgyias nyelv poétikája, a „bet űzni botladozva a lét hegeit"11  programja, 
amelynek törekvése, hogy „a deklamálás az éneklés és az elidegenített I effektusok között 
valahol I egy közvetlen nyelven I olykor ha dadogva is elmondani mindezt" 13 . 

Hasonlóképpen ellentmondhat a léttörténés eseményszer ű  megélése is, amely 
gyakran folyamatszer űnek mutatja a tárgyi, látványi, dologi világ olyan elemeit is, 
melyektől alapvetően idegen az időbeliség és a mozgás. A narratívum ennek megfe-
lelően hatol be azokba a nyelvi és poétikai alakzatokba, melyeknek m űfajtörténeti 
értelemben nem része. Az eredmény az az epika-dráma-líra hármasságot felváltó 
beszédmód, amelyet a Barthes-féle discours fogalom jellemezhet a legpontosabban. 

12 Életjel. In.: Versek könyve. 98. 
13 Uo. 
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Ebben további megkülönböztetések válaszfalai omlanak le, mint amilyen az irodal-
mi — nem irodalmi beszédmód, próza — vers, illetve a metafora — elbeszélés, vagy a 
diszkontinuáltság — folyamatosság. Az els ő  két szembeállítás megszüntetésének eszté-
tikai és műfajpoétikai, az utóbbi kett őnek retorikai, szemléleti, nyelvhasználatbeli 
kövtkezményei vannak. 

A léttörténés eseményszer ű  és/vagy társító megélésének formája a történet és/vagy 
a metafora. A dolgok asszociatív módon létesítenek kapcsolatot egymással, helyze-
tekbe rendez ődnek, a helyzetek pedig kimozdulnak, alakulnak, változnak, tehát tör-
ténnek, valakivel történnek: a metafora mozgásba jön, temporálissá válik, elbeszél. 
Ha nincs tárgy, tény és alak, akkor is van valaki, aki észleli a történést. Az észlel ő , 
az érzékel ő, a látó, a tapasztaló, a megszólaló — akár mint a Mészöly-féle tanú, a 
tradícióbeli krónikás, vagy a régi történetek elbeszél ője — puszta jelenlétével, ben-
neállásával, valami grammatikai Dasein-funkció által, vagy a történetszer ű  érzéke-
lésmóddal, alakokra, eseményekre való odafigyelésével létesít folyamatosságot. A 
kapcsolatteremtés a metafora, az asszociáció, az érzéki tapasztalat és az imagináció 
révén következik be. Ha nem a szövegszer ű  vagy a beszédszer ű  minőségek biztosí-
tanak folyamatosságot, akkor a jelek, képek létesülése vagy a képek kapcsolódása, 
egymás mellé rendel ődése alkot folyamatot. Amikor alakok, események népesítik be a 
szövegvilágokat, alapvet ő  töredékessége ellenére mozgó-képpé, történetszer űvé válik 
a beszédfolyam — az alternatív versek minden sorszer ű  tördelését ől, rendhagyó szin-
taxisától és az írásjelek nélkülözését ől függetlenül. 

Befejezésül kiemelnék néhány mozzanatot a Kosztolányi- és Csáth-kategóriák 
lehetséges értelmezései közül. 

— Alakváltozataikat, akár útitársak, maszkok vagy ördögi el ődök képében jelen-
nek meg, a beszélő  a virtuális folytonosság és az önazonosság keresésében szólítja 
magához. 

— Minthogy a fikcióképzésben egymásra másolódnak, egyben szerzők és egymás szer-
zeményei is, akik felöltik saját imaginárius h őseik vonásait. 

Az irodalmi hagyományból, az irodalomtörténetb ől és az életrajzi háttérb ől 
kilépve belépnek egy fiktív életrajz el őterébe. Uj .  életrajzolójuk, a Tolnai-szövegek 
szubjektuma is velük együtt konstituálódik. Szabadkai el ődeit és saját opusát az 
ontológiai beállítottságnak megfelel ően olvassa és írja újra. 

A helyszínek (a város, a fürd őhely, Szabadka, Palics, a park,. a n ői strand, az 
orvosi rendelő, Ludas, a szik) eredetileg imaginációjuk nyomán váltak irodalmi 
toposzokká. Ez bővül és transzformálódik az új léttapasztalatnak megfelel ően. 

A térbeliség Tolnai szövegeiben különféle korokat egyidejűsít. A 19. századvég . 
térideje átível a huszadikon, és a 20. századvég olyan attribútumaival egészül ki, 
melyeknek értelmezéséhez a megszólaló megkerülhetetlenül az el őidők felé fordul. 
A szabadkai Teréz-templom homlokzatának, boltozatának hasadása egyben a külön- 
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féle történelmi id őrétegek illeszkedése, amely támpontot nyújthat a létmegértéshez: 
„desiré és brenner józsika málnaszoknyában ők ministrálnak I hasad desiré és brenner 
józsika temploma I hasad halkan mintha csak súgni akarnának valamit ". 14  

Az inkarnálódás/visszatérés változatai az iszapfigurák kiemelkedése a tófenék-
ről, a kreatúrák döbbenetes látványa, az Andersen szobornál való találkozás, vagy az 
Erzékiség gyónásom két szöveghelye: „visszajöttek desiré ropogós disznóbőr I bőröndökkel 
pullmann els ő  osztályán I dr brenner négykézláb mászva át I az árvalányhajjal ben őtt 
határzónán"" A virtuális visszatérések legtöbb esetben térbeliek és id őbeliek is. 
A későbbi korba, mába (1992-be vagy 2002-be) való visszatérés (például 1919-b ő l 
vagy 1936-ból) valójában a határzónába ékel ődött helyszínek felé irányuló el őremoz- 
gás. Az alaphelyzetek mindegyikét a vidék térbeli fekvéséb ől következő  kettősség, 
köztesség tudata határozza meg. 

Az azonosságtudat bizonytalansága, a hordozható és felcserélhet ő  identitás, a 
személyes meghatározók átruházhatósága, a szövegr ől szövegre, kötetr ől kötetre 
imbolygó hármas valamely legkisebb közös többszörös minimálprogramját realizálja 
az alakváltások és szerepcserék sorozatában. 

A két költői kategória az egységes és koherens személy létesítésének lehetetlen-
ségét példázza, s ezzel együtt egy lehetséges közös ars poetica látomásának alakítója: 
„egy napnál senki sem merészeljen tovább szabadkán maradni I elveszünk a részletekben I itt 
akárha egy nagy mozsárban törték volna össze I mind a monarchia finom porcelánját"." 
A Balkáni babér összefoglaló jelent őségű  nagy verseiben (Erzékiség gyónásom, 
Adriadalom) az ellenvers, a nem-vers formájú konfesszió a megszólaló szembesülése 
saját léttapasztalatával és önmagával mint az imaginárius figurák egyikével, s ezzel 
együtt szembenézés azzal a poétikával is, melynek nemlétez ő  centrumába e két ala-
kot állította. 

Hol kereshetnénk tehát a legkisebb közös többszörös helyét? Azokban a nyelvi 
gesztusokban, amelyek magukban rejtik önmaguk megszüntetésének esélyét: 

a legtisztább jel 17  utáni nyomozásban, noha „az is meglehet már nincs is szükség I 
se jelre se gesztusra" (uo.) 

az alkotás és az alkotás visszavonása egyidej űsítésében („hogyan kell megírnom 
hogy ne írjam meg I annál is inkább mivel már a kezdetekt ől I megíratlan verseket írtam" 18 ) 

— a szétszerelésben („beálltak lám I e szétszerelt orgonaként hangzó vitorlásba I szana-
szét szellenty űk szélládák" 19 ) 

1  Balkáni babér. ]47. 
15 Balkáni babér. 154. 
16 Balkáni babéi: 136. 
17  Balkáni babér. 180. 
18 Balkáni babéi: 181. 
19  Balkáni habér: 154. 

152 



a töredékességben, a szaggatottságban, a törés, hasadás, szétválás állapotában 
(„ők a kis málnaszoknyás ministránsok l neszeleték meg el őször hogy valami hasadni kezdett 
I súgni hogy valami halkad hasad I/ hogy VÉGE lám hasad egyre tovább” 10 ) 

a jelentéktelenségek, a motívumnélküliségek, a tárgyak, a semmis, a pontszerű  
méretek jelentőségének felismerésében („mint a kis / majdhogynem motívumnélküli 
/semmis pointillista vásznak forró isteni rasztere" 21 ) 

a létérzékelésben, amely a felfokozottság, ajzottság és a lefokozottság rettenete 
között végzi ingamozgását. 22  

Tolnai szövegeiben Kosztolányi, Csáth és palicsi krónikásuk véresen komoly és 
esendően komikus helyzetekben téblábolnak. Mintha az alábbi észlelettöredék is 
ezeknek sorához tartozna: „Nagyon egyszer ű  temetés volt ez, olyan, amilyen a 
Halotti beszéd költőjéhez illik. A rövid gyászmenet élén a nyugatos írótársak egy kis 
csoportja. S azoktól elszakadva, külön, a végén, az útszélen az árokparton, hajadon-
fővel, nyitott galléros kockás tarka ingben a testi-lelki jóbarát, Karinthy Frigyes." 23  

20  Balkáni babét: 147. 
21 Balkáni babér. 136. 
22 A véletlenek folytán, melyek olyan nagy jelent őségűek Tolnai versnyelvében, nem közülük, csu-

pán közelükből került ki Az ingamozgás elmélete cím ű , 1883-ban Eszéken megjelent könyv, mely-
nek szerzője Kosztolányi Dezs ő  apja, Kosztolányi Árpád. 

23 Baránszky Jób László: Kosztolányi arca. Uj Irás, 1985. 11. 12-17. 
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Harkai Vass Éva 

Nero és Vergilius* 
Kosztolányi Dezs ő  Nero, a véres költ ő  (1922) és Hermann Broch Vergilius halála 

(1945) című  regénye a m űvészlét. (művész és műve, művész és művészet fájdalmas 
kettősségének, szembenállásának) kérdésköreit járja körül. 

Hogy mindkét szerz ő  egyazon évben született, különösebb informatív értéket nem 
hordozó, csupán véletlen egybeesés. A Nero-regény Kosztolányi korai (els ő ) regénye, 
regényírói pályájának nyitóm űve, Broch regénye viszont kései alkotás. Milyen 
olvasói elgondolás révén állítható egymás mellé, párhuzamba a két, egymást majd 
negyedszázadnyi id őbeli eltéréssel követ ő  mű ? Kosztolányi és Broch műve is művész-
regény, azaz mindkét író ahhoz a regénytípushoz folyamodott, amely m űvészhős köz-
vetítésével, a művészfőhős küzdelmeinek mimetikus ábrázolása révén vall szerz ője 
művészethez való viszonyáról, m űvészettel kapcsolatos kérdéseir ől, kételyeir ől. A. mű -
faji analógián túl szembeötl ő  a hősválasztás analógiája is: Nero is, Vergilius is 
pszeudo -valóságos (fő)hősök, olyan hősök, akiknek neve az olvasóban kulturális asszo-
ciációkat kelt, valóságreferenciákat hoz mozgásba, ám a m űvilágon belül önálló, 
autonóm életet élnek. Ugyanakkor mindkét h ős tevékenysége összefüggésben áll a 
hatalommal. A legközvetlenebbül Neróé, hiszen Kosztolányi m űvészfőhőse egyben 
császár is, a hatalom birtokosa, mely kett ősségre az író már a regénycímbe iktatott 
antagonizmussal is utal („véres költ ő"). Vergilius viszont, bár — mint Dávidházi 
Péter írja — „a maga részér ől inkább maradandó remekm űvet akart alkotni", „arra 
kapott felhatalmazást, s őt, a sugallt megbízáson kívül anyagi támogatást is, hogy 
dicsőséges eposszal járuljon hozzá uralkodója legitimációjához." 1  

A két regény közötti dialógust, jelentésb ől kibomló párhuzamait azonban nagy 
mértékben bonyolítja, hogy akár a m űbeli Vergilius, akár művilágon kívüli, „valós", 
életbeli mása megbecsült költ ő, akinek főművét, a regényben is szerepl ő  Aeneist 
Augustus császár „a római szellem és a római nép" jelképének nevezi 2 , Nero pedig 
dilettánss művész. Hogy a két mű  a két főhős művészi teljesítménye közötti különb-
ség ellenére is párhuzamos er ővonalakat hoz létre az olvasatban, azzal indokolható, 
hogy mindkét regény fő  szólama az elégedetlenség, a szorongás, a kudarcélmény s az 
ezek miatti szenvedés fogalomköreiben jelölhet ő  ki. 

Elhangzott a Kosztolányi Dezs ő  Napok irodalmi tanácskozásán (2002. március 28-án) 
Dávidházi Péter: „Es ki adta neked ezt a hatalmat?" = D. P: Per passivam resistentiam. Változatok 
a hatalom és írás témájára. Argumentum, Bp., 1998. 18. 

2  Broch, Hermann: Vergilius halála. Ford. Györffy Miklós. Európa Könyvkiadó, Bp., 1976. 384. 
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MZivel Vergilius a szó legnemesebb értelmében m űvész, költő, rendelkezik e hiva-
táshoz elengedhetetlenül szükséges önkritikával. Elégedetlenségének, szorongásainak, 
kudarcélményének, szenvedésének f ő  forrása is a szigorú m űvészi önkritika. Vergili-
us számára éppen emiatt nem nyújtanak vigaszt az Aeneis állítólagos sikerei. M űvé-
szi elégedetlenségét, vívódásait belül, a tudat és a lélek mélyeiben éli meg — önromboló 
módon. (E belső  küzdelem formája a regényben a bels ő  monológ) Vele szemben Nero, 
a dilettáns művész elégedetlenségét és vívódásait a külvilágra vetíti ki: Senecának 
mutatja, mondja fel műveit, s vár t őle meger ősítést. Mint Hima Gabriella írja: „A 
magányos küzdelemhez (...) Nero nem érez magában elég er ő t." Ösztönösen vágyik 
arra, hogy súlyos gondját megossza valakivel, olyan valakivel, akiben bízhat, „aki 
bölcs, akinek nagy élettapasztalata van, aki talán segíteni tud." 3  Míg Vergilius kéte-
lyeit nem csillapítják a m űvét magasztalók és Augustus császár dicséretei, hiszen „[Al 
dicsőség az istenek ajándéka, de nem célja a költészetnek csak a rossz költ ők tekin-
tik célnak" 4, Nero önmagán kívül, a külvilágtól, a széles nyilvánosságtól vár meger ő -
sítést, s őt dicséretet. Fellép, ünnepelteti és díjaztatja magát a Juvenálián, a 
Britannicusszal folytatott dialógusát pedig ravaszul, rejtett utakon abba az irányba 
kanyarítja, hogy Britannicus rábólintson: ők ketten a m űvészetben egyformák — köl-
tők. (Britannicus ösztönös reakciója a hasonlítás groteszk jellegére vet fényt: „meg-
mozdult, határozatlanul. De semmit se szólt. Némán nézett rá." 5 ) Nero az alkotáshoz 
is külső  erőforrásokat keres: Senecától vesz leckét az élet dolgairól, a küls ővárosba 
viteti magát, a szegénység és a nyomorúság impulzusaiból kíván költészetet párolni. 
Kudarcainak okát is önmagán kívül jelöli ki: ,Valaki leköti bennem a dalt. Err ől van 
szó. Nem engedi ki mellemb ől a hangot és a költészetet is rabul tartja." 6  A főbűnös 
pedig Octavia, aki medd ő , s Nerót, a költőt is meddővé teszi. Ami Vergilius kételke-
déseiben és vívódásaiban az etikai alapállás, az Nero kifelé, a külvilágra irányuló 
tetteiben a torz etika kivetülése. Vergilius önromboló, önmegsemmisít ő  vívódásainak 
ellentéten alapuló párhuzamai Nero mások megsemmisítésében, meggyilkoltatásában 
bomlanak ki. A Britannicus megmérgezése után levont következtetése, hogy „Itt 
künn kell rendet teremteni, s nem ott benn, a lelkében viaskodni." 7  A vergiliusi 
alkotás inverze a korlátlan hatalommal rendelkez ő  császár pusztítása, rombolása, az 
önmaga ellentétébe forduló alkotás („Minden halott az él őnek a szobra. Nem gondo- 

.i Hinta Gabriella: Szövegek párbeszéde. Kosztolányi Dezs ő : Nero, a véres költ ő  - Albert. Camus: 
Caligula. Széphalom Könyvműhely, Bp., 1994. 82. 

4  Broch, H.: i. m. 379. 
Kosztolányi Dezső : Nero, a véres költ ő . Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1963. 82. 

6  I. n1. 97. 
I. m. 116. 
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lod, hogy aki öl, az szobrász?" 8). Míg Vergiliust kételyei és vívódásai a f őmű , az 
Aeneis megsemmisítésének szándékához vezetik, Nero mások megsemmisítésében éli 
ki torz ösztöneit. Az áldozatok között az els ő  és leghangsúlyosabb Britannicus, a 
költő, akinek eltüntetésével Nero azt a személyt kívánja megsemmisíteni, aki felju-
tott a Parnasszus csúcsára. Am az élete folyamán is hallgatag, „a hallgatás b űvös 
előkelőségével"9  megáldott Britannicust nem lehet megsemmisíteni: m űvei által és 
Nero látomásaiban tovább él — mint ahogyan végül Vergilius sem semmisíti meg az 
Aeneist. 

Kosztolányi és Broch regényének párhuzamos olvasatát ellentétek és analógiák 
alkotta sűrű  párhuzamok alakítják. Az eltérések és egybehangzások kitér ő , majd 
újra találkozó (jelentés)vonalak hálózatát létrehozva teremtik meg a két m ű  dinami-
kus együtt-olvashatóságának lehet őségét. 

Mindkét mű  fókuszában egy-egy sorsdönt ő  párbeszéd áll. Vergilius Augustus 
császárral folytatott párbeszédének eredménye, hogy az Aeneis mégis fennmarad az 
utókor számára, Nero és Britannicus párbeszédének eredménye pedig Nero azon 
felismerése, hogy Britannicusszal szemben számára, hatalma ellenére sem adatik meg 
a költészet szentélyébe való belépés lehet ősége. 

Míg Nero esetében Britannicus képviseli a költészet elérhetetlen csúcsát, Vergi-
lius Homéroszban, „az istenek szószólójá"-ban 10, Aischylosban, Sophoklesben, 
Euripidesben, Catullusban és Tibullusban jelöli ki az eszményi példákat. E névsor 
kapcsán nem véletlen a görögök dominanciája. A görögség-motívum kap megerősítést 
abban az itt jeletésesnek t űnő  mozzanatban is, hogy a Vergilius mellé szeg ődött. 
Lysanias is Görögországból jött. A görögség a Nero-regényben még megterheltebb mo-
tívum, s itt is az elérend ő  teljesség s a visszahozhatatlan aranykor képzetét képvise-
li a római birodalom mindkét regényben fellelhet ő  romlás- és züllésképeivel szemben. 
Rómában Nero új Athént akar létrehozni, „Rómát (...) Athénnak álmodta s magát 
nagy-nagy költ őnek" 11, „Görögül akart hallani, mindig görögül" 12 , görög hexame-
ter-sorokat ró, Poppeában csodálja, hogy tud görögül, mely nyelv „a lapos latin mel-
lett az előkelőséget jelenti" 13 , anyját Klütaimnésztraként, apját Agamemnónként, 
önmagát pedig árva Oresztészként látja, halála el őtt arra kéri Sporust, hogy görö-
gül énekeljen neki halotti dalt, s a regény végén színre lép ő  dada is görög. 

s I. m.273. 
9 I. m. 69. 

10  Broch, H.: i. m. 287. 
11 Kosztolányi D.: i. m. 102. 
12 I. m. 31. 
1 :1  I. n1. 128. 
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A két regény szintén hangsúlyos közös, bár jelentésváltozataiban elkülönböz ődő  
motívuma a halál. Broch regényének címébe is beemeli e motívumot, hiszen Vergili-
us életének utolsó tizennyolc óráját teszi meg m űvének tárgyául. Vergiliust a halál 
megérzése, halála órájának közeledte illúziómentes számvetésre készteti, a m űvészet 
céljaként pedig a halál megismerését jelöli ki. Míg Nero nem tudja megalkotni köl-
tő-önmagát, Vergilius az élet és halál mezsgyéjén készült kíméletlen számvetésének 
eredményeképp nem tudja vállalni költ ő-önmagát. A Kosztolányi regényében is hang-
súlyos halálmotívum más jelentésváltozatai kerülnek felszínre. Hima Gabriella 
regényinterpretációja szerint „A véres költ őben kezdettől a halálról és az elkerülhe-
tetlen halál árnyékában folyó életr ől van szó. A regénybeli eseményeket egy halál-
eset indítja el, melynek az ifjú Nero herceg közvetlen szemtanúja lesz. (...) Nerót a 
halál elkerülhetetlensége és az élet betölthetetlensége együtt ejti kétségbe, ezért két 
irányban sejti a megoldást: a halhatatlanság, illetve az önmegvalósítás lehet őségeit 
keresve akarja fő-főellenségét, a csöndet legy őzni", s a megoldást „a m űvészetben 
találja meg." 14  Bori Imre szerint Kosztolányi főhőse „akkor válik patologikussá, ami-
kor mintegy egész lényével felfogja, hogy ő  nem művész. Rádöbbenése az őrületének 
kezdete is egyúttal, akkor válik minden mássá, ellenkez ő  előjelűvé." 15  A dilettáns gro-
teszk költő-létére utaló ironikus megjegyzést majd Epaphroditus mondja ki a 
császár halálakor: „Majdnem olyan, mint egy költ ő ." 16  

Kosztolányi és Broch regényének újabb közös motívuma az igazság. Vergilius ars 
poeticáj ának értelmében a m űvészet célja a tudás, az igazság és a megismerés, s 
művét is amiatt szándékozik megsemmisíteni, mert „igazság híján való"-nak, „való-
ság-távoli"-nak, „megismerés-mélység híján való"-nak, „valóság-igazság" nélkülinekl 7  

ítéli meg. Kosztolányi regényében az igazság motívuma a szövetséges Seneca szere-
pére csúszik át: ő  az, aki tudja, dé elhallgatja az igazságot — azt, hogy Nero rossz 
költő . 

A betegség és a szenvedés szintén a két mű  hol összefonódó, hol szétváló közös 
motívuma. Vergilius betegsége a végelgyengülés tüneteivel írható körül, Neróé pedig 
a költészet medd őségének testi kivetülése. S bár mindketten a m ű , az alkotás siker-
telenségének tudata miatt szenvednek, Vergilius mögött ott a f őmű , Nero szenvedé-
sének hátterében pedig csak silány fércm űvek, egy dilettáns szerzeményei állnak. 
A kétféle betegség és szenvedés a két regényben mégis a láz, az álmatlan hánykolódá-
sok, az álomtalan alvás;  a kínzó éjszaka/éjszakák és kínos ébredés/ébredések, a lelki folya- 

i4 Hima Gabriella: Kosztolányi és az egzisztenciális regény (Kosztolányi regényeinek poétikai vizs-
gálata). Akadémiai Kiadó, Bp., 1992. 68., 69. 

}' Bori Imre: Kosztolányi Dezs ő . Forum, Ujvidék, 1986. 129. 
Kosztolányi D.: i. ni. 114. 
Broch, H.: i. m. 373., 377. 
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,marokkal rezonáló atmoszferikus természetképek és a félálomban felmerül ő  gyermekkori 
emlékek képeinek párhuzamait, intertextuális vonatkozásait hozza létre. 

Mindkét regény a válság terméke. Broch börtönben, a saját halálára készülvén 
írja a Vergilius halálát, Kosztolányi lelkiismeretét pedig a forradalmi-ellenforradalmi 
folyamatokban betöltött szerepe nyomasztja. Ugyanakkor — mint a m űvészregények 
általában — mindkét mű  szerzőjének a művészetről vallott nézeteit rejti magában. 
Vergilius művészetről szóló, zsoltárszerű  monológjai a Hofinannsthal és kora szerző-
jének 3/4 art pour 3/4 art-ellenes m űvészetfelfogását fikcionálják, a Nero-regény 
allegorikus vonatkozásai pedig szerz őjének azon (esztétista) szándékára utalnak, amit 
Bori Imre úgy fogalmazott meg, hogy „Kosztolányi, amikor regényét írta, a Britanni-
cus szerepére vágyott, ám a Seneca szituációját élte meg az ellenforradalmi rendszer 
első  éveiben, s ennek keserű  tapasztalata csapódott ki a Nero-regény képletében." ig 
Abban pedig, hogy a hatalommal és a politikával szemben indifferens, csak a m űvé-
szetnek él ő  Britannicus, a lázadó Lucanus s a hatalmat kiszolgáló Seneca egyaránt 
halálfiai, Kosztolányi szkepticizmusának jegyei ismerhet ők fel. 

A két regény dialógusából, egybeolvasásából megképz ődő  olvasatban mint 
virtuális tükörben kétféle m űvészalkat arcéle tükröz ődik. A 23 évvel kés őbbi 
Broch-regény az értelemadás inverzével írja felül a Kosztolányi-olvasatot. 

1" Bori Imre: Fi•idoli.n és testvérei. Forum, Újvidék, 1976. 345. 

158 



Dobos István 

A „jó író" és a „jó írás". 
Kosztolányi és Esterházy* 

A cím túlságosan sokat ígér. A jó író és a jó írás mibenlétér ől általában aligha 
tudnék bármi érdemlegeset mondani. A szerz ő  és a szöveg, a valóságos és a fiktív, 
az erkölcsi és az esztétikai távlatok közötti szövevényes viszonyok vizsgálata azon-
ban már átjárást biztosíthat Kosztolányi és Esterházy írásm űvészete között. Egyet-
len alakzatra irányítom a figyelmet a továbbiakban: a jó erkölcsi értelme és az írás 
strukturális pontossága közötti ide-oda mozgás követésére az Esti Kornél valamint a 
Bevezetés a szépirodalomba és a Hahn-hahn grófnő  pillantása együttolvasásával. Azt 
feltételezem, hogy a jelentésteremt ő  nyelv eltérő  eszménye lehetővé teszi ezt a vizs-
gálódást ezekben az öntükröz ő  művekben. 

Az Esti Kornél nemcsak egy történetet beszél el, hanem saját elbeszélésének, 
tehát a mű  megírásának, szöveggé alakulásának történetét is. A címszerepl ő  író, aki 
különböző  írásmódokkal kísérletezik készül ő  regényében: a fikciós elbeszélés mód-
jairól, vagyis egy történet elmondásának lehet őségeiről szóló másodlagos elbeszélését 
metafikciónak nevezhetjük. Ez utóbbi révén az Esti Kornél elbeszélője közvetlenül 
kapcsólódik, többnyire ironikusan idejétmúltnak tekintett regényírói hagyományok-
hoz, s így egyszersmind szövegközötti viszonyokat is létesít a regényben. 

Fontos, hogy már itt világosan lássuk: a könyv leggyakrabban visszatér ő  jelene-
tében a címszerepl ő  élőszóban adja elő  megírásra szánt történeteit íróbarátai előtt. Így az 
elbeszélés mintegy színre viszi az olvasást, tehát a kész mű  és az olvasó eljövendő  
találkozását. Esti történetmondóként imaginatív játékaival lehetséges világokat szer-
keszt. Amit külön is érdemes kiemelni: Esti minden esetben bevonja a m űben meg-
jelenített olvasót a fikció felépítésének folyamatába. A baljós el őjelű  XIII. fejezetben 
a sorsüldözött özvegy egy pillanatra olvasóként lép el ő . Estit műveinek ismerete alap-
ján jó embernek nevezi, de az elbeszél ő  erőteljesen cáfolja ezt a vélekedést, mert fel-
fogása szerint nem ítélhet ő  meg, hogy egy regény teremtett elbeszél őjének értékrendje 
mennyiben fedi a szerz őét. Szemléltetésként választott példája a fiumei utazást meg-
örökítő  történet egyik jelenetére utal, tehát az elbeszélés saját múltjára: „Azt is 
említettem valahol, hogy mennyire szeretnék beleveszni a tengerbe. Mikor azonban 
az uszodában három méteres vízben úszkálok mindig eszembe jut, hogy ott nem 

Elhangzott a Kosztolányi Dezs ő  Napok irodalmi tanácskozásán (2002. március 28-án) 
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tudnék leállni, s bizonyos megkönnyebbülést érzek mihelyt a sekély vízbe érek." 
(207.) 

A könyv önértelmez ő  alakzatai magának az Esti Kornél címet viselő  műnek a 
lehetséges olvasásmódjaira utalnak: általában ironikusan éppen azt vonják kétségbe, 
hogy a szöveg jelentése egyetlen kitüntetett értelmezéstávlatból egyesíthet ő  volna. 

Milyen tényez őknek köszönhet ő, hogy a metafikció, az irodalom öntükröz ő  
szemlélete és a szöveg közöttiség fontos szerephez jut az Esti Kornélban? Vegyük 
szemügyre a könyv legkés őbb írt bevezető  fejezetét, mely el őzetes önértelmezésként 
fogható fel. 

1. „— Szóval útirajz lesz? — firtattam. — Vagy életrajz? 
— Egyik sem. 

Regény? 
Isten ments! 

*Yy 

Hát mi lesz? 
Mind a három együtt. Utirajz, melyben elmesélem, hol szerettem volna utazni, 

regényes életrajz, melyben arról is számot adok, hogy a h ős hányszor halt meg 
álmában. Egyet azonban kikötök: össze ne csirizeld holmi bárgyú mesével. Marad-
jon minden annak, ami egy költ őhöz illik: töredéknek." (Az idézett szöveg helye: 
Első  fejezet, melyben az író bemutatja és leleplezi Esti Kornélt, e könyv egyetlen h ősét) 

Mind az elbeszél ő, mind a címszerepl ő  író. Az els ő  fejezet értelmezi a szöveg 
egészét. Ebben a bevezet ő  fejezetben arról a megírandó közös könyvükr ől társalog-
nak, amelyet a tényleges olvasó már kész tervlékként tart a kezében. Esti tudatosan 
vállalt célként hirdeti a feltételes módban való elbeszélést. 

A könyv sokszor másként is utal szövegekre, vagy szövegeket idéz, s így iroda-
lomról szóló irodalom benyomását kelti. Estit és íróbarátait a m ű  gyakran jeleníti 
meg versírás közben. Egy-egy rész Gallus m űfordítói, illetve Jancsi János versírói 
módszerét mutatja be. A Kézirat című  fejezet azt a vitát jeleníti meg, amelyet Esti 
egy általa nem olvasott regényr ől folytat. 

A címszerepl ő  történetmondóként nem akarja a ténylegesen megtörtént benyomását kelte-
ni. Az olvasó éppen létrejöv ő , s így folyamatosan újjászervez ődő  nyelvi világokkal 
találkozik. A szövegek önértelmez ő  alakzatai magára a fikcionálás aktusára hívhat-
ják fel az olvasó figyelmét. 

Hogy példát is mondjak! A valószín űtlen hazugságok hitelességér ől szóló példá-
zat világossá teszi: Esti hallgatóság körében teszi próbára megírásra szánt történe-
teit, ezért lépheti át szövegalakítás közben elbeszél őként a fikció és a valóság közötti 
határvonalat. Emlékezhetünk rá, ebben a néhány lapos fejezetben Esti elkésik egy 
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fontos találkozóról. Kétségbeesésében azzal a képtelen hazugsággal vágja ki magát, 
hogy azzal a Gálffy nev ű  ismerősével sétált; aki — ahogy ezt a jelenlév ők valameny-
nyien tudták — két évvel korábban meghalt. A szerepl ő  teremtett voltára, képzelet-
nek és valóságnak az átjárhatóságára utalnak Esti szavai: „ Én körülbelül fél évig 
hagytam élni. Aztán egy este megöltem. Beszélgetés közben tudtukra adtam, hogy 
Gálffy csakugyan meghalt. Ezért a gyilkosságért semmiféle lelkiismeret furdalást nem 
éreztem. Ó igazán nem vehette zokon. S őt, ha jól meggondolom, még hálás is lehe-
tett nekem, hogy halála után, az én jóvoltomból fél évig élt, ha máshol nem, legalább 
öt-hat ember képzeletében." (326.) 

Esti Kornélt nemcsak történetmondóként, de olvasóként, s őt szövegmagyarázó-
ként is gyakran jeleníti meg az elbeszélés. Nincs mit csodálkoznunk ezen, hisz Esti 
a fikció szerint folyamatosan dolgozik. Készül ő  regényfejezetének kéziratát még kül-
földi útjaira is magával viszi. Műelemző  fejtegetéseinek számos részlete az Esti Kor-
nél-szövegek lehetséges olvasásmódjaira utal. A XV fejezetben Esti többször elolvassa 
saját versét, töröl három sort, de visszaállítja, mert tökéletesnek érzi, s ezt a meg-
győződését a Patakival folytatott részletes vita csak meger ősíti, végül mégiscsak 
kitörli azt a három sort a közepén. Általában véve Esti és a megnevezetlen elbe-
szélő  olvasóként élesen elutasítja a szövegmagyarázatnak azt a módját, mely az írói 
alkotásokat társadalmi, lélektani, vagy egyenesen életrajzi forrásként közelíti meg. 
Azt viszont nehezen tudnánk cáfolni, hogy az Esti Kornél leggyakrabban ismétl ődő  
szólama mégis a „ll'Ii a jó?" kérdését fogalmazza újra. A szöveg közötti olvasás dön-
tő  pontjához érünk itt. Ugy vélem, alapvet ő  jelentőségű  a világkép megközelítése 
szempontjából, hogy a m ű  közvetlen belső  magánbeszédeinek többségében az elbe-
szélő  összefüggést teremt önidézetek segítségével a jó fogalmának erkölcsi értelme és 
a szépirodalom, az írás strukturális pontosságának követelménye között. E kétféle 
elkötelezettség viszonyrendszerében változik az elfogadás vagy elutasítás jelentése, s 
ez az intertextuális játék állandó mozgásban tartja az Esti Kornél vallomásos szöve-
geit: „Ami azonban ott a papíron »finom«-nak érzik, csak azért van, mert pontos, 
mérnökien biztos" (208.) — olvashatjuk az idéz ő  elbeszélésben. Talán nem vélet-
len, hogy ennek az alakzatnak az alapformája el őször éppen az idézett szövegben a 
fiumei utazásról szóló történetben fordul el ő, melyben az elbeszél ő  arra utal, hogy 
ezt az erkölcsi felfogást „Esti Kornél kés őbb részletesebben is kifejtette egyéb m ű -
veiben". (46.) A fenti alakzatot szemléltet ő  első  mondat Esterházy idézetvilágának 
része. A Bevezetés a szépirodalomba szövegének egészét átszövi a Máté evangéliu-
mából vett idézet, mely el őször A szavak bevonulása című  fejezetben fordul elő  elő -
ször, s így hangzik: „Hanem a ti beszédetek legyen igen-igen, nem-nem, ennek felette 
valami esik, az a gonosztól vagyon." A Bevezetés a szépirodalomba nyelvjátékokat vál-
togató elbeszél ője az evangéliumból kölcsönzött mottó viszonylatában az „igen" és a 
„nem" közötti térben jelöli ki saját helyzetét. Esti Kornél számára pedig az igen 
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legtöbbször nem is, s hasztalan szólítják fel „Vallj színt. Hát igen-e vagy nem?" (142.) 
Álláspontja ugyanis rendszerint nemcsak egy vonatkozásban kétséges. 

Esterházy elbeszél ője számára a beszédhelyzethez ill ő  szavak elrendezése tesz ideigle-
nesen elfogadhatóvá egy gondolatot, mert a jelentést a használattal azonosítja. A szöveg-
alkotás folyamatában önmagát létrehozó és leépít ő  regényalak ennek a helyzetnek 
a paradoxiájára utal, amikor az én valóságának a feltárását nem valamin ő  szilárd 
alapoktól, hanem a nyelvi viszonylagosság elfogadásától teszi függ ővé. A Bevezetés 
egyik ismétlődő  szólama szerint: „Élni annyi, mint bizonyos lehet őségek között ha-
bozni, élni annyi, mint végzetesen er ősnek érezni magunkat a szabadság gyakorlásá-
ra..., élni annyi, mint elveszettnek érezni magunkat, az, aki ezt elfogadja, már meg 
is kezdte a magára találást". Az elbeszélés teremtett énje többszörösen elbizonytala-
nítja, idézetekbe, parafrázisokba burkolja létezésének alapjait érint ő  tépelődéseit, de 
önmagát kifigurázva is láthatóan arra törekszik, hogy a kanti kérdések: a „Mit tud-
hatok?" „Mit kell tennem?" „Mit szabad remélnem?" azért észrevehetőek maradjanak 
a szövegben, s a létrejöv ő  beszéd egyetlen vonatkozásában se merítse ki gyorsan vá-
lasz lehetőségeit. A könyvbéli szerz ő  nem szűnő  küzdelmet folytat azért, hogy kívül 
kerüljön az „igen" és „nem" alternatíváján, 

Az Esti Kornél - elbeszélések szöveg közötti kapcsolatok hálózatát megteremtve teszik 
viszonylagossá Esti erkölcsr ől, pontosabban udvariasságról szóló meggy őzédését. (46., 
94., 102., 192., 215.) Esti szavait nemcsak a megnevezetlen elbeszél ő  idézi, de Esti 
tulajdon teremtményei is. Példaként említhetem, hogy a folyton alvó, bölcs elnök 
idézi a sorsüldözött özvegy történetét: „Nagy befolyása miatt sokan keresték föl a 
város szegényei közül is... A gyászfátyolos özvegy kezében egy lucskosra sírt zseb-
kendővel pártfogásért rimánkodott, könyörgött neki, hogy segítse, s engedelmet kért, 
hogy előadhassa a tényállást." (193.) 

Az Esti Kornél címet viselő  könyv szövegvilágában mindenkor megszólaló ént a 
létrejövő  nyelv alkotja meg az elbeszélésben. Esti maga is a jelentésteremt ő  nyelv 
eszményét vallja. A szöveg olvasásának önreflexív horizontjában a jelentésteremt ő  
nyelv hatalma alól Esti sem vonhatja ki magát. Lássunk egy példát e nyelvi tapasz-
talat szemléltetésére! 

Az olvasás megújuló tapasztalata, hogy iróniával szemléli Esti a hyperbolát, füg-
getlenül annak tárgyától. Példaként említhetem a Sárkány című  szövegrészletet, amely 
azt hivatott szemléltetni, hogy az irodalmi megjelenítésben alkalmazott túlzás az 
elbeszélt tárgy tulajdonságával ellentétes hatást vált ki az. olvasóban. Esti hang-
súlyozza visszatér ő  hősének teremtett voltát, s arra keres poétikai magyarázatot, 
miért nem képes Sárkány köznapi mértéket meghaladó nyomorának történetét elbe-
szélni anélkül, hogy nyelve ne teremtené meg az ironikus értelmezés lehet őségét. „Egy 
ponton túl a szenvedés is nevetségessé válik." (342.) — szögezi le Esti. E példázatból 
levont tanulság segítségével értelmezi a tematikus szinten szorosan ide kapcsolódó 
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tizenharmadik fejezetben a sorsüldözött özvegy történetét. A szöveg közötti olvasás-
ból nyerhető  távlatot a beágyazott diszkurzusban nem teszi viszonylagossá a megne-
vezetlen elbeszél ő  nyelvének modalitása: „Attól félt, hogy ennyi szenvedés el őtt 
csakugyan röhögni fog... Esti csak a tüd ővészt várta, s csodálatos, mihelyt rágondolt, 
az özvegy ezt mondta: „tüd ővész". (209.) Ezt követ ően viszont az elbeszélés nyelvé-
ből arra lehet következtetni, hogy az els ődleges elbeszél ő  sem észleli azt a hasa-
dást, ami Esti nyelvében keletkezik a példázat értelmezése, a mértéktelenségr ől adott 
retorikai magyarázata és az ezt kísér ő  szubjektumelméleti fejtegetése között, amely-
be a hyperbola gondolatalakzatai áramlanak be. Miután a sorsüldözött özvegy jó 
embernek nevezi, a vele folytatott bels ő  vitájában Esti cáfolni igyekszik életrajzi és 
szerzői énnek az egyenértékű  viszonyát, de nem képes ellen őrzése alatt tartani a meg-
szólaló nyelvet: „Ami azonban ott a papíron „finom"-nak érzik, csak azért van, mert 
pontos, mérnökien biztos, s mögötte én vagyok, én — a keservét —, aki naponta jó 
időben, rossz id őben, amikor kedvem támad és amikor nem is támad kedvem, órá-
kig írok, gyakorlom makrancos ujjaimat, sziszegve és fogaimat csikorgatva. Én vol-
nék finom? Akkor a kovács is finom. Inkább kovács vagyok asszonyom. Verem az 
üllő t pöröllyel, patkót kalapálok lovamnak ..." (208.) 

A megnevezetlen elbeszél ő  úgy foglalja a maga beszédhorizontjába Esti 
diszkurzusát, hogy retorikai „eszközökkel" nem távolítja el a benne megszólaló 
idegen beszédet, a hyperbolikus nyelvhasználatot, amely a szöveg emlékezete szerint 
szerfölött idegen nemcsak Esti, de saját nyelvi magatartásától is. A metafiktív olva-
sás horizontjában ez azt jelenti, hogy a megnevezetlen elbeszél ő  nem képes uralkod-
ni teremtett énjének a nyelve fölött. Estinek a szöveg mögött álló én azonosságát 
értelmező  stratégiáját saját nyelvének retorikai m űködése ássa alá. 

Fontos, hogy észrevegyük! Esti Kornél nyelvr ől alkotott felfogása következtében 
a jó szó a helyes írás aktusának megnevezésére szolgál. A könyv számos helyén a 
címszereplő  létértelmező  szavai egyszersmind a jelentésteremt ő  szöveg poétikájára is 
vonatkoznak. A következ ő  szemelvény ezt hivatott szemléltetni. („mivel igazán jók 
úgyse lehetünk, legalább udvariasak legyünk. Ez az udvariassága pedig nem udva-
riaskodás volt, nem bók, nem üres fecsegés. Sokszor csak abban állott, hogy kell ő  
pillanatban, észrevétlenül elhelyezzen egy közönyösnek látszó szót, melyet valaki két-
ségbeesetten várt t őle, mint életének igazolását. Ezt a legkülönb erénynek tartotta. 
Mindenesetre különbnek, mint az úgynevezett jóságot. A jóság folyton prédikál, meg 
akarja váltani az emberiséget, keneteskedik, máról holnapra csodát akar m űvelni, a 
tartalmával hivalkodik, a lényeget akarja bolygatni, de bizony csak kongó, tartalmat-
lan és mer őben formai. Viszont ha az udvariasság mer őben formainak rémlik is, 
belül, a mivoltában maga a tartalom, maga a lényeg. A jó szó, melyet még nem 
valósítottak meg, minden szűz lehetőséget magába zár, és több, mint a jó tett, mely-
nek kimenetele kétes, hatása vitás. Altalában a szó mindig több, mint a tett.” 
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Előadásom befejez ő  egységéhez érve egyetlen példával kívánom szemléltetni a 
jelentésteremtő  nyelv hatalmát a szerz ő  felett Kosztolányi és Esterházy szövegvilá-
gában. „Sárkány — szólt Esti Kornél, idézve az izzó és sötét költ őt, a lelke messze-
ségéből." Mindenekelőtt azt kell fölismernie az olvasónak, hogy Sárkány, a könyv 
visszatérő  hőse, Esti képzeletének teremtménye. Az idéz ő  olyan szóképet társít a meg-
alkotott személyhez „izzó és sötét költ ő  a lélek messzeségéb ől", amely az elbeszélé-
sekben szabályszer űen az ihlet képzetköréhez kapcsolódik. A teremtett én és a 
metafora összefüggésére irányuló önreflexió így mozgásba hozza az elbeszél ő  és a 
címszerepl ő  viszonyának értelmezhet őségét fenntartó alakzatrendszert. 

Sárkány puszta beszédalakzat voltának a megmutatkozását a figuratív nyelv ösz-
szetett tropológiai rendszer m űködtetésével teszi lehet ővé. Ez a tropológia rendszer 
kölcsönös cserét létesít á fikcionálás aktusa, a nyelvi teremtés és a természeti jelen-
ségek, közelebbr ől a folyók kialakulása között: „A kevesek közé tartozom, aki 
annak idején , még a kezdet kezdetén láttam ezt, amint született — in statu nascendi 
— mindjárt az eredeténél, a forrásnál, amikor mer őben esetlegesnek, átmenetinek, 
majdnem ártatlannak és jóindulatúnak látszott..." (337.) A szövegrészlet (lásd külö-
nösen: „ártatlannak és jóindulatúnak látszott") azt is sugalmazza, hogy a teremt-
mény csak részlegesen integrálható nyelvi létezésmódja következtében abba a 
diszkurzusba, amely őt magát létrehozta. Ez azt jelenti, hogy az elbeszél ő  nem 
teljesen uralja a nyelvek összjátékát. Az önértelmez ő  alakzat továbbolvasása szöveg-
közi kapcsolatba léptetheti Kosztolányi könyvét. Esterházy fiktív Duna-menti útiraj-
zával, amely a másodmodem tapasztalatok átsajátításával mérlegeli a fikcióalkotás 
nyelvi fordulat utáni feltételeit a szubjektum, a nyelv, s a dolgok létmódja fel ől. 

Látnivaló, hogy Esti Sárkány sorsán töprengve hadakozik a teremt ő  eredetiség 
romantikus ábránd jegyében fogant eszméjének kísértésével, s tudatában van a nyelv 
hatalmának: „Úgy dicsekszem ezzel, mint aki Sulinánál, a tengerbe szakadó Duna 
deltájánál elhenceg, hogy ezt a roppant vizet a Fekete-erd őnél még két tenyerével 
tartotta föl. No ide figyeljetek." (338.) Esterházy regényében pedig a tárgyléte-
sítéssel kapcsolatosan ez olvasható: „Már nem is tudom, kicsoda említi könyve 
német kiadásának 28. oldalán, hogy Dielhelm beszél egy kocsmáról a Freiburgba ve-
zető  út mentén, hogy annak az ereszér ől egyfelől a Rajnába, másfel ől a Dunába foly-
na a víz. Hát én nem vagyok ez az eresz... A legnevetségesebb és leghiávalóbb 
igyekezet, mikor a teremtmény káoszt szeretne teremteni ...Isten — pars pro toto..." 
E poétikai alakzatról a funkciótörténet távlatából ebben az összefüggésben — elke-
rülhetetlen egyszer űsítéssel — azt lehet mondani, hogy Esterházy elbeszél ője számá-
ra a szöveg többdimenziós nyelvi tér, amelyben sokféle, eredetét ől elszakított írás 
szövődik egymásba. A nyelvre való ráutaltság tapasztalata a szövegválogató textuális 
erőfeszítésében mutatkozik meg, amely arra irányul, hogy egyensúlyban tartsa a 
találkozó nyelvek „disszeminációs, illetve a konzisztens jelentésképzésre törekv ő  
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funkcióit". (K. Sz. E.) A szövegközöttiséget és a metafiktív jelentésképzés horizont-
ját egyaránt szemmel tartó olvasás számára az Esti Kornél szövegrészletében a nyelv 
általi megelőzöttség tapasztalata azt mutatja meg, hogy a szerző  nem birtokosa az írás 
nyelvének. Az eredet, a forrás, a feltartóztathatatlanul áradó nyelv tropológiája 
érvényteleníti a jelentésképzésnek azokat a módozatait, amelyek -- Barthes jól 

ismert képlete szerint - „a m ű  magyarázatát mindig abban keresik, aki létrehozta, 
mintha a fikció többé-kevésbé áttetsz ő  allegóriáján túl végs ő  soron mindig egyetlen 
személy hangját hallanánk, a szerzőét, aki feltárja „titkait". 

Az elbeszélt történet szintjén a hitelez ői elől bujkáló Sárkány nyelvi létmódjára, 
referenciális és figuratív jelentésirányok egymást keresztez ő  játéka hívhatja fel a 
figyelmet. A főszerepl ő  a történet szintjén egyesül azzal a metaforával, amely a 
szövegbe helyezett szubjektum „eredetének", létesülésének a „történetét" elmondha-
tóvá tette: „Kés ő  éjszaka... a holt Duna-ágon úszik haza budai lakásába, mert már 
a mellékutcákon sem mer bujkálni, hitelez ői ott több ízben meglesték.." (342.) 

A történet olvasása bet ű  szerinti értelemben nem függeszti fel teljes mértékben 
a szöveg referencialitását, de a nyelvi történés az ént létesít ő  nyelvek egymásba 
íródásának lehetőségére figyelmeztet a megnevezetlen elbeszél ő  és Esti viszonylatá-
ban is. 

Nem kétséges, hogy Esti Kornél számára a nyelv beszél, s nem a szerz ő . Az 
elbeszélő  az elsőként idézett részletben — „Ugy dicsekszem ezzel, mint aki Sulinánál, 
a tengerbe szakadó Duna deltájánál elhenceg, hogy ezt a roppant vizet a Fekete-er-
dőnél még két tenyerével tartotta föl." (338.) — a nyelvi létesülés folyamatának 
arra a pontjára utal, ahová eljutva érzékelhet ővé válik, hogy a szövegben a nyelv 
teljesít, s nem az egységes szerz ői szubjektum képzetéből származtatható szerz ő . 

Jó író az, akit a jó írás efféle belátás közelébe juttat. 
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Hernu nn Zoltán 

A próza nyelve 
Szitár Katalin: A prózanyelv Kosztolányinál 

Asteriskos: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészdoktori érterezések I., 
Budapest, 2000. 247. 

Szitár Katalin Kosztolányi-monográfiájának szituáltsága a mai magyar irodalom-
tudományi diskurzusban szokatlanul pontosan jelölhet ő  ki. A kilencvenes években 
sorra megjelen ő  Kosztolányi-tanulmányok, tanulmányfüzérek, cikkek dialógusát ma 
már — közhelyszerűen — a „Kosztolányi-reneszánsz" irodalomtudományi leképez ődé-
seként is értékelhetjük, noha a vitába az elmúlt évtizedben bekapcsolódó értelmezé-
si kísérleteket jól láthatóan más-más szándék vezérelte. A posztmodern magyar 
irodalom lírai és elbeszél ő  beszédmódjai (Esterházytól Parti Nagy Lajosig) önmaguk 
kanonizálását nem csekély mértékben a Kosztolányi-szövegvilágra való utalások 
segítségével igyekeztek el ősegíteni, s ez a közelítésmód teoretizálódott Szegedy-Maszák 
Mihály és Kulcsár Szabó Ern ő  Kosztolányi-tanulmányaiban. A Kosztolányival szem-
beni posztmodern olvasói magatartás-változására mutattak rá Bengi László és Bónus 
Tibor cikkei. Az orosz prózapoétika hagyományára épül ő  értelmezési stratégiák — 
Hima Gabrielláé, Szilágyi Zsófiáé — szintúgy fontos észrevételekkel egészítették ki a 
Kosztolányi-szövegek ezredvégi újraértésének lehet őségeit, jóllehet az évtized végéig 
kirekesztődni látszottak az egyre inkább az irodalomtörténet és -elmélet szembeállí-
tását középpontba helyez ő  vitából. Kár, hogy a (nem éppen tudománytörténeti okok 
miatt visszafogottan megszólaló) Kosztolányi-filológia néhány esett ől — mindenekelőtt 
a Veres András által el őkészített Édes Anna-kiadástól — eltekintve nem volt képes 
beleszólni a kibontakozó dialógusba. 

Szitár Katalin Kosztolányi prózanyelvéről írott doktori (PhD) disszertációja, — 
majd látni fogjuk, a téma ekkénti behatárolásának igénye nem artikulálja kell őkép-
pen a monográfia valódi eredményeit — s a disszertációt szövegelméleti fejezetekkel 
bővítő  könyve, ha filológiai szempontból nem is, de az értelmezéstudomány olda-
láról provokatív szintézisét nyújtja a 90-es évek Kosztolányi-irodalmának. A herme-
neutikai és poétikai aspektusok összeegyeztethet őségének kísérlete már a Koszto-
lányinak szentelt, alapvet ően befogadáselméleti indíttatású „Újraolvasó"-tanulmány-
gyűjteményben is közreadott (jelen kötetb ől azonban kihagyott), Kosztolányi Ady-
revíziójának poétikai hátterét vizsgáló Szitár-tanulmányban is megfogalmazódott. 

A disszertáció védésekor, 1998-ban a dolgozat opponensei (Szegedy-Maszák 
Mihály és Hima Gabriella) joggal kérhették számon a szerz őn a Kosztolányi-recep- 
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ció, illetve a Bahtyinig visszamutató prózapoétika egymásrautaltságának kimondását, 
a kötet megjelenésével azonban egyértelm űsödött a Kosztolányi-prózáról való, a Kosz-
tolányi-filológiát megkerülő  beszédnek ez a másfajta, provokatív intonációja. 

Mindez részben annak is köszönhető, hogy időközben szélesebb körben is olvas-
hatóvá lett az a nemzetközi russzišztika kontextusában évtizedek óta elismert értel-
mezői beszéd, az az önmagát „diszkurzív poétikaként" definiáló szövegelmélet, amely 
többek között A. A. Potebnya nyelvfilozófiájára, Olga Frejdenberg mítoszkritikájára 
és Jurij Lotman (poszt)strukturalista szemiotikájára hivatkozva ma már az orosz 
klasszikusok interpretációján túl a magyar irodalmi beszédmódok vizsgálatát is fel-
adatának tekinti. Szitár Katalin Kosztolányi-monográfiájának elméleti fejezetei lexi-
kon-szerű  pontossággal jelölik meg ezt a teoretikus hátteret. Kosztolányi nyelvészeti 
és költészettani témájú írásai és a modern irodalomelméletek — mindenekel őtt a 
formalizmus és (pre)strukturalizmus, illetve az újkritika — közötti „áthallások" 
poetológiai szerepét Szitár Katalinnak jónéhány Kosztolányi-elbeszélésben sikerült 
feltárnia. Kosztolányi önreflexív szövegelméleti és alkotáslélektani megnyilatkozásai 
ebben a szemléleti háttérben többé-kevésbé egységes rendszerré lettek konstituál-
hatók, s valóban „zavarbaejt ő" módon igazolják vissza a kötet szerz őjének egyes ész-
revételeit. 

A kötet elméleti bevezet őjében felvázolt értelmezési irány, az elemi szövegként 
önmaga történetileg megközelíthet ő  poézisét és a kultúra szemiózisában való helyét 
egyszerre kijelölő  szónak, illetve a szövegek bels ő  motívumhálózatába illesztett, az 
adott szöveg egyedi szemantikáját strukturáló ismétlődésrendszerek poétikai -hermeneu-
tikai funkcióinak vizsgálata rajzolja ki az elemzések tipológiai sorrendjét. A kötetbe-
li elemzésekben — az I—V. fejezetekben — egy narratív poétikai rendszer leírására 
történik kísérlet. Ez a tipológia azonban — ha a Nero, a véres költőről és a Caliguláról 
szóló értelmezéseket a fejezetek sorrendjének más pontjára helyezhetnénk — majd-
hogynem párhuzamosan halad a Kosztolányi-próza alkotástörténeti folyamatával: a 
szövegtipológia és az elbeszél ői evolúció/innováció közelíthet ősége a narratív diskur-
zus kiépülésének el őfeltételévé válik. Az Adonisz ünnepe című  novella vizsgálata az 
antik irodalmi és mitológiai jelhagyomány intertextuális utalásrendjét térképezi föl, 
az Aranysárkány és a Pacsirta elemzése a mitopoétikai értelemképzésnek, a Silus- és az 
Édes Anna -fejezetek a hősök nevéhez kapcsolódó tropológiai jelentésmozgások motí-
vumsorainak leírására tesznek kísérletet, a Nero, a véres költő  és a Caligula elbeszé-
lői funkcióinak metaforizálódását követve pedig egészen az Esti Kornél -szövegek 
szerzői-autoreferenciális alakzataiig juthatunk el. 

A narratív poétika e tipológiai rendszere további kérdéseket vet fel: a Kosztolá-
nyi-szövegvilág belső  textuspárhuzamaira való utalások, s még közvetlenebbül a III. 
fejezet két — a sár- és a rab-metaforák vizsgálatának szentelt — exkurzusa el őtérbe 
állítják azt a kötet címében nem vállalt szempontot, hogy a metaforikus síkok feltárt 
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narratív működése milyen viszonyba állítható líratipológiai konstrukciókkal. A Kosz-
tolányi lírájában, narratív szövegeiben és esszéiben megjelen ő  metaforizációs mintá-
zatok ugyanis — ahogy ezt Szitár Katalin kötetének bels ő  logikája is messzemen ően 
igazolja — nem különböznek egymástól, s ennek a kimondása akkor is a Kosztolányi-
poétika jelentős eredménye, ha a szerz ő  kötetében csak az elbeszélő  próza metaforizá-
ciós eljárásait veszi számba. 

Jóllehet a vizsgálati módszereket rögzít ő  elméleti fejezetek nem húzzák alá egy-
értelműen, a kötet maga a szövegek egyedi szemantikájának felfejtése közben követ-
kezetesen a lineáris olvasás mögé bújtatott metatextusként, „bels ő  szövegként" beszél 
a narráció „metaforikus síkjáról", s alighaneín ez Szitár Katalin Kosztolányi-köteté-
nek legfontosabb elméleti következtetése. A teljesség igénye nélkül hadd idézzünk 
néhány erre utaló „definíciót": 

„A regényszöveg metaforikus síkjában, poétikus rendjében azonban meg-
teremtődik egy másik távlat is. A tapasztalati realitás nyelvvé alakítása..."; 

„Az itt következ ő  elemzés (...) megkísérli (...) bemutatni azt a szeman-
tikai síkot, amely a szójelentések párhuzamai, illetve a szövegelemek mitoló-
giai jelrendszerre való utalásai révén létesül." (70., ill. 123. — Szitár Katalin 
kiemelései); 

„Novák életében, a megveretés nem egyszer űen egzisztenciális érdek ű  
történés: megjelenik benne a lényét, személyiségét min ősítő  motivikus azo-
nosító rend. Vagyis a cselekmény elbeszélésének lineáris felépítését egy 
metaforikusan szervez ődő  értelemsík keresztezi." (72.); 

„Novák és a csillagközi tér közti metaforikus azonosítás létrehozása már 
az írói kompetencia körébe tartozik..." (94. — a kiemelések t őlem. H. Z.) 

Az idézetekb ől kirajzolódó látens elmélet azért is tekinthet ő  a monográfia leg-
fontosabb teoretikus eredményének, mert a disszertáció egykori opponenseinek a 
Kosztolányi-kutatásban megfogalmazott álláspontjával szemben jelöl meg alternatí-
vát: a Hima Gabriella által felvázolt egzisztenciális regény poétikája helyére a 
metaforikus síkot állítja, pontosabban kimutatja, hogy Kosztolányi egzisztenciális 
sors- és hősértelmezése valójában metaforikus motívumrendszerekb ől épül fel. Más 
oldalról viszont a mai magyar irodalomtudomány klasszikus és neoretorikai tropo-
lógiáját — amelyet Szegedy-Maszák Mihály alaktani hatáselmélete közvetített az iro-
dalomtudományi diskurzusokba — nem a Paul de Man-i, vagy a Foucault-i metafora-
fogalmak felé b ővíti, hanem textuselméleti -poétikai irányban. 

A mai magyar irodalomtudományban elevenen él ő  deskriptív retorikai felfogás 
szerint a jelentés, a szójelentés és a vele elvégzett műveletek teremtik meg a voltakép-
peni kapcsolatot a szöveg retorikai-grammatikai elemei, illetve a m űfaj poétikai, szer-
kesztésbeli eljárásai között, s őt, mindezen túlmenően a verses és a prózai építkezés 
közötti kapcsolat is csak az így értelmezett „retorizáltság" mentén ragadható meg, 
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holott a nyelvi jel poétikai jellé való átalakulásának/átalakításának vizsgálatával 
a szöveg minden elemének potenciális szemantikai alakzattá történ ő  transzformációját lehet 
kimutatni. 

Szitár Katalin gondolatmenetét követve végül is újra kell gondolnunk a szeman- 
tikai alakzat, a jelentésmozgás morfológiai-szintaktikai eredetének pozícióját és a tró- 
pusok tisztán retorikai definícióit. Ez a koncepció körvonalazódik a monográfia — a 
kötetben nem idézett, Jurij Lotmantól származó — metafora-értelmezésében: 

„A trópusokat rendszerint úgy tekintik, mint jelek bizonyos behelyettesítését 
vagy társítását (...), egyetlen nyelven belüli retorikai alakzatnak tartják. Ám ha 
nem fogadjuk el azt az elképzelést, hogy a természetes nyelv egynem ű  szemiotikai 
rendszer, és belátjuk szükségszer ű  heterogenitását és többrétegű  strukturáltságát, 
akkor a trópusról is úgy vélekedhetünk, mint olyan két nyelven létrehozott elemi 
szövegről, melyeket csak feltételesen és nem minden feszültség nélkül fordíthatunk 
át egymásba." 

Azaz a szemantikai alakzat, a trópus nem más, mint az egymáshoz tökéletesen 
sosem illeszked ő  szöveg- és jelentésrétegek közötti „fordítás" egyik lehetséges válto-
zata: a kötet mintha ezt a lotmani tézis retorizálná. A kötet fej ezeteinek sorrendje 
azt sugallja, hogy a szövegrétegek közötti kapcsolat a „fordítás" segítségével a szó-
jelentés közelében „történik", de nem kizárólag egyetlen behatárolható szemantikai 
alakzatban jön létre. A mitológiai jelhagyomány és az intertextualitás, a mitopoétikai 
értelemképzés, a h ősök nevének szemantikai hálózata, az elbeszél ői funkciók meta-
forizálódása és a szerz ői-olvasói autoreferencialitás ugyanannak a metaforikus-me-

- tonimikus jelentésintegrációs működésnek különböző, egymást kiegészít ő  szintjeit 
teszi láthatóvá, s egyúttal prózatörténeti kérdéshorizontok feltárását is lehet ővé 
teheti. Az alakzatok és a szövegrétegek (metaforikus síkok) közötti fordítási m űvele-
tek az olvasás és az értelmezés aktusával is azonosíthatók, s így, a trópus, a szeman-
tikai alakzat efféle meghatározása a befogadó szövegbe való integrálásának elemi 
modelljévé válik. 

Szitár Katalin inspiratív Kosztolányi-koncepciója egy most induló, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán megvédett disszertációk 
kiadását vállaló könyvsorozat els ő  darabja. Csak remélhet}ük, hogy a sz űkös pél-
dányszám és a terjesztés nehézkessége miatt a kötet nemcsak a Kosztolányi-kutatás 
diskurzusában fog megszólalni, hanem a szélesebb közönséget jelent ő  Kosztolányi-ol-
vasás dialógusában is. 
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Pomogáts Béla 

Kosztolányi Erdélyben* 
A magyarság és a magyar kultúra Trianon utáni helyzete számos olyan következ-

ménnyel, többnyire igen súlyos következménnyel járt, amelyre a nagyhatalmi fölény 
érzetét sugalló dualista rendszerben és a millenniumi ünnepségek bódító lázában él ő  
nemzet a legkevésbé sem számított. A végzetes történelmi fordulat mindazonáltal 
olyan változásokat is kikényszerített, amelyek már régóta esedékesek voltak. S őt, ha 
ezek a változások korábban, mondjuk, a 19. és a 20. század fordulóján következnek 
be, talán a trianoni döntés következményei sem jártak volna olyan közösségi tragé-
diákkal, mint amilyeneket az elszakított területek magyarságának mindig újra át 
kellett élnie. 

Egyrészt arra gondolok, hogy az ország és a nemzet helyzetének reális szemléle-
te és felmérése egy közép-európai magyar reálpolitika létrejöttét eredményezhette 
volna, másrészt arra, hogy valójában a trianoni döntés, a magyarság egyharmadá-
nak idegen impérium alá kényszerítése gyorsította fel azt a kulturális decentralizá-
ciót, amelyre már korábban is — éppen a magyar perifériák szellemi és intézményi 
megerősítése érdekében — olyannyira szükség lett volna. 

Ennek a kényszer ű  kulturális decentralizációnak a medrében jöttek létre azok a 
kisebbségi magyar irodalmak, amelyek valamennyi utódállamban a magyar nemzeti 
identitás, illetve az egyetemes — a határok fölött átível ő  — magyar nemzeti szolidari-
tás védelmében és szolgálatában láttak el talán minden más közösségi intézménynél 
fontosabb feladatokat. Valójában a kisebbségi magyar irodalmak szolgálatához csupán 
a magyar iskolák és a magyar egyházak nemzetmegtartó szerepe volt hasonlítható. 

A kisebbségi magyar irodalmak következetesen és sikeresen töltötték be egy-egy 
regionális magyar nemzeti kultúra létrehozásának és gondozásának küldetését, egy-
szersmind eredményesen szolgálták az összmagyar kultúra, az összmagyar nemzeti 
identitás ügyét, éppen azáltal, hogy természetes és termékeny kapcsolatban marad-
tak a magyarországi irodalommal, illetve egymással, és ilyen módon egy olyan 
irodalmi modell felépítésében vállaltak szerepet, amelynek szervez ő  elve nem a „po-
litikai", hanem a „kulturális nemzet" eszméje volt. 

Az utódállamok magyar irodalmai többnyire a modern magyar irodalommal 
tartottak fenn kapcsolatokat, és ennek a kapcsolatépítésnek különleges szerepe volt 
abban, hogy a kisebbségi magyar irodalmak általában eredményesen küzdötték le a 
provincializmus kísértéseit, mentesek maradtak a lokális kultúrák belterjességét ő l, 

* Elhangzott a Kosztolányi Dezs ő  Napok irodalmi tanácskozásán (2002. március 28-án). 
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eredményes kapcsolatba tudtak kerülni a többségi nemzetek irodalmaival, és a nem-
zeti vagy regionális bezárkózás helyett vállalni tudták a közép-európai vagy éppen 
európai szemlélet és szellemi építkezést. Mindez azt jelentette, hogy a Trianon után 
létrejövő  kisebbségi magyar irodalmak általában a magyarországi Nyugat körével, 
kisebb mértékben a magyarországi (illetve emigrációs) avantgárd mozgalommal épí-
tettek ki termékeny együttm űködést. 

Különösen így volt ez a szület ő  erdélyi magyar irodalom esetében, amely a ma-
ga intézményeinek, leginkább az Erdélyi Helikon című  kiváló folyóiratnak a szelle-
miségében és működésében is azokhoz az eszményekhez és törekvésekhez igazodott, 
amelyeket a Nyugat képviselt . Nem utolsósorban annak következtében , hogy az 
erdélyi magyar irodalom kezdeteinek talán legnagyobb tekintély ű  szervez ő  egyénisé-
ge: Kuncz Madár maga is a Nyugat táborához tartozott. Ő  volt az az irodalomszer-
vező, aki a húszas évek els ő  felében, mint a kolozsvári Ellenzék cím ű  napilap irodalmi 
rovatának és kulturális mellékletének, majd az évtized végén, mint az Erdélyi Heli-
konnak a szerkeszt ője, a Nyugat szellemiségéhez közelítette az általa szerkesztett 
lapokat, és a magyarországi írók közül mindenekel őtt a Nyugat íróinak, így Babits 
Mihálynak, Kosztolányi Dezs őnek és Móricz Zsigmondnak adott erdélyi fórumot. 

Kosztolányi Dezs ő  első  erdélyi kapcsolatai ilyen módon Kuncz Madár személyé-
hez és szerkeszt ő  munkájához köthet ők (ahogy ugyancsak Kuncz Madár szervezte 
kezdetben Babits Mihály erdélyi kapcsolatait is). A kolozsvári és a budapesti író 
régebbr ől ismerték egymást, még az els ő  világháború (és a Noirmoutier-beli inter-
náltság) el őtti időkből, sőt az egyetemi esztend őkből (1903 és 1906 között), főként 
pedig a Nyugat táborából. Barátságuk Kuncz hazatérése után megújult, és Kosztolá-
nyi hamarosan a legfontosabb erdélyi magyar fórumok munkatársa lett, így a 
kolozsvári Ellenzék 1923. április 29-e és július 7-e között folytatásokban közölte 
Pacsirta cím ű  regényét, 1923 és 1927 között (Kuncz Aladár ebben az id őben szer-
kesztette az irodalmi rovatot) ugyanott tizenkét elbeszélése, négy költeménye és két 
műfordítása jelent meg, 1928-tól kezdve pedig az Erdélyi Helikonban is rendszere-
sen olvashatók voltak írásai: versei és m űfordításai, illetve Káté az anyanyelvr ől 
című  esszéje (az 1929.8. számban), amely már tárgyánál fogva is az erdélyi magyar-
ság törekvései mellett kinyilvánított elkötelezettségre utalt. Kuncz Madár az Ellen-
zék 1923. április 29-i számában közölt portrévázlatot Kosztolányiról, abban a 
„Magyar fejek" című  sorozatában, amely a Nyugat táborának nagyjait, így Koszto-
lányi mellett Móriczot és Karinthyt mutatta be az erdélyi olvasóközönségnek 
(Babitsról még korábban a budapesti Aurórában adott közre vázlatot). Kosztolányi 
pedig az els ők között mutatott rá, méghozzá nagyszer ű  elemző  tanulmányban, Kuncz 
Aladár Fekete kolostor című  emlékiratának értékeire) 

I Fekete kolostor: Nyugat 1931. I. 819-823. 
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A Kosztolányi Dezs ő  és Kuncz Aladár közötti — irodalomtörténeti tekintetben is 
nevezetes — barátságnak igen sok dokumentuma van a budapesti és a kolozsvári író 
levelezésében egyaránt. Közülük most csupán egyetlen egyre hívnám fel a figyelmet, 
Kuncz Aladár 1929. szeptember 21-én keltezett levelére, amely éppen azért kéri Kosz-
tolányi támgoatását, mindenekel őtt természetesen írásait, hogy sikerre lehessen vin-
ni azt az igényes — a napi politikától és a lokális érdekekt ől független, az egész magyar 
irodalom szellemi egységének kialakítására törekv ő  — irodalmi programot, amelyet a 
kolozsvári szerkeszt ő  az Erdélyi Helikonban meg akart valósítani. Kuncz itt a kö-
vetkezőket jelentette ki: „Azt szeretném elérni, hogy az Erdélyi Helikon a (...) ma-
gyar irodalomnak független folyóirata legyen. Osszeköttetéseim még vannak a 
csehszlovák, jugoszláv írókkal is, és természetesen els ősorban a magyarországi írók-
kal. Mai napság nehéz olyan folyóiratot csinálni,, amelynek valamelyes atelier-pro-
gramja vagy harcos irodalmi irányzata volna. Ugy gondolom, hogy most inkább 
bizonyos szintézisre volna szükség, amelynek alapja a tiszta irodalmi erkölcs. Az 
itteni kisebbségi helyzetben ennek az ideális programnak a megvalósítása szinte 
kézzelfoghatóan adódik. Itt tudniillik a világszemléleti különbségek elenyésznek, és 
maga a kisebbségi sors megköveteli, hogy az írók egymással szemben politikai, világ-
szemléleti vagy személyi különbségeket ne élezzenek ki. Minthogy irodalmi életünk 
bizonyos tekintetben valóságos fizikai létünk is, egy manifesztáció a világ felé, tehát 
ezen a fronton könny űszerrel találkozhatunk itt mindnyájan. Azért gondoltan, hogy 
az egyetemességet Erdélyb ől aImagyar írókkal is könnyebben meg lehetne csinálni." 

Kosztolányi Ezzel a programmal csak egyetérthetett, ezért figyelt fel az erdélyi 
irodalomra már a húszas évek elején. A temesvári Endre Károly Az ember, aki 
járva jer című  kötetér ől a Nyugat 1922-es évfolyamában írt ismertetést, Bartalis 
János 1930-ban közre adott Nap madara cím ű  verseskönyvéhez pedig szép beveze-
tést adott. Az erdélyi költ ő  még az els ő  világháború idején ismerkedett meg Koszto-
lányival, akivel 1915-ben Budapesten személyesen is találkozott, és aki ett ől kezdve 
baráti módon egyengette pályakezdését. 2  Kosztolányi korán felfigyelt a kibontakozó 
erdélyi magyar irodalomra, ennek bizonysága az a rövid interjú, amelyet 1927-ben 
Virágh Ferencnek, a Pásztort űz című  kolozsvári folyóirat munkatársának adott. Itt 
a következ őket jelentette ki: „Az erdélyi irodalmat részleteiben ismerem és az utód-
államok közül annak irodalmát tartom a legértékesebbnek. Határozott jellegzetes 
íze van, ami a többiekr ől nem mondható el. Olvastam Áprily néhány finom versét, 
ismerem Olosz Lajos, Reményik Sándor, Gulácsy Irén, Nyír ő  József írásait. Bartalis 
Jánost, a költ őt nagyon nagyrabecsülöm. Egész gyermekkorában hozzám küldte el a 

2  Minderről Bartalis János Az, aki én voltam cím ű  önéletrajzi visszaemlékezésében számolt be 
(Kriterion Kiadó, Bukarest, 1972.) 
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verseit. Már akkor nagy jöv őt jósoltam neki. Úgy érzem, hogy ő  a legeredetibb. 
Tabéry Gézát személyesen ismerem és becsülöm." 3  

Ugyanebben az interjúban érdekesen nyilatkozott meg a magyar irodalom jöv ő-
jéről, valójában a modern, mi több avantgárd irányzatok fontossága mellett érvelve 
(igaz, ez Kosztolányi szabadverseinek korszaka volt): „Sohasem lehet folytatni azt, 
amit az el ődök csináltak, különben az irodalom merev formalizmussá válik és sem-
mi értéke nem lesz. Aki ma olyan verset írna, mint Arany János, az nem lenne nagy 
költő, holott Arany Jánost a legnagyobb magyar költ őnek tartom. Az irodalom nem 
feladat, nem a képességeinknek a megmutatása. Alkalmazkodnunk kell a kor ideg-
rendszeréhez és úgy kell kifejezni mindig új formában mondanivalóinkat. Epp ezért 
veszedelmesnek tartom, hogy a fiatalság egy része még mindig az ezerkilencszázas 
évek hatása alatt van és jól-rosszul azokat a formákat m űveli, amelyeket mi m űvel-
tünk. En magam is körülbelül három éve szakítottam a zárt formával és a rímmel, 
ösztönösen, mert nem akartam az önmagam epigonja lenni. Ugy érzem, hogy a sza-
bad forma ép oly művészi, mint a zárt. Irányról természetesen szó nem lehet; az 
irodalomban a haladás sohasem egyenes úton való el őretörés, hanem ide-oda lengés. 
Az irodalmak folytonosan a klasszikus és romantikus között hullámoznak. A hábo-
rú egészen gátját szakította a romanticizmusnak és ezek az újnak nevezett irányok, 
dadaizmus, szürrealizmus, expresszionizmus, szimultanizmus, — mind a romantika 
túltengései. Ilyeneket láttunk a tizenkilencedik században is." 

Kosztolányi figyelemmel kísérte a kibontakozó erdélyi magyar irodalmat, és írá-
saival szerepet vállalt azoknak az igényesen európai jelleg ű  törekvéseknek a támo-
gatásában, amelyeket például Kuncz Aladár szerkeszt ői tevékenysége jelzett. Id ővel 
elkövetkezett a személyes látogatás, a személyes megismerkedés alkalma is. Már 
nehéz napokban, hiszen a költ ő  1933-tól kezdve mindinkább a halálos kórral küsz-
ködött, és első  erdélyi látogatásán már ennek a betegségnek a fájdalma és gondja is 
gyötörte. 1934 februárjában utazott Temesvárra, hogy az ottani Újságíró Klub dísz-
vendégeként részt vegyen a klub február 17-én rendezett ünnepélyes megnyitásán. 
Szereplésér ől Franyó Zoltán a 6 órai Ujságban a következ őképp számolt be: „Tíz 
órakor a klub vezetősége színvonalas és értékes m űsorral kedveskedett látogatóinak. 
Markovits Rodion konferánsza után Kosztolányi Dezs ő, a nagynevű  magyar író, a 
klub vendége Tilt az asztalhoz és három pompás formam űvészettel, ragyogó gondo-
latokkal megírt élményét olvasta fel, amelyeket a hallgatóság meleg tapssal köszönt 
meg."4  A találkozó az éjfél utáni órákig tartott, a jelenlev ők közéleti kitűnőségek — 

3  (Virágh Ferenc)-ágh: Kosztolányi Dezs őnél. Pásztortűz 1927. 117. 
n Ficzay Dénes: Adalék Kosztolányi Dezs ő  életrajzához. A költ ő  Temesvárott. Jelenkor 1964. 

855-856. 
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magyarok és románok — a költ ő  egészségére ürítették poharukat, aki az ünneplést 
francia nyelven köszönte meg. 

A következő  erdélyi útra ugyanennek az esztend őnek tavaszán került sor: Kosz-
tolányit Sényi László, a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság nép-
szerű  főtitkára hívta meg közönségtalálkozóra. Sényi meghívó levele 1933. november 
29-én kelt, majd több levélváltás után, ezek a levelek Kosztolányi utazásának rész-
leteit tisztázták, a költ ő  1934. április 5-én érkezett Nagyváradra, és április 8-án 
vasárnap este a református kollégium (ma Bolyai. János Líceum) dísztermében lépett 
a közönség elé, majd hazatér őben Kolozsváron is töltött néhány napot. Nagy vára-
kozással utazott az erdélyi magyarok közé, annak ellenére, hogy rákbetegsége ekkor 
már komoly fájdalmakkal járt együtt. Az erdélyi útról felesége a következ őket 
jegyezte fel: „Erdélybe hívják felolvasó körútra, Kolozsvárra, Marosvásárhelyre. 
Még sohasem járt Erdélyben. Olyan élmény ez az utazás most a számára, mintha 
álmainak országát mutatták volna neki, mintha valami őshazába került volna, régi 
emlékek pólyázó sejtelmébe, székely nagyanyja bölcs ője mellé. Csupa megilletődés, 
áhítat, gyengédség minden iránt, amit itt lát-hall, minden ember iránt, akivel itt . 

találkozik. A seb azonban a szájában nem gyógyul, és újabb fájdalmak jelentkeznek, 
már az úton is."5 

Kosztolányi valóságos kísérettel, a többi között Dsida Jen ővel érkezett Marosvá-
sárhelyre, megszállt dr. Czakó József Köteles Sámuel utcai szanatóriumában, majd 
Molter Károly lakásán találkozott a „székely f őváros" szellemi életének képvisel ői-
vel, ezután a Kollégium dísztermében olvasóival. A költ ői est folyamán több versét 
és prózai írását olvasta fel, a többi között Európa, Ilona, Halottai beszéd és Utol-
só szavak című  költeményeit. Az esten Z. Szentgyörgyi Mária el őadóművész, Erkel 
Sári zongoraművész és Kozma Géza csellóm űvész működött közre. Este az Apolló 
vendéglőben díszvacsorán vett részt, másnap, hétf őn meglátogatta a Kultúrpalotát, 
ahol egy rögtönzött hangverseny keretében Chovánné Metz Piroska bemutatta a 
világhírű  orgonát, majd felkereste a Teleki Tékát, ahol Biás István könyvtáros 
kalauzolta az ott elhelyezett könyvritkaságok között. Délben a sáromberki kastély-
ban ebédelt, este a Tag vendégl őben vett részt baráti vacsorán. Kedden utazott 
tovább Kolozsvárra, és csütörtökön, április 12-én az Ujságíróklubban tartott nagy- 

7  Kosztolányi Dezs őné: Kosztolányi Dezs ő . Holnap Kiadó, Bp., 1990. 263. Kosztolányiné, ezek 
szerint, nem vette figyelembe a költ ő  néhány hónappal korábbi temesvári látogatását. Kosztolá-
nyi „székely nagyanyja", Kosztolányi Agoston nagyapa felesége, a székely származású Kádár 
Rozália. 
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sikerű  előadást, ezt Marót Sándor vezette be, az el őadás végeztével román írókkal 
és újságírókkal is találkozott. 6  

Látogatását széleskör ű  sajtóvisszhang kísérte, ezt imént hivatkozott közleményé-
ben Bustya Endre mutatta be. A Brassói Lapok 1934. április 12-i számában Kosz-
tolányi az anyanyelv ápolásának fontosságát emelte ki: „Amikor a határon átjöttem, 
az els ő  erdélyi állomáson — egy úr szállott be a fülkémbe — kezdi a beszélgetést —, 
akinek a kezében egy kis könyv volt. Egy pillantás a könyvre, elárulta, hogy utazó-
partnerem a Kacsó Sándor szerkesztésében megjelent »Anyanyelvünk« cím ű  köny-
vet. tanulmányozza. Jóformán bocsánatot sem kértem a csodálkozó úrtól, hanem 
örömmel kaptam ki a kezéb ől a könyvet és fokozódó örömmel néztem át annak min-
den egyes lapját. A magyar nyelv helyes használatának érdekében kifejtett akcióm 
Magyarországon hatalmas visszhangra talált és örömömre szolgál, hogy éppen az 
önök lapja volt az, amely ezt a mindenképpen fontos ügyet itt Erdélyben is felka-
rolta." 

Az Erdélyi Lapok április 13-i számában közölt beszélgetésben a kortárs magyar 
irodalomról mondott véleményt, és ennek során Illyés Gyula és Erdélyi József 
verseire, valamint Gelléri Andor Endre elbeszéléseire hívta fel az erdélyi magyar 
olvasó figyelmét, majd erdélyi útjának érzelmi hozadékáról nyilatkozott: „Nagyon 
nagy élmény számomra ez az erdélyi körút. Sohasem voltam még Erdélyben s vala-
hogyan — Isten tudja miért — mindig úgy élt bennem, mint valami furcsa mögöttes 
ország. És most sok-sok magyart találtam s annyi szeretetet kaptam csak a mai egyet-
len estén, hogy egyszerre föl sem tudom nyalábolni, magamhoz sem tudom ölelni a 
két karommal. Elteszem emlékül a szűkebb esztend őkre, hogy legkisebb morzsájá-
ból is sokáig éldegéljek s a legkisebb lángjánál is melegedjem akkor, amikor majd 
fázni kezdek." 

Ugyancsak az erdélyi látogatás mély nyomokat hagyó emlékeir ől beszélt a 
Marosvidék riporterének is, ez az interjúja a lap április 11-i számában került az 
olvasó elé. „Eletemben — mondotta — el őször vagyok most Erdélyben, hogy egy 
irodalmi felolvasó körút során végigjárjam a nagyobb városokat. Els ő  állomásom 
Marosvásárhely, nyomban ízelít őt adott err ől a nemes és régi földr ől, ahol már szá-
zadok óta él ő  valóságos az úttör ő  európai szellem és a m űvészet szeretete. A Bolya-
iak és a Petelei. Istvánok városa ez. Olyan f őket és lelkeket látok itt ma is, akik 
igyekeznek méltóak lenni hozzájuk. Másutt az ember lát lombozatot és ágakat, itt 

6  Bustya Endre: Kosztolányi marosvásárhelyi útjához. (Levelek, sajtónyilatkozatok) Irodalomtör-
téneti Közlemények 1957. 478-481. Lásd még: A marosvásárhelyi. Kemény Zsigmond Társaság 
levelesládája. Sajtó alá rendezte Marosi Ildikó. Kriterion Kiadó, Bukarest, 1973. 213-214., 
551-551.; Szemlér Ferenc: Kosztolányi Vásárhelyt. In.: Búcsú az ifjúságtól. Bukarest, 1957. 
132-141. 
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főleg a műveltség gyökereit. Ez a f őbenyomásom, amivel az ember érkezik és távo-
zik ebből a városból. A Teleki könyvtárban látottak alapján meg lehetne írni a 
18-ik század történetét, nyelvészeti, tudományos és irodalmi szempontból is. Az 
itteni közönség irodalmi m űveltsége meglep ően magas, az el őadó és a felolvasó 
okvetlenül megérzi az els ő  pillanatban ezt, mert a dobogó és néz őtér között mindig 
valami titkos villamos összeköttetés van. A közönség hozzáért ő  és nem is udvarias, 
hanem szeretetteljes és meleg." 

Kosztolányi kolozsvári el őadóestjéről Dsida. Jenő  számolt be abban az interjú-
ban, amelyet közvetlenül a közönségtalálkozó után készített az íróval. Kosztolányi itt 
először a magyar nyelv védelmében folytatott küzdelmekr ől és ebben az erdélyi írók 
részvételér ől beszélt, majd azt erdélyi magyar irodalom eredményeit, így Tamási Aron 
regényeit méltatta, végül az imént idézett marosvásárhelyi nyilatkozatához hasonló 
módon szült személyes élményeir ől: „Annyi meleg szeretetet, megható ragaszkodást 
tapasztaltam csak itt Kolozsvárt, ezen az egyetlen estén, hogy föl sem tudom nyalá-
bolni, a két karommal magamhoz sem tudom szorítani. Szeretettel teszem félre 
erdélyi emlékeimet, hogy minden kis morzsájából sokáig élhessek, minden kicsi láng-
jánál külön melegedhessem akkor, amikor majd fázni kezdelc. 5'7  

Az erdélyi utazás emléke Kosztolányi írásaiban is nyomot hagyott. A világ leg-
nagyobb-műfordítója című  tárcájában, amely a Pesti Hírlap 1934. május 13-i szá-
mában látott napvilágot, egy tréfás erdélyi történetet adott el ő , miszerint egy 
erdélyi magyar és egy szász, akiknek családja szinte évszázadok óta ádáz pereske-
désben állt, egy tapintatosan közvetít ő  tolmács jóvoltából békült meg egymással, a 
tolmács, az író szerint „a világ legnagyobb m űfordítója" ugyanis rendre udvarias 
kijelentésekké transzponálta a kölcsönösen elhangzó válogatott gorombaságokat. 
Napló című  jegyzetsorozatában, a Pesti Hírlap 1934. június 3-i számában, Sas és 
sasfiók címmel a két Bolyai drámai sorsán elmélkedett, Erdély címmel pedig egy 
székelyföldi élményér ől számolt be: „Mások errefelé a színek. Bérci és erdei szí-
nek ezek, komorabbak, sötétebbek a miéinknél, de élesebbek is. Szürke és sötét-
zöld, fekete és sötétkék. A leveg ő  edz ő, kesernyés íz ű . Vonatom ablaka el őtt hollók 
repülnek nagy csapatban, fényes-fekete szárnnyal, sebesen, mintha sürg ős törté-
nelmi megbízatással igyekeznének valahova, cs őrükben aranygy űrűvel, akár azon 
a címerpajzson látni. Az emberek nem vidékiesek. Kiszállok egy kis székely állo-
máson, s minthogy francia újság van kezemben, a pincér spanyolul szólít meg. Ot 
évig élt Dél-Amerikában, Argentínában. Sokáig társalog velem ezen a szép nyelven. 

7  Dsida Jen ő : Kosztolányi Erdélyben. Pásztort űz 1934. április 30., kötetben: Dsida Jen ő : Séta egy 
csodálatos szigeten. Cikkek, riportok, novellák, levelek. Sajtó alá rendezte Marosi Ildikó. Kriterion 
Könyvkiadó, Bukarest, 1992. 89-90. 
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Majd mosolyogva mondja, magyarul, a földre sütve szemét: Székely vagyok, instál-
lom. 

Kosztolányi élményekben és érzelmekben gazdag napokat töltött Erdélyben, 
hazatérve azután kezdetét vette az a személyes kálvária, amely kórteremb ől kórte-
rembe, műtőből mű tőbe, több alkalommal is a stockholmi klinikára vezetett. Még két 
és fél esztendeje volt az erdélyi látogatás után, ekkor született egyik legszebb költ ői 
alkotása: a Szeptemberi áhítat, ekkor jelent meg Számadás cím ű  verseskönyve és 
Tengerszem című  elbeszéléskötetet. Halála, mint József Attila és Radnóti Miklós köl-
teményei, Babits Mihály, Karinthy Frigyes, Gyergyai Albert, Halász Gábor, Márai 
Sándor, Illyés Gyula és Németh László írásai tanúsítják, az egész magyar irodalmat 
ravatala köré gyűjtötte. Fájdalmas érzésekkel búcsúzott t őle az erdélyi magyar iro-
dalom is: az Erdélyi Helikonban Kovács László (a folyóirat szerkeszt ője), a Pásztor-
tűzben Szentimrei Jen ő, a Független Újságban Ligeti Ern ő, az Erdélyi Fiatalokban 
Jancsó Béla, a Vasárnap cím ű  aradi katolikus folyóiratban Gáldi László vett t őle vég-
ső  búcsút. 9  

A kolozsvári Magyar Színház 1936. november 11-i emlékestjén jelképesen az egész 
erdélyi, magyarság megemlékezett arról a költ őről, akit személyes barátság és tuda-
tos nemzeti elkötelezettség fűzött Erdély magyarsághoz és irodalmához. Az emlékes-
ten Kádár Imre idézte fel Kosztolányi egyéniségét és munkásságát, a következ őkkel 
indítva búcsúbeszédét, és ez a búcsúztató kétségtelenül az erdélyi magyarság érzé-
seinek, meggy őződésének adott hangot: „nem halottat, de eleven szellemet idézünk 
magunk közé ezen az estén. Kosztolányi Dezs ő , a mi emberölt őnknek Ady és Babits 
mellett legnagyobb magyar költ ője, társunk maradt akkor is, ha más világok felada-
tai szólították magukhoz elkínzott lelkét. A keleti népek nem siratják a holtat, víg 
dalok közepette égetik el a testét, mert nem hisznek a halálban. A mi gyászunk is 
legyen világító gyász, a géniusz világossága gyulladjon ki ezen a színpadon, amely 
helyreállította deszkái felett a költészet jogát."to 

8  Kosztolányi Dezs ő : Sötét bújocska. Sajtó alá rendezte Réz Pál. Szépirodalmi Kiadó, Bp., 1974. 
203-204., 227-229. 

9 Kovács László: Kosztolányi Dezs ő . Erdélyi Helikon 1936. 731-736.; Szentimrei Jen ő : Kosztolá-
nyi. Pásztortűz 1936. 439-440.; Ligeti Ern ő : A halott költő . Független Ujság 1936. nov. 7.; Jancsó 
Béla: Kosztolányi Dezs ő . Erdélyi Fiatalok 1936. 204-205.; Gáldi László: Kosztolányi Dezs ő . 
Vasárnap 1936.404-405. 

1 D Bevezető  a Magyar Színház 1936. november 11-én tartott Kosztolányi-emlékestjén. Erdélyi Heli-
kon 1936. 737-741. 

‚,8 

177 



Raclics Anita 

Kosztolányi Dezső  helye és szerepe 
a magyar nyelvművelés történetében 

(Részlet) 

Kosztolányi Dezső  nyelvművelés—történeti helye 

Kosztolányi Dezs ő  nyelvművelő  tevékenysége egy emberölt őnyi időszakot ölel fel 
1903-től 1936-ig. A gimnázium elvégzése után a budapesti egyetem Négyesy-szemi-
náriumain tett örök hitet a magyar nyelv mellett, és haláláig h ű  maradt hozzá. Több 
száz cikkében foglalkozott vele, figyelte, védte, javítgatta. Munkásságáról önmagá-
ban — korából kiemelve — értékelve nem kaphatunk valós képet, ezért szükségesnek 
láttam röviden (valóban csak a „nagy" események bemutatására szorítkozva) felvá-
zolni e harminc év történéseit. A kitér ő  Kosztolányi nyelvészeti érdekl ődésével is 
indokolható, hiszen tudjuk, hogy 1922 elején ezt írta.Tolnai Vilmosnak: „Semmi sem 
kerüli el a figyelmemet, amit nyelvészek írnak." 1  

Ismertetőmet kissé korábbról, 1896-tól kell kezdenem. A magyar nyelvm űvelés-
nek ekkor egy új, Simonyi Zsigmond nevével fémjelzett korszaka indult meg. A 
Magyar Nyelvőr Szarvas Gábort felváltó szerkeszt ője új célt tűzött ki beköszönt őjé-
ben: a csatározások helyett a szilárd tudományos alapok megteremtését. A hangsúly 
nyelvünk rendszeres gondozására tev ődött át; az idegenszer űségek elleni kemény 
küzdelem dokumentumai mellett a folyóiratból nem hiányoztak a leíró nyelvtani 
tanulmányok, a nyelvjárásokat feltáró dolgozatok és nyelvtörténeti cikkek sem. 

A Nyelvőr íróinak tollából több önálló munka is megjelent. Ilyen volt 1900-ban 
Tolnai Vilmos Magyarító szótára, mely közhasználatú idegen szavakat és magyar 
megfelelőiket gyűjtött össze. Simonyi Zsigmond 1903-ban megjelen ő  Helyes magyar-
ság című  könyve már átfogó nyelvm űvelő  munka volt. Saját nyelvhelyesség-szem-
léletének kifejtésén belül foglalkozott az irodalmi nyelvvel, a nyelvi törvényekkel és 
az idegenszer űségekkel is. 

Azt nem mondhatjuk, hogy a nyelvművelés fő  iránya megváltozott volna, hiszen 
továbbra is az új ortológia elvei érvényesültek, mégis egyfajta szerepcsere volt 
tapasztalható. Az uralkodó nyelvszokás fenntartása és a nyelvi újítások ellenzése 
helyett sokszor épp ortológusaink akarták a változást, míg a neológusok védték a 
régit. 
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A századfordulón a Magyar Nyelv őr volt az egyetlen olyan újság, melynek prog-
ramjában a nyelvhelyesség, -tisztaság kérdése központi helyet foglalt el. Ez akkor 
sem változott lényegesen, amikor 1905-ben a Magyar Nyelvtudományi Társaság meg-
alakulása után megszületett a Magyar Nyelv. Ez már programjában elzárkózott az 
ortológia és neológia vitájától. Ugyanakkor az irodalmi és a tudományos m űnyelv 
fejlődésének figyelését és segítését is ígérte. 

A háború éveiben természetesen lanyhult a nyelvi kérdések iránti érdekl ődés, és 
új lendületet csak a húszas években vett a nyelvm űvelő  mozgalom. Ennek fő  oka 
egyrészt a nyelv részér ől jelentkez ő  szükségszerűség, másrészt a levert nemzet iden-
titáskeresése volt. 

Az évtized vége felé egyre több napilap is bekapcsolódott a mozgalomba. Az 
érdeklődés ilyen mértékű  növekedésére az akadémia a Nyelvmíível ő  Bizottság 
megalakításával és a Magyarosan indításával válaszolt 1931-32-ben. A bizottság 
élére Négyesy Lászlót, Kosztolányi egykori tanárát választották. 

Az új folyóiratot, a nyelvm űvelés hivatalos keretek közé terelését azonban sokan 
gyanakodva figyelték. Attól félte, hogy „az új mozgalom sallangos, cafrangos, 
magyarkodó lesz, s a nyelvm űvelők mindent alá fognak rendelni az idegen szavak 
elleni purizmusnak" 2  A nyelvvédelem rangos képvisel ői között ott találjuk Kosztolá-
nyi Dezs őt is. 

A '30-as években a rádió is bekapcsolódott a nyelvm űvelő  mozgalomba, mely 
ekkor már igen széles területet ölelt fel. El őadások hangzottak el a színház, a sport, 
a törvények nyelvér ől, a hivatali szaknyelvr ől és a szakszótárakról. A beszédm űve-
lés szintén egyre nagyobb teret kapott. 

Ugyanakkor Benk ő  Loránd a nyelvm űvelés I. világháború utáni helyzetér ől a 
következőket írta: „a nyelvm űvelés mint diszciplina ez id őszakban jórészt a nyelvé-
szek második-harmadik garnitúrájára vagy éppen a nyelvészetén kívülre szorult. (...) 
Mi úgy látjuk, hogy a nyelvtudomány nem nyelvm űvelés, a nyelvművelés nem nyelv-
tudomány." 3  Természetesen ez nem azt jelenti, hog rangos. nyelvészek nem foglalkoz-
tak nyelvészeti kérdésekkel, hiszen a már említett Simonyin és Tolnain kívül Laziczius 
Gyula, Klemm Antal és még Gombocz Zoltán is írt ilyen tárgyú tanulmányokat. A 
nyelvtudomány körébe tartozónak sz űk értelemben mégis csak a nyelvtörténeti, 
szótörténeti-etimológiai, valamint névtani kutatásokat tartották. 

Nagy felelősségük volt tehát az íróknak, újságíróknak, akik a magas tudomány 
tárgyköréb ől kiutasított, mégis fontosnak tartott nyelvm űveléssel foglalkoztak. 

Az írói nyelvművelés helyét a nyelvművelésen belül Heltainé Nagy Erzsébet 
határozta meg. Álláspontja szerint a nyelvm űvelés alapvetően grammatikus (tudomá-
nyos) és dilettáns (tudományon kívüli) részterületekre osztható. Az írói nyelvm ű - 
velés az utóbbihoz tartozik az amat őr (szinte mindenki által alkalmazott) nyelvm ű -
veléssel együtt. (Nyr. 1993. 275-290.) 
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Heltainé további két részt különített el az írói nyelvm űvelésen belül: az els őbe 
az írónak az anyanyelvr ől tett megfigyeléseit, a saját írói gyakorlatából kialakított 
nyelvi eszmény megfogalmazását, az írói magatartás tudatosítását sorolja. A másik 
csoportba az írók tudatos nyelvészeti, vagy nyelvm űvelő  tevékenységét (melynek 
során a szépíró tudományos megfigyelésekként fogalmazza meg saját érzéseit, 
gondolatait a nyelvr ől). Természetesen ekkor a tudományos és az írói, m űvészi szem-
pontok keverednek. 

A tanulmány írója a tudományos nyelvm űvelés mellett legalább azzal egyenérté-
kűnek tartotta a szépirodalmon keresztül érvényesül ő  nyelvi hatást, annak nyelvfej-
lesztő  voltát. 

A XX. század elején oda is figyeltek erre a jelenségre, de nemcsak értékeire, 
hanem korcs kinövéseire is. Horváth János például 1911-ben cikket írt A Nyugat 
magyartalanságairól a Magyar Nyelv cím ű  folyóiratba. A századel ő  legrangosabb iro-
dalmi folyóiratát szigorúan nyelvészeti-stilisztikai szempontok alapján marasztalta el 
a híres irodalomtörténész. Számba vette az írók stilisztikai furcsaságait és nyelvér-
zékük „általánosabb romlottságára" valló adatokat (mint például az egyes köt őszók-
kal való visszaélést, a melléknévi igenév elferdítését, a „szórend megbolygatását", a 
mutató névmás franciás és németes használatát, a nével ők kérdését és az igeköt ők-
kel való „garázdálkodás"-t). Megrótta a Nyugatot, amiért az „a magyar nyelv 
művészi s általában gondolkozásbeli jelent őségét nem fogja fel kellő  komolysággal. 
Elintézettnek véli a nyelv ügyét, s őt némi önérzettel véli annak, mert hisz övé több-
nyire különbözik a conservatív irányokétól". 4  A Nyugatot többen is bírálták, épp a 
„konzervatívok" táborából, itt azonban nemcsak err ől van szó, hanem a folyóirat 
nyelvi felel ősségéről is. 

A válasz 1911 decemberében hangzott el Ignotus el őadásában. 0 a nyelv őrség-
csőszség ellenében az irodalom (s a Nyugat) szabadságát hangsúlyozta. Szerinte a 
grammatikának tisztelnie kell „az er őket, melyek az ő  érdeklődésének anyagát ala-
kítják. De az már nem lehet, hogy a grammatikus beleüsse az orrát az író dolgába". 
A fordított eset viszont szinte törvényszér ű , hiszen „a nyelvre igenis visszahat az 
írók munkája", s „minden m űvésznek mindenben igaza van, ami sikerül neki"; ezért 
kimondhatja: „ezentúl ez lesz a szabály". 5  

Arany János álláspontja eltér ően tehát — mely szerint a nyelvészek jobban 
tudják, a költ ők jobban érzik a nyelvhelyességet — a XX. század elejére az írók 
kizárólagos illetékességüket hangoztatták. Ha tanulmányokat nem is mindannyian 
írtak err ől, de stilisztikai szabadságukat önérzetesen megvédték. 

Az írók tudatos nyelvművelő  tevékenysége is egyre markánsabb volt ebben az 
időben. Heltainé Nagy Erzsébet szerint nyelv és irodalom, nyelvhelyesség és nyelv-
művelés egészen a XIX. század második feléig együtt fejl ődött. A kétféle — írói, m ű -
vészi és tudományos — megközelítés szétválása Arany János életm űvében figyelhető  
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meg először. Általánosan elfogadottá pedig csak a XX. században vált. Már az id ő-
szak elején sem csak a „nyugatosok" (Ady, Kosztolányi, Móricz, Déry), hanem az 
Úgynevezett népi írók (például Veres Péter), és a „függetlenek" (pl. Németh László) 
is képviseltették magukat a mozgalomban. 

Kosztolányi ezt a lelkesedést 1922-ben Tolnai Vilmosnak saját tevékenységér ől ír-
va így okolta meg: ,.egyáltalán nem érzem azt a különbséget, melyet Ón nyelvész és 
költő  közt jelez. Mind a kett ő  philologos, nyelvszerető, sokkal atyafiságosabbak, sok-
kal közelebbi rokonok, mint például a költ ő  és a tudattalan álmodozó, aki nem hisz 
az igék varázsában, a bet űk, hangzók nagy igézetében. Számomra; ki nem 
vagyok szakember;  a nyelvészet szerelem, s egy lelkes dilettáns áhításával olvasok el 
mindent, amit Onök írnak". 

Kosztolányi tehát besorolta magát és a költ őt (szépírót) a dilettáns nyelvm űve-
lők közé. Ugyanakkor még a m űkedvelő  nyelvészeket is szakembereknek nevezte: 
„Az emberek folyton beszélnek. Mióta megszülettek, szavak zörögnek körülöttük. 
Ki merészeli azt állítani, hogy nem mindenki nyelvész, hogy nem mindenki született 
szakember?" 7  

A továbbiakban e „született szakember" „dilettáns" nyelvm űvelő  tevékenységét 
mutatom be. 

Kosztolányit főként íróként, költ őként és műfordítóként ismerjük. Mindhárom 
területen maradandót alkotott. Csakúgy, mint újságíróként. Munkássága ezen a 
téren már mennyiségileg is figyelemre méltó. Ám jelent őségét kortársai csak halála 
után fedezték fel; meglep ődve tapasztalták sokszínűségét. 

Az egyetemet elhagyó Kosztolányi el őször 1904. október 6-án lett egy lap bels ő  
munkatársa, a Bácskai Hírlapé. A kés őbbiekben — haláláig — közel hatvan újságban 
publikált. Közülük néhány (a sokféleség bemutatására): Budapesti Napló, A Hét, 
Élet, Világ, Pesti Napló, Új Nemzedék, Pesti Hírlap, Bácsország, Délma-gyarország, 
Figyelő, Renaissance, Nyugat, Színjáték, Figaro, Színház és Divat, Vasárnapi Újság, 
Független 1Magyarország, Népszava, Egyenl őség, Nagyváradi Napló, A Toll, Élet és 
Irodalom, Képes Újság, ünnep, Magyar Nyelv őr, A Természet stb. 

Van közöttük regionális és országos napilap, hetilap, folyóirat; van politikai, iro-
dalmi, művészeti, közéleti, társasági és divatlap is. Pártállásra tekintettel találkozha-
tunk radikálisan baloldali, forradalmi újságokkal és reakciós ellenforradalmival, s 
megtalálhatjuk az összes közbüls ő  álláspontot is. Ugyanez tapasztalható, ha a lapok 
olvasóközönségét vizsgáljuk: a „szatócsok lapjá"-tól a szellemi elitnek szóló kiad-
ványokig széles a választék. 

Hogyan lehetséges ez? Mit írhatott ennyiféle embernek? S f őképp hogyan egyez-
tette mindezt össze ő  maga saját „homo aestheticus" felfogásával? 

Az újságírás közéleti tevékenység. „Homo aestheticus" (végletesen leegyszer űsít-
ve) szabadon szemlél ődő, nem cselekv ő  ember. Nem térek itt ki a világháború els ő  
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éveiben tanúsított „elfogadó" magatartására, sem a háború utáni „szégyenletes 
szereplésére", mikor tollával a reakciós er őket szolgál. Azt gondolom, hogy politikai 
tévedései ellenére is h ű  tudott maradni eszményéhez, miközben nagyszer ű  újságíró 
vált belőle. Témái felölelik az emberi élet teljességét a „bölcs őtől a koporsóig", a 
különböző  társadalmi rétegek, szakmák, emberek bemutatását, a természet köveit, 
élőlényeit, a közélet történéseit is. ,Volt úgy, hogy készült, hogy fürkészte, gy űjtötte 
az anyagot — sokszor azonban enélkül is elboldogult, mert a sebtiben eléjepattanó 
életszilánk is elég volt, hogy kultúrája és bölcsessége rögzíteni érdemes jelentést 
fedezzen fel benne," 8  

Tehát a hírlapíró gyors reflexével írt mindenr ől, amiről szabad szemlélete 
folytán értesült lelkéb ől vagy a külvilágból. Ebb ől adódhat, hogy egy-egy témáról 
olykor megváltoztatta véleményét. De Kosztolányi a hírlapírás korlátaihoz élvezettel 
igazodott. Németh László szerint „az újságnak nincs szüksége arra, amit a költ ő  csi-
nálni szeretne; ő  maga szabja elé feltételeit; kimér egy húsz centi hosszú, öt centi 
széles helyet, s ráförmed: tessék kitölteni. S az írók egy része izzad, ízetlenkedik, 
elzüllik ebben a kedvetlenül csinált rovatocskában; a másik tiltakozik, koplal és 
lemond az olvasóról. Kosztolányi azonban vérbeli m űvész, s azt gondolja, hogy ha 
az ördögnek elég volt egy fa, a költ őnek is elég lesz egy újságzúg. Hozzáigazodik a 
kerethez, műfajt teremt a szükségesb ől, megnemesíti a megalázót, üzleti tilalmak, bar-
bár korlátok lefricskázása közben teremti meg legtökéletesebb m űveit."9  

Ha műfajait számba vesszük, már nem is meglep ő  sokféleségük, s az sem, hogy 
ezek inkább szépirodalmiak és nem tudományos alaposságúak. Irt tanulmányt, érte-
kezést, recenziót, (színházi) kritikát, kommentárt, megemlékezést, esszét, irodalmi mi-
niatűrt, (képzelt) riportot, (ál-) interjút, heti levelet, nyílt levelet, vitairatot, jegyzetet, 
tárcát, karcolatot, glosszát. Színházi kritikáival kapcsolatban megfogalmazta fele-
lősségét, a művészi magas színvonal fenntartását, az irodalmi igényességet. „»Homo 
aestheticus« volt mindig, hiszen, mint igazi író, csak az lehetett mindabba, ami 
a megoldásokat illeti, de »homo moralis« volt a m űvészete iránti h űségben éppúgy, 
mint abban a széleskörű  munkában, amelyet külföldön és itthon a magyar kultú-
ráért, a magyar nyelv tisztaságáért, a lapos és henye kontárság visszaszorításáért 
végzett." 1 ° 

E munkában ő  maga volt a hűség, hiszen ahol írásaival megjelent, abban a lap-
ban egyszerre felbukkant a nyelv kérdése is. Lehet, hogy „csak" egy nyelvm űvelő  
munka ismertetésével, vagy egy nyelvm űvelő  mozgalomra felszólító „túlvilági sétá-
val". De találkozhatunk az asztalos vagy más mesterségek szakszavainak magyará-
zataival is. Egyszer a színészek rossz hangsúlyát felrovó nyílt levéllel, máskor egy 
vitriolos vagy megbocsátó hangú vitairatával, ha úgy érzi, hogy meg kell védenie a 
magyar nyelvet. Olykor pedig nagy nyelvészek tevékenységére emlékezve szólt anya-
nyelvéről. Talán semmir ől nem írt annyit, mint épp a nyelvr ől. E téma hírlapírói 
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műfajait átlépve megjelent tisztán szépirodalmi írásaiban is. Természetesen magán-
leveleiben és önmagának írt naplójegyzeteiben is vissza-visszatér ez a téma. Ennek 
okáról így vall: „Az a tény; hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gon-
dolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Mélyen bennem 
van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként." 11 

A továbbiakban azt veszem számba, hogy mit gondolt Kosztolányi a nyelvr ől, a 
magyar nyelvről, annak védelmér ől, a nyelvművelésről, s hogy ő  maga miként látott 
hozzá e kényes tevékenységhez. 

Kosztolányi nyelvszemlélete 
„Csodálatos ugyan, hogy a képek beszélnek, de 
még csodálatosabb — isteni csoda — , hogy az 
emberek is beszélnek. "12 

A nyelv titok, szellem lélek, muzsika. Vibrál benne az élet, Természeti és társa-
dalmi termék. 

Kosztolányi, a nyelv rajongója látja így. De írásaiban a nyelv eredetét ől műkö-
déséig szinte minden — tudományosan is megfogalmazott — kérdés felbukkan. Ha nyi-
latkozatait megpróbáljuk rendszerbe állítani, egyrészt nagyon nehéz a feladatunk; 
sok helyen felbukkanó gondolatmorzsákat kell egy helyre gy űjteni. Másrészt könny ű , 
mert szemlélete az évek során alapvet ően nem változott; inkább árnyalati különbsé-
geket figyelhetünk meg. 

A nyelv eredetére vonatkozó határozott tudományos válasz hiányában ő  úgy 
véli, hogy az az ősidőkben megállapodás alapján jött létre; az indulat hevében, vad 
kiáltások formájában nyilatkozott meg el őször az ember. Ezt alátámasztva írja, hogy 
„a nyelv arcjáték vagy tagjáték, mely hangokban nyilvánul meg". 13  Az ember els őd-
leges érzelmi. És gondolatkifejez ő  formája szerinte nem a próza, hanem a vers volt, 
„mindannyiunk anyanyelve". A költő  tehát visszakódolja az ősi, ösztönös formára a 
mondanivalót. A költészet, vers és próza viszonyáról a kés őbbiekben még lesz szó. 
Itt csak azt szeretném kiemelni, hogy szerintem Kosztolányi a versbeli közlést 
végső  soron ahhoz a nemzetközi nyelvhez közelíti, melyet öntudatunk mélyén vél 
felfedezni. Mindennyelv elidegeníthetetlen tulajdonsága, hogy van emlékezete, „gyer-
mekszobája": ez egyrészt történelmi, másrészt emberölt őnyi. Az els ő  meghatározza 
nyelvrokonainkat, a második azt a „családot", melyben élünk. Család minden nép, 
mely egy nyelven beszél. 

A beszéd felbukkanásával azonnal el őtérbe kerülnek szemiotikai kérdések. Kosz-
tolányi azt gondolja, hogy minden jelentő  végső  soron jelentett is. E felfogás hátte-
rét vizsgálva Szegedy—Maszák Mihály úgy látja, hogy ezt a nyelvszemléletet a nyelvi 
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viszonylagosság hite, a nyelv végtelen útveszt őként való felfogása, és a különböz ő  
fogalomrendszerek által létrejöv ő  valóságok viszonylagosságából fakadó értelmezési 
problémák határozzák meg. Szemléletének elméleti háttere eszerint a romantikában 
gyökerezik, a XX. században pedig Wittgenstein és Derrida nézeteihez áll közel. 
Hiszen azt vallja, hogy jelent ő  és jelentett kapcsolata eredetileg nem volt önkényes. 
Ezzel pedig kizárja a másik, Arisztotelész, illetve Augustinus neve által fémjelzett 
hagyományt. A. nyelvet Humboldthóz hasonlóan szervezetként fogja fel, s ugyanúgy 
elválaszthatatlannak tartja a tudattól: a nyelv a tudat létezési formája; a nyelvi 
jelentés a használattal azonos. Abból a gondolatból pedig, hogy „a nyelv gondolko-
zik helyettem, s a szó jelentése a használatban rejlik, könnyen el lehet jutni ahhoz 
a meggy őződéshez, hogy a világkép örökség, »öröklött háttél, mely szerint különbsé-
get teszek igaz és nem igaz között« — ahogyan Wittgenstein mondja." 14  

Szabó Gábor ezeket a kérdéseket Kosztolányi novelláiban vizsgálva hasonló ered-
ményre jutott. A Horoszkóp cím ű  novella kapcsán az embernek a nyelv, vagy a nyel-
vi játék által való meghatározottságát bizonyítja. A Szürke Glória cím ű  írás főhőse 
Marie, a nyelvtanárn ő . Az ő  nyelven túlra vágyakozásának oka „a nyelv szégyente-
len, ledér természete; az a tulajdonséga, hogy egyazon érvényességgel képes egymás-
sal merőben ellentétes dolgokat igazolni és cáfolni".is Marie azonban nem képes 
átlépni a nyelven, mert az ember lényegéhez olyannyira hozzátartozik a beszél őké-
pessége, mint a lélegzés — amelynek segítségével létrejön —, s mint a lélek. Ezt a ket-
tőt — lélegzést és lelket — a régiek azonosították is. Kosztolányi a nyelvet azonosította 
a lélekkel, szellemmel. Itt azonban következetlen. Ha tüzetesen megvizsgáljuk írása-
it, a nyelvnek és szellemnek többféle viszonya bontakozik ki: hol a nyelv és (embe-
ri) szellem (tudat) harcáról szól, hol a nyelv szellemér ől, mely az emberi tudat 
megnyilvánulása. 

A nyelv szelleme egyfajta világszemléletet, „nemzetjellemet" jelent. Minden nyelv-
nek külön szelleme van, melyet az adott nép „lángelméje" talált ki. Korábban már 
volt szó a fogalomrendszerek másságáról; ez is ebb ől táplálkozik: a világ dolgainak 
népenként és nyelvenként való különböz ő  feldolgozásából. Ez az a szellem, amely-
hez minden nyelv ragaszkodik, ez az egyénisége. Ilyen értelemben lehet azt monda-
ni róla, hogy „soviniszta", hiszen semelyik más nyelvvel nem tör ődve, csak saját 
keretei között tud élni. Ehhez minden nyelvnek joga is van, egyenrangúak. Koszto-
lányi mindegyiket egyformán csodálja: a szigetel őt, ragasztót éppúgy, mint a hajlítót. 
A nyelvek karakterében felfedezi a nép jellemét, s a nép jellemében a nyelvi gon-
dolkodást. Bizonyos megfelelést lát a nyelv szerkezete és a nem nyelvi jelleg ű  visel-
kedés között is. (Ezzel a felfogással beszédaktus-elmélethez közelít.) A kétoldalú . 

meghatározottságot eredend ő  beállítódásnak, speciális világnézetnek tartja. 
A nyelv természeti jelenség, ahogy az ember is. Kosztolányi úgy véli, hogy ha az 

ember gondolatait, érzelmeit, viselkedését a lélektan segítségével lehet megérteni, 
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akkor ez a nyelvre is vonatkozik. Ezért képtelenség ez utóbbit a logika, az ésszer ű -
ség törvényeivel magyarázni. A. nyelv hozzánk hasonlóan eleven, gyarló, következet-
len. Mindennek ellenére azonban pontos is. Használatának célja, hogy „közöljük 
önmagunkat". Ez egyrészt gyakorlati, másrészt boldogság, öncél is. Kosztolányi elis-
meri, hogy egy—egy nyelvi elemnek csak akkor van helye a rendszerben, ha funkci-
ója is van, de a nyelvet nem célszer űségéért szereti. Ki is mondja: „az olyan nyelv, 
mely csakis a megértést szolgálja, voltaképp fölösleges is." 16  

„Az a nézetem, hogy csak anyanyelvünket érdemes 
beszélni, mindenkinek a magáét. A többi nem alkalmas 
lélek. kifejezésére. "1 ' 

Kosztolányi szerint minden nyelvnek csak anyanyelvként van értéke, csak ezen 
érdemes, ezen lehet kommunikálni. A továbbiakban e tételt bizonyítom be írásai 
alapján. 

Azért tűnik érdekesnek, hogy utánajárjunk anyanyelvér ől tett ilyen radikális 
kijelentéseinek, mert tudjuk róla, hogy sok nyelvet ismert. Gyakran épp az idegen 
nyelvek tükrében csodálta anyanyelvét, m űvészként viszonyult mindegyikhez. Az 
gondolta, hogy azért is vizsgálunk más nyelveket, hogy sajátunkat megértsük; de 
ez alapján nem állíthatunk fel „rosszabb", „jobb" kategóriákat, mert nincs közös 
összehasonlítási alapunk. 

Ha els ő  külföldi útjairól írt leveleit olvassuk, rögtön világossá válik, hogy mire 
gondolt: idegen népek gyűrűjében eszmélt rá igazán magyarságára, és tett hitet mel-
lette. Anyanyelvének különleges, csak rá jellemz ő  szellemét is más nyelvekkel szem-
beállítva írta le. A magyar nyelvr ől összegezésként a következ őket mondja: nem 
elemző  (mint a francia), hanem összefoglaló. „Mi az értelem elhanyagolásával a 
lélek forró mélyéb ől dobjuk oda látszólag hányaveti gyermekiességgel szavainkat, 
olyan módon, hogy sokszor szántszándékkal félrefogunk és kacsintunk, de úgy, hogy 
szavaink, melyek talán nem mindig födik a tárgyi valóságot, magukkal sodornák az 
érzelmi velejárót is, és hírt adnak a beszél ő  eleven mivoltáról, elfogultságáról, szen-
vedélyér ől, világnézetér ől." 18  Nézete szerint az érzelem és az indulat a mi nyelvünk 
szervező  ereje az értelem helyett. Ebb ől adódik, hogy jobban kedveljük a szét-
töredezett, mint a kicirkalmazott mondatokat. (Ez nála azonban nem kizárólagos 
szabály. 19 ) 

Kosztolányi anyanyelvünket nemcsak egészében, hanem függ őleges és vízszintes 
tagoltságában is vizsgálta. Elkülönítette a tájnyelveket és a különösen szeretett, de 
sokat is bírált Budapest nyelvét, valamint az irodalmi nyelvet és a parasztnyelvet. 
A tájnyelveket és a parasztnyelvet gyakran egybemosta, célja nem is kategorizálásuk 
volt, hanem hogy értékeikre felhívja a figyelmet. A népit ől azonban élesen elkülöní- 
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tette a népiesked ő  nyelvet, mint ahogy a zsargonban különválasztotta a szaknyelve-
ket és a főváros csibésznyelvét. 
. Ebből a sokféleségből, nyelvünk kincséb ől és szeszélyéb ől mindannyian részesü-

lünk. Ezeket az értékeket meg kell becsülnünk. Bár Kosztolányi úgy látta, hogy egy-
egy nyelv megítélésben nagy szerepet játszik az adott nép gazdasági, politikai hatalma, 
a háború és az azt követ ő  gazdasági válság után ezt írta: „ne legyünk igazságtala-
nok nyelvünkkel szemben. Vesztett és nyert, mint mindenki, aki a történelem vas-
kockáival játszik. Bennünket óvott meg testben és lélekben. Itthon munkálkodott 
csöndesen."20  

A nyelv az életé. A mi nyelvünk a mi életünkké. Ezért ne is vágyakozzunk rá, 
hogy más nyelveket megtanuljunk. Egyébként is, az anyanyelvet sem olyan könny ű  
elsajátítani, mint azt sokan gondolják. Hiszen születésünkt ől fogva öntudatlanul 
gyakorlati nyelvórákat veszünk környezetünkt ől. Tudásunk még így is viszonylagos, 
mert az élet változásával a nyelv is módosul. Ezt a szüntelen mozgást csak anyanyel-
vünkön tudjuk figyelemmel követni, csak ezen lehetünk „naprakészek". Ez köte-
lességünk is: felelősek vagyunk érte, mert örökül kaptuk el ődeinktől, hogy „csorbí-
tatlanul" hagyjuk utódainkra. Kosztolányi meg van róla gy őződve, hogy „aki igazi 
értelmi és érzelmi életet él, az csak egyetlenegy nyelvet bírhat többé-kevésbé töké-
letesen, az anyanyelvét." 21  

Más nyelvet „szajkózás" segítségével csak bizonyos mértékig sajátíthatunk el. 
(Márpedig a nyelvtanulás „repül őgépét" még ma sem találták fel.) Kosztolányi ezt a 
megtorpanást a „lélek honvágyá"-nak nevezi az anyanyelv után. Ha idegen nyelven 
akarjuk gondolatainkat, leszállítjuk igényeinket (nyelvtudásunkhoz), s eszerint csök-
kentjük mondanivalónkat. Talán mondani sem kell, hogy legel őször az árnyalatok 
vesznek el, épp az a többlet, amit a mi lelkünk tudna a gondolathoz tenni. Koszto-
lányi a gyermekek különleges nyelvtanulási képességében sem hisz, „szellemi 
vakarcs"-okn.ak nevezi azokat, akikr ől azt mondják, hogy öt-hat nyelven tökéletesen 
tudnak. Ironikusan jegyzi meg, hogy ennyi er ővel mindenki beszéli a világ összes 
nyelvét, csupán „néhány" esetben mondanivalója az adott nyelven nullával egyenl ő . 
Nem hallgatja el megvetését azokkal szemben, akik egy nyelvet gyakorlati céllal 
tanulnak, s nem önmagáért. Szerinte tudni már unalmas, csak tanulni érdemes, s azt 
is csak a játék kedvéért, szeretetb ől. 

Ugyanakkor elismeri az idegen nyelven való megnyilatkozás el őnyeit is. Igaz, hogy 
ezen társalogva el őbb-utóbb mindig kifáradunk (mert nem ösztönszer űen, hanem 
tudatunkkal formáljuk mondatainkat, ezért állandóan figyelni kell a szabályokra, 
„vigyázzban kell maradnom"), de bátrabban, egyenesebben fejezzük ki magunkat. 
Ez bizonyos szabadságot ad, melyet Kosztolányi így fogalmaz meg: „Általában a 
kellemes dolgokat anyanyelvemen tudom inkább közölni, de a kellemetlen dolgok 
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könnyebben mennek más nyelven. Szerelmet vallani anyanyelvemen óhajtok, de sza-
kítani idegen nyelven. Verset írni magyarul, de kritikát lehet őleg portugálul."22  

„Lélekben a nemzetek fölötti m űveltséget, a 
nemzetek közötti megértést szolgálom. " 23  

Láttuk, hogy Kosztolányi az anyanyelv egyedüli, mindenek fölött álló értékét han-
goztatta. De látóköre ezzel nem sz űkült be. Irásaiban közel húsz nyelvr ől mondta el 
véleményét, színházi kritikáiban még a japánt is csodálta hangzása miatt. 

Vallomásaiból az derül ki, hogy anyanyelve mellett a franciát tisztelte, szerette 
leginkább. Azt a nyelvet, amelynek szelleme szöges ellentétben áll a magyaréval. 
Anyanyelvében az indulatot csodálta, itt a világosságot és egyenességet, vagyis azt, 
hogy ezen a nyelven nem lehet hazudni. 23  Elfogulatlan szemléletét mi sem bizonyít-
ja jobban, mint az a kijelentése: ha Arany Jánosnak lenne tökéletes francia fordí-
tása, ő  inkább azon a nyelven olvasná. Ugyanakkor a francia szellemet az angollal 
összehasonlítva úgy látta, hogy az el őbbi „rab és hideg", míg az utóbbi „szabad és 
meleg". Az angolban ezt a szabadságot, „ ősi rendetlenséget" csodálta. Nem úgy a 
németet. Ezt kemény hangzása miatt kevésbé szerette. Az indogermán nyelvekr ől ösz-
szefoglalóan az volt a véleménye, hogy soha nem „szervülhetnek" a magyarral. A mi 
nyelvi és szellemi rokonaink a finnek: „Hiszem, hogy hatalmasabb, szellemibb és lel-
kibb jogon vagyunk atyafiak a finnekkel, valamennyien, akik itt egy nyelv közössé-
gében élünk, és annak idején magyarul kértünk tejet, s majdan, haldokló ágyunkon 
magyarul kérünk vizet." 24  A magyar-török nyelvrokonság fel sem merül m űveiben. 
A tízes évek közepéig még a latin szellemet érezte leginkább rokonnak a magyarral. 
Az újlatin francia nyelvhez hasonlóan ebben is a világosságot kedvelte leginkább. 
Ám a harmincas években megjelenő  publikációiban már elzárkózott t őle. Egy 
1934-es naplójegyzetében is ezt találhatjuk: „a magyar nyelv szerkezete a latinba be-
lesimult. (Nagy lépés volt ez.) De ki onnan! Ez a végcél." 25  Ennek oka az lehetett, 
hogy ekkor egyre többen amellett foglaltak állást, hogy az idegen szavakat nem 
irtani, hanem terjeszteni kell a nemzetközi megértés érdekében. Kosztolányi ennek 
épp az ellenkez őjét vallotta, egyetlen „betolakodott" idegen nyelvnek sem kegyelme-
zett. Csak saját közegükben csodálta minden nép anyanyelvét. 

Az olasz népet már 1914-ben mosolyogva figyelte; tüzes temperamentuma, ren-
geteg beszéde ragadta még. A nyelvr ől így írt: „csemege az ínyemnek is, és fülem-
nek édes datolya, dallamos terzina, de nem bírom elképzelni, hogy holtomig ezt az 
ünnepi nyelvet használjam, hétköznapi mondanivalók kifejezésére." 26  A „délszaki-
ak" már-már fülsértően sok beszéde, s azt északiak (norvégok) „csönd"-je — két szél-
sőség — között a magyar nyelvet—népet középre helyezte. A valódi süketnéma 
beszéd azonban nem elégítette ki. Elismeréssel adózott neki, de őt nem érdekelte. 
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Azt pedig, hogy valaki pantomimmel fejezze ki magát, mikor beszélni is tud, „kel-
letlen különcködésnek" érezte. Akkor már inkább az ír, cseh, orosz, horvát, görög 
vagy kínai nyelv zenéjét csodálta. Ezeket a népenként különböz ő  óriási együtteseket 
másságukkal együtt fogadta el, szerette. Talán épp különböz őségükben rejlik létjo-
guk — más-más népek világszemléletének, sokszín ű  megnyilvánulásának látta őket. 
Ezt a sokféleséget törölné el egy közös, nemzetközi nyelv, s hozná létre helyette a 
tömegembert (Das Mannt). Kosztolányi ezt a '30-as években már minden lehetséges 
megvalósulási formájában elutasította. Álláspontja azonban nem volt egységes. 

1905-ben és egy évvel kés őbb még lelkesen üdvözölte az eszperantót mint az 
„ember nyelvét". Ekkor még lehetségesnek tartotta, hogy ez a m űnyelv váljon 
„édesmindnyájunknak kultúrnyelvévé". Ám már 1912-ben, egy színházi kritikájában 
megfogalmazta ellenvéleményét: „Az eszperantónak nincs emlékezte, egy sz űz talaj, 
egy amerikai nyelvterület. Minden szót kitűnően értek, de fáj, hogy értem, 
ízetlen és sótalan, nincs a szavaknak tartalmuk. Hazugság minden szó, mert nincs 
múltjuk. (...) Lehet ezen a nyelven beszélni és komédiát játszani? Legfeljebb keres-
kedni, levelezni, falragaszokat, rendeleteket írni. (...) Alig hiszem, hogy az eszperan-
tó valósítja meg valaha az egynyelv ű  világszínházat." 27  

Ebben a nyilatkozatában a m űvészet köréb ől utasította ki ezt a m űnyelvet, és 
1927-ben is íróként utasította vissza a szövetség elnöki tisztét: „Rokonszenvvel 
tekintek minden kísérletezésre, mely az emberek nemzetközi megértését szolgálja 
(... ), de nekem mint írónak szent a hitem, hogy nyelvet lombikban el őállítani nem 
lehet. Nyelv csak gyerekszobában születhetik, ivadékok munkája által. Hogy az önök 
nyelve sok gyakorlati célt elér, abban nem kételkedem. De a nyelv célja — legalább 
az én szememben — nem gyakorlati: vallás a számomra." 28  Egy 1930-ban Kiss Kál-
mánnak írt levelében azonban újra büszkén említette, hogy tud „esperantóul", s hogy 
már munkáiból is fordítottak néhányat erre a nyelvre. 1933-ban viszont a Basic Eng-
lish kapcsán nagyon kemény kritikát mondott a m űnyelvekről: rajtuk „semmit sem 
lehet kifejezni, amiért szóra nyitjuk szájunkat". 29  Igaz, itt az anyanyelvvel szembe-
állítva marasztalta el a m űnyelveket. Egy kalap alá vette a több nyelv „keveréké-
ből" létrejövő  eszperantót, és az egy nyelv redukciójából szület ő  Basic Englisht. 
De az „embernyelv" megteremtésének nemcsak ilyen lehet őségét utasította vissza. 
Az 1930-ban A. Melliet francia nyelvészhez intézett nyílt levelében kifejtette, hogy 
megvalósíthatatlannak tartja bármely „nagy" nyelv uralmát is a Föld népein. 

Kosztolányi minden nép anyanyelvét tisztelte, ezért is volt képes szinte mind-
egyik csodálatára is. Egyes nyelvekr ől az idők folyamán változhatott a véleménye, 
de létjogosultságukat soha nem vonta kétségbe. Még a m űnyelvek gyakorlati hasznát 
sem vitatta, de anyanyelvét „nem hagyta". Számára az igazi nemzetköziség egymás 
kölcsönös tiszteletben tartása volt. 
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Kosztolányi nézetei a nyelvművelés 
történetéről és jelenéről 

„Tisztelt Uram, 
miután elolvastam könyvét, szükségét éreztem, hogy 
a nyilvánosság színe előtt forduljak Onhöz." 3Đ  

Kosztolányi a nyelvm űveléssel kapcsolatban nemcsak az irodalmi nyelvvel foglal-
kozott. Szinte családi hagyományként, tanár apja hatására folyamatosan figyelemmel 
kísérte a megjelen ő  nyelvművelő  kiadványokat. Az egyetemen f őképp Négyesy és 
Simonyi irányításával történt ez, de érdekl ődése később sem hagyott alább. Levele-
iből és cikkeib ől következtethetünk nyelvi tájékozottságára. Vitairataiban többször 
idézett irodalmi, nyelvészeti tekintélyeket, a Magyar Nyelv őr szerz őit; példáit sok-
szor a régi magyar irodalomból, olykor a kódexirodalomból vette. Az általános és al-
kalmazott nyelvészet új eredményeit szintén ismerte. A '30-as években közvetlenül 
is részt vett az MTA munkájában, jól ismerte annak kiadványait. 

Már pályája elején, 1914-ben hírt adott az etimológiai szótár els ő  füzetér ől 
(Magyar Etymológiai Szótál, A! — A szó). Ismertetésében el őször a két szerkeszt ő, 
Gombocz Zoltán és 1'Ielich János tekintélyét emelte ki. Fontosnak tartotta, hogy ez 
volt az els ő  tudományosan feldolgozott gyűjteménye a magyar szavaknak, és erede-
tüknek. A kiadványtól kissé el is kanyarodva, itt is megragadta az alkalmat, hogy a 
sajtó felelősségére fölhívja a figyelmet. 

A szótárakról kés őbb is gyakran írt, még a Larousse egy magyar vonatkozású 
tévedése sem kerülte el a figyelmét. A szótárak valósággal megigézték; szinte ódai 
hangú vallomást írt róluk. „Szótárat lapozgatok. Van-e szótárnál gazdagabb, él őbb, 
lelkesebb valami? (...) Benne van a gyöngédség és a durvaság minden árnyalata, az 
udvariasság és a gorómbaság, a szemérem és a trágárság, a szépség és a rútság, az 
illat és bűz, a tisztaság és a szutyok, a boldogság és a boldogtalanság, az önfeláldo-
zás és a gyilkosság. Benne van a múltam, a jelenem és a jövend őm. Benne van az 
életem. Benne van a halálom is. Benne van a sorsom." 31  Máshol ugyancsak lírai 
hasonlattal azt fejtette ki, hogy a szótár soha nem lehet teljes, a nyelv tengerének 
kagylója lehet csak. Az el őzőekhez képest objektív véleményes is volt: a szótár 
hibájaként rótta fel (töredékes voltán túl), hogy a nyelv rugalmasságával szemben 
merev, nem képes követni a változásokat. 

1922-ben a helyesírási szabályzat módosítására is felhívta olvasói figyelmét, szám-
ba vette az alkotók gyakorlatias elveit. A kiejtés szerinti írásmód érvényesí-
tésével teljesen egyetértett, mert ez az él ő, s a nyelv — mint azt az el őzőekben tár-
gyaltam — szerinte az életé. E kiadvány legnagyobb vívmányainak a „cz" eltörlését 
tartotta. A nyelv és élet el őbbi viszonyának figyelembevételével könnyen vált meg 
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tőle: funkció nélkül nincs létjogosultsága. Játékos kedvében még sírfeliratát is meg-
alkotta: 

„Czammogó voltál, szegény cz, czéltalan cziczoma, és elpusztultál czimbora. 
No, isten veled."32  

De nemcsak az akadémia kiadványaira figyelt, több könyvajánlása is megjelent. 
Ezek közül én most Kertész Manó két lelkesen méltatott könyvét mutatom be. Az 
első  az 1922-ben kiadott Szokásmondások cím ű  volt, amelyben a művelődéstörté-
nész, szóláskutató a közmondásokat és más állandósult szerkezeteket vizsgálta. A 
frazémákat gondosan összegy űjtötte, tárgyanként csoportosította, és m űvelődéstörté-
neti, nyelvtörténeti magyarázattal látta el őket. Kutatta jelentésüket és történeti alak-
változataikat; sok esetben máig érvényes magyarázatukat adta. A gazdag anyag 
sokszínűségét Kosztolányi hiteles példákkal igazolta, így csinált kedvet a kiadvány 
kézbevételére. Osszefoglalásában kiemelte a nyelvésznek a nyelv iránti önzetlen 
rajongását: nyelvész és m űvész között elmosódtak a különbségek. 

Kertész Manó másik könyvének címe: Szállok az Úrnak. Ebben az udvariassági 
formulák, szabályok történetét, jelentését. ismertette a m űvelődéstörténész. Kosztolá-
nyi ennek kapcsán a nyelv és kultúra egységét emelte ki: „aki az udvariasság törté-
netét írja meg, az egyszersmind az emberi becsvágy, hiúság, rangkórság történetét 
írja meg. (...) Nincs sajátosabb, mint egy nép udvariassági szóláskincse." 33  

Szakirodalmi tudását a Magyar Nyelv őr és a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
újabb kiadványaiból is bővítette. Egy könyvajánlásában megemlítette Hittrich Odön 
kisgyermekeknek szóló nyelvkönyvét (Der, die, das). 

Egy-egy barátjának, ismer ősének, tanárjának olykor — mintegy a nyelv nevében 
— meg is köszönte írását (pl. Zolnai Gyulának, Tolnai Vilmosnak, Zolnai Bélának, 
Trostler Józsefnek és Berszowszky Edének). 

Figyelmét nem kerülték el az országhatáron túli kiadványok sem. Jó példa erre 
Orbán Gábor A magyar nyelv című  kötete, amely 1935-ben, Prágában jelent meg. 
Egyetértett a szerz ő  nyelvszemléletével, hiszen a nyelv szerinte sem értelmi, hanem 
lélektani jelenség. A méltatás mellett azonban a könyv néhány hibájáról is szólt: 
tévedésnek vélte a vonatkozó névmás elutasítását és a jelz ő  mellékmondatokkal szem-
beni engedékenységét. Osszefoglalásul ezt írta róla: „dióhéjban benne van az, amit 
a XX. század elején nyelvünkr ől tudnunk kell". 34  Ugyancsak 1935-ben jelent. meg A. 
J. Storfer: A szavak és sorsuk cím ű  műve Berlinben. Ez már nem is a magyar nyelv-
vel foglalkozott, Kosztolányi mégis érdekesnek, említésre méltónak ítélte meg egy 
ismertetés erejéig. 

Eddig a Kosztolányi által dicsért kiadványokról szóltam. Erdemes azonban szól-
nom róla, hogy legalább ennyire jellemzik ő t azok a vitairatok, amelyekben nem a 
követendő, hanem a bírálandó elveket emelte ki. Példaként említhetem dr. Sapka 
Géza szemlélete ellen 1932-ben a Pesti Hírlapban megjelent vitriolos cikkeit, vagy 
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Szakátsi Csorba Ferencnek a Nyelvünk és a nemzeti szellem cím ű  írásával szembe-
ni kemény hangnem ű  cikkét. De ide tartoznak dr. Nékám Lajoshoz intézett elnéz ő , 
de helyreigazító írásai is. 1933-ban még Schöpflin Aladárral is szembeszállt. Követ-
kezetes helyreigazítását épp tekintélye követelte meg: a Nyugat szerkeszt őjének 
álláspontja nagy súllyal esett latba a vélemények mérlegelésekor, ezért.Kosztolányi 
nem hagyhatta szó nélkül a benne rejl ő  hibákat. Schöpflinnek Nyelvm űvelés című  
írásában az új mozgalom eredménytelenségére vonatkozó jóslatot és a soviniszta nyelv 
vádját tartotta támadhatónak. Az els ővel könnyel leszámolt, miután feltárta Schöpflin 
előítéletes megközelítésének gyökereit. Igy írt: „azt tapasztalom, hogy egyre több 
hívünk akad. Nem lehetetlen, hogy évek múlva fölöslegessé is válik buzgólkodásunk. 
Az ilyen mozgalom kézzelfogható »lényeges eredménye« az, hogy akik szították, 
lassanként eltíínhetnek". 35  

A. „soviniszta nyelv" kérdésére azonban többször visszatért. Azzal, hogy elfogad-
ta a vádat, egyszersmind meg is védte a nyelvet a támadással szemben: „Lényege az, 
hogy soviniszta legyen: kizárólagosságra tör ő , önmagával szemben elfogult és önimá-
dó. (...) Artatlan, senkinek se vét ő , szűzi sovinizmus, akár a gyermeké, aki az édes-
anyját legszebbnek, legjobbnak látja, s ezért esze ágában sincs, hogy kiirtsa a többi 
édesanyákat." 36  

Kosztolányi vitastílusára általánosan is jellemz ő , hogy el őször „ellenfele" tudá-
sát, tekintélyét mérte fel, s kés őbb ehhez igazította bírálatát. Legironikusabb, olykor 
már gúnyos vitairatait épp a szakmailag leginkább képzettek ellen írta. Álláspontju-
kat sok esetben látszólag elfogadva, saját hadállásukból bírálta őket. Soha nem egé-
szében bírált egy-egy írást, hanem azt ízekre szedve válogatta szét a helytálló és hibás 
kijelentéseket. Ez utóbbiak cáfolatakor legtöbbször a tudomány érveit szegezte az 
előítéletek, tudatlanság vagy következetlenségekkel szembe. 

Ebből a szempontból is érdemes kiemelni azt a nyílt levelét, amelyet egy nagy-
tekintélyű  francia  nyelvész könyvér ől jelentetett meg a Nyugatban. Ez az írása 
szemléletes példája bizonyítja Kosztolányi vitastílusának, felkészültségének. A nagy 
terjedelem ellenére felépítése tökéletesen átgondolt; retorikai hatáskelt ő  elemeiről is 
külön lehetne szólni, itt most azonban csak egy gondolatát emelem ki. Kosztolányi 
az író keser ű  felháborodásával vette sorra, és cáfolta meg A. Mellietnek a magyar  
nyelvről tett lekicsinylő, elmarasztaló kijelentéseit. El őször a kis nyelveket ért álta-
lános támadásokat verte vissza. Eszerint az ésszer űség törvénye azt diktálná, hogy 
felcseréljék nyelvüket valamely nagyobb nemzetével. Igy mindenki megértené őket. 
Képzeletben a széls őségekig — az egynyehfíség víziójáig — vitte végig Melliet felveté-
sét, és leplezte le a tudós racionalizmusát. Ez itt, a nyelv kérdésében, értéktelen (ezt 
Kosztolányi több alkalommal is kifejtette). Miután kimutatta az ötlet tarthatatlansá-
gát, újra a magyar nyelvre tárt rá, melyet a francia nyelvész elmarasztalt: nemcsak 
szerkezetét és történeti szerepét, de még irodalmát is. Kosztolányi a vádak elhárít.á- 
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sában újra és újra a tudományosság szempontját hívta segítségül. Ezzel mutatta ki 
Melliet elfogultságát. Mindezt azért, hogy végül ismét a szépíró valljon a nyelvek 
létezésének csodájáról, és kivétel nélkül egyenjogúságukról. 

Sorra véve a Kosztolányit érdekl ő  nyelvművelő  munkákat, láthattuk, hogy azok 
meglehetősen nagy tárgyterülete ölelnek fel. Nemcsak tájékozottsága, de élénk érdek-
lődése is nyomon követhet ő  bennük. S ő t, saját nyelvművelő  elvei is ezekben körvo-
nalazódtak el őször, egy-egy téma pontosabb kifejtésekor. De nemcsak bírált és 
lelkesedett, hanem maga is tevékenyen részt vett a nyelvm űvelő  mozgalomban. 
Az 1932-ben megjelen ő  Pesti Hírlap Nyelv őrét ő  szerkesztette. 

Kosztolányi nyelvművelő  és beszédművelő  gyakorlata 
„Ki-ki saját vagyonából sáfárkodjék. " 3 7  
Kosztolányi nyelvszemléletének vizsgálatakor láttuk, hogy számára az anyanyelv 

mindenek felett álló érték volt. Védelme érdekében valóságos hadjáratot indított a 
betolakodó idegen szavak ellen. 

Nemcsak a Pesti Hírlap Nyelv őre két szótárának segítségével harcolt, hanem 
saját műveiből is összeállíthatnánk egyet, az idegen szavak értelmez ő  szótárát. Irá-
saiban szinte észrevétlenül hozta olvasója tudomására például az anakronizmus, gen-
tly, aggot, pesszimizmus és neglizsé szavak jelentését. Többször felháborodva szólt a 
budapesti reklámtáblák idegenségér ől és azok veszélyeir ől (pl. a Túlvilági séták és a 
Fénybetűk az éjszakában cím ű  cikkeiben). Fölhívta a figyelmet arra, hogy a gyer-
mekek egyik anyanyelv-tanulási színtere épp az utca, ezért türelmetlenül sürgette 
annak újramagyarítását. Fölvetette a magyar termékek idegen nyelv ű  elnevezésének 
kérdését, és nem kevés gúnnyal figurázta ki pl. a Darling cigaretta idegenmajmolá-
sát. Az új, hibás képzés ű  vagy idegen mintára alkotott szóösszetételeket, illetve szó-
kapcsolatokat sem kímélte (pl. vésnök, reményteljes, f ősör). Még keményebben lépett 
fel azokkal szemben, akik azt hangoztatták, hogy nem kell harcolni az idegen sza-
vak ellen. „Javíthatatlan tökfilkók"-nak nevezte azokat, akik kényelemb ől, vagy 
egyéb okból unos-untalan használták az idegen szavakat, és fölöslegesnek érezték az 
ezek elleni harcot. 

Jól tudta, hogy az egyes nyelvek presztizse egyenesen arányos a nyelvet beszél ő  
nép politikai, gazdasági hatalmával. De ezzel nem mentette fel azokat, akik „prédá-
ul" akarták odadobni a magyar nyelvet egy hatalmasabb nemzetnek, mintegy védel-
me alá helyezve ezzel a magyar népet. Ellenvetése négy pilléren nyugszik. Egyrészt 
a hazánkba látogató külföldiekr ől azt írta: nem otthon akarják érezni magukat, ha-
nem a magyar „szellemet" szeretnék megismerni. Másrészt szembesítette az idegen 
szavak híveit azzal, hogy sok angol, német, francia eredet ű  szót hazájában már meg 
sem ismernének. Természetes nyelvi közegükb ől kikerülve ezek elferdültek — tehát 
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egy ál-nemzetköziséget szolgálnak csupán. Harmadrészt épp a nyugati országok pél-
dáját hozta fel. Eszerint ott az anyanyelv „derekas" tudása a m űvelt ember mércé-
je, míg nálunk több idegen nyelv „tessék-lássék tudása" jogosít csak fel valakit arra,  

hogy előbbrejusson. Negyedrészt a nyelv szellemére hivatkozott. lYIegalkuvást nem  
ismerő  szigorának alapja az volt, hogy úgy gondolta; minden nyelvnek van egy csak  

rá jellemz ő , egyéni szemlélete.  
Határozott óhaja volt, hogy a magyar meg őrizze sajátját.  
Tisztában volt vele, hogy nem irthat ki minden idegen szót, de új térhódításukat  

minden eszközével próbálta megakadályozni. Ezt a kíméletlen fellépést azzal indo-
kolta, hogy „elrútítják beszédünket, írásunkat. (...) Ha befogadjuk őket, akkor  
hasonértékíí magyar szókban el őbb-utóbb fogalmi hasadás támad, jelentésük b ővül  
vagy szűkül, fölöslegessé válnak, kirekednek a forgalomból." A magyar szellem a  

meghamisítás révén teljesen idegenné válhat. Ez a veszély. Es a megoldás?  

Gondolkodjunk magyarul! Hiszen egyetlen idegen szónak sem fogjuk megtalálni  

a pontos magyar megfelel őjét (mint ahogy nincs két egyforma jelentéstartalommal  

rendelkez ő  szó egy nyelven belül sem), de ez a felfogás Kosztolányi szerint alapve-
tően hibás is. „Aki idegen nyelven gondolkozik, eleve csatát vesztett. Próbáljon ma-
gyarul gondolkodni, s akkor nyomban fölöslegesnek érzi ezt a fogalmat (pesszimista),  

s öntudatlanul megannyi találó, pontos megoldás kínálkozik számára." 38  
Ebben ő  maga járt elöl példával. Írásaiban a '30-as években már alig találunk  

idegen szót, annak ellenére, hogy kezdetben — saját bevallása szerint — nehezen mon-
dott le róluk. Ő t is vonzotta másságuk, különlegességük, általában mégis inkább kor-
látozta művészi szabadságát, hogy aztán épp az idegen szellemt ől való függetlenségét  
élvezze.  

De még nem jutottunk végére az idegen „szellem" elleni harcának. Az idegen sza-
vakon túl a szélesebb értelemben vett idegenszer űségeket sem tűrte meg. A magyar  
szellem megcsonkításának tartotta az idegen személyneveknek a magyarhoz képest  

fordított írását. Úgy vélte, helyesebb, ha 1VIann Tamásról, vagy Zweig Istvánról  

beszélünk, mert ez felel meg a magyar nyelv szellemének, ezt szentesíti a szokás.  

Az angolok is Alexander Petőfit mondanak Pet őfi Sándor helyett, mert az angol nyelv  
„logikája" ezt követeli t őlük. Bár a korban részben divatoztak az efféle átírások (pl.  

Verne Gyula, Tolsztoj Leó), egy ilyen elv felállítása ma mégis túlzásnak t űnik. Az idő  
nem igazolta, a mai gyakorlatban megtartjuk az eredeti alakokat.  

A helyes magyar szó álarcába öltözött, idegen gondolkodást tükröz ő  kifejezések  
ellen is felszólalt. Pajzán szóképek cím ű  cikkében például a „rend őrség őrizetbe  
vette", „elnyerte méltó büntetését", és „a hóna alá kellene nyúlni" szókapcsolatokat  

J  ki. U vélte, többnyire e ezek mintájára készülnek a hivatali nyelv nyeg-
le, 	

a pellengérezte  g~ 	~ 	Y~ ' 	J 	 Y 	~ a- 

le, fölényesked ő  vagy körülményeskedő  fordulatai is. Erdekes megfigyelni, hogy  
mennyivel elnézőbb volt az általa magyarnak tartott, „majdnem-mondások"-kal, mint  

193  



a német mintára létrejöttekkel szemben. Az el őbbiekre példa a „Hej, csak egy 
zsákkal lenne belőle" vagy a „Ki kell aludnia magát", esetleg a „Mintha élne" mon-
dás. „Minden áldott nap találkozom ezekkel, amelyek nem annyira eredetiek, hogy 
közmondásokká emelkedjenek, és sokkal eredetiesked őbbek, kérked őbbek, öntetszel-
gőbbek, semhogy békésen elvegyüljenek a többi becsületes, szürke kifejezéssel. (...) 
Ugy látszik, mégis szükség van rájuk. Csak virágozzanak továbbra is. Nem vet 
árnyékot azokra, akik élnek velük. 39  A „gyatra német fordítmány"-okon azonban 
vagy nevetett vagy bosszankodott. 

Erélyesen harcolt megnyilvánulásai ellen. Ilyennek tartotta például az el őzőleg 
ismertetett „pajzán szóképek"-et, a teljes képz ő  egyre nagyobb térhódítását s a tár-
gyas igék mellé következetesen kitett tárgyat is. Nem hallgatta el, hogy a határozói 
igenév és létige alkotta („igazolva van” típusú) szókapcsolatok is németesek, de csak 
a jövőre utaló funkcióban. A jelenre vonatkoztatva azonban helyesnek vélte őket, 
mert a múlt idős formájától jelentésárnyalatban eltérnek. Ugyanúgy egyetértett a 
jövő  idő  fog segédigés kifejezésével és az igenév birtokos személyragjának esetleges 
elhagyásával, vagy a „nemcsak de" együttes használatával. Érvelését rendszerint 
irodalmi példákkal tette megdönthetetlenné. (Talán legtöbbször Arany Jánosra hivat-
kozott.) Mert az volt a véleménye, hogy „egy nyelvészeti vitát az általános nyelvgya-
korlat, a remekívók és a nép dönthetnek el." 4° 

Az első  kritériuma a nyelvhelyességnek tehát a szokás, az emlékezet. A második 
a szépírók gyakorlata. A harmadik a nép nyelve. Ez utóbbiról 1932-ben azt írta, 
hogy nem tartja törvénynek. Ehhez kiegészítésül annyit tennék hozzá: nem tartja 
kizárólagosan annak, Hiába írja, hogy a nép is „sokszor cikornyás és mesterkélt".`' 
Általában népnyelv alatt az ízes, természetes, tiszta magyarságot értette, amelyet 
követend őnek is tartótt. 

De Kosztolányi nemcsak a magyartalanságokra hívta fel a figyelmet, hanem a 
téves hibáztatásokra, illetve a magyar nyelvre nem alkalmazható kijelentésekre is. 
Olykor súlyos nyelvtani tévedésben kapta vitapartnereit. Dr. Supka Gézát, a „köt ő -
mód" magyar gelvtani fogalomként való meghatározásáért és a kötött szórend ű  mon-
dat eszményéért marasztalta el. 

Egy természettudóssal — Nékám Lajossal — a magyar nyelv szerkezetér ől, egyes 
elemeiről vitatkozott. Az egyetemi tanárt nyelvm űvelő  babonák terjesztésével vádol-
ta. Nem értettek egyet az igeragozás, és prepozícióink kérdésében. Kosztolányi ez 
utóbbiról megállapította, hogy nincs is a magyar nyelvben; „Kezdetleges"-nek, „pon-
tatlan"-nak nevezett igeragozásunkat viszont „legnagyobb gazdaságunk"-nak tartot-
ta. Hiányosságairól azt írta: „Minden nyelvben vannak olyan igealakok, melyek 
hiányzanak, mert nem lehet kimondani őket. Nálunk is akad néhány, sokkal keve-
sebb, mint egyéb nyelvekben. Az ablak fénylik, az ablakok fénylenek. Ha óhajtó 
módban akarom ezt kifejezni, nyelvem belesántul. Az ablak fényljék, az ablakok 
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fényljenek. Mit mondok? Azt, hogy az ablak ragyogjon, csillogjon, a nyelv pedig 
tündököljön."42  

Kategorikus kijelentései alapján úgy t űnhet, hogy a nyelvtant egy merev szabály-
rendszernek' tartotta. Ezt a gondolatot azonban kétkedéssel kell fogadnunk, hiszen 
a folyton változó, produktív nyelv gondolatából ez egyáltalán nem következik. Ő  is 
úgy vélte: „A nyelvtant nem lehet kaptafára húzni. — írta egy helyütt, majd folytat-
ta — Ahány szabály, annyi kivétel." 

„A fordítói munka veleje éppen az, hogy mindent áthangoljon a maga formanyelvére, 
mert egy alkotástcsak így tud közelhozni honfitársaihoz." 44  

Az el őző  fejezetb ől kitűnik, hogy Kosztolányi szerint a szavak jelentésköre a 
szavak testével is összefüggésbe hozható. Ha ezt a gondolatot következetesen végig-
visszük, akkor igazolhatjuk, hogy a hangzás és alak megváltoztatásával átalakul a 
szavak hangulata. Kosztolányinak akadtak olyan túlzó kijelentései, hogy szinte nem 
is lehet fordítani. F őként a nép, író lelkéb ől ösztönösen fogant m ű  fordítása ütkö-
zik leküzdhetetlen akadályokba. Az egyetlen nyelv, melyen világra jött, „varázskör-
ében" tartja, s nem ereszti. 

Kosztolányi mégis fordított, de nemcsak fordított, hanem már hetedikes gimna-
zistaként az önképz őkörben bírált is. Műhelytanulmányai vannak Goethér ől, Poe-ról, 
Shakesneare-r ől. Mindannyiszor az árnyalatok megválasztására hívta fel a figyelmet. 
Azt tartotta, hogy egy irodalmi m ű  idegen nyelvre való átültetése „a legfurcsább nyel-
vi csoda". Nehézsége abban rejlik, hogy „ha - az értelmet híven, szóról szóra tolmá-
csoljuk, akkor szükségképp megváltozik a szavak alakja, s ezzel együtt a mondat 
hangulati velejárója is. Ha pedig csak a hangzást utánozzuk, a mondat muzsikáját, 
a bctűk színét, akkor ennek a gondolat adja meg az árát." Tehát az eredeti 
művet teljes egészében nem lehet visszaadni. Ha ez igaz, akkor a fordítás során lét-
rejött Új mű  nem az eredeti reprodukálása, hanem egy primer alkotás. A jó fordító 
társszerz őnek tekinthető . Előfordul azonban, hogy az új ruha „lötyög a szövegen" 
(pl. Szász Károlynak Shakespeare A vihar cím ű  művének fordítása esetében). Moly 
Tamás munkájának egyenesen magyarságát kérd őjelezi meg Kosztolányi. De még azok 
tevékenységében is talál kivetnivalót, akiket egyébként becsül. A legjobb m űfordító-
nak Heltai Jen őt, Karinthyt és Arany Jánost tartotta. Ez utóbbival kapcsolatban 
értékítélete nem volt következetes. Shakespeare János király és Szentivánéji álom 
című  drámájának fordítását Kosztolányi pályája elején szigorúbban, inkább elutasí-
tóan értékelte, míg kés őbb föltétlen tetszésér ől szól. 1906-ban ezt írja a János 
királyról: „Arany János fordítása minden m űvészi kvalitása ellenére néhol nagyon 
is sértette a fülünket. Az avult félmúltnak következetes használata, a fülsért ően me-
rész poetica licentia a színpadi el őadásban az élő  beszédből nagyon kirí." 46  Még 
1916-17-ben is új Shakespeare fordításokat sürget Pázmány Péter nyelvén, s Aranyt 
a vidámság, könnyedség hiánya miatt marasztalja el a Szentivánéji álom bírálatá- 
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ban. Ugyanerr ől a fordításról. 1928-ban azonban már máshogy vélekedik: „Arany 
János szövege, ez a b űbájos, erőtől duzzadó nyelv, melynek hallatán mindig büszke-
ség fog el, hogy magyar vagyok." 47  

A fordítás egyben interpretálás is. Ebben Kosztolányi elveti a XIX. század végi 
gyakorlatot. Nem hiszi, hogy az életrajzi adatok és a lelki történés, az alkotás között 
egyenes arányosság lenne. Nem tagadja, hogy az emberek kíváncsiak a nagy embe-
rek életére, de a m űvet csak önmagából lehet többé-kevésbé megérteni. 
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Fekete J. József 

Regionalizmus és interkulturalitás 1  
Herceg János művészetszemléletének interkulturális vetületei 

(Részlet) 

„Igy lebben fel a fátyol az írás létének teljességéről: egy szö- 
veg sokféle írásból jön létre, amelyek több kultúrából erednek, és 
amelyek dialogikus, parodisztikus viszonyra lépnek egymással, ám 
van egy hely, ahol ez a sokféleség összegy űlik, és ez a hely nem a. 
szerző, mint mostanság mondani szokták, hanem. az  olvasó; az ol- 
vasó maga az a tér, amelybe beleíródik minden egyes idézet, amely- 
ből egy írás összeáll, anélkül, hogy akár egy is veszend őbe menne. 

Roland Barthes 

Minden tartósan elnyomott csoport gondolkodása sérült. Ennek a lélektani axi-
ómának a fényében szemlélve az irodalom és a kultúra kisebbségi körülmények kö-
zepette való fejl ődését, eleve megkérd őjelezhet ővé válik, mennyire releváns a 
kisebbséghez tartozók bels ő  fölmérése, értékelése, helyes-e az a mód, ahogy önnön 
irodalmuk esztétikai értékeir ől és etikai vonatkozásairól tárgyalnak. Nem sérült-e az 
a kánonképzés, amely a kisebbségi létkörülmények között szület ő  irodalmi alkotáso-
kat a centrum és a periféria viszonylatában kett ős megítélésben láttatja? Ebben a 
viszonylatban, a központ és a peremvidék irodalmát megkülönböztet ő  látásmódban 
milyen értékkategóriák jutnak dönt ő  szerephez? Erkölcsi-etikai, etikai-szociális, vagy 
esztétikai-retorikai ismérvek alapján ítélnek egyfel ől azok, akik a vakondtúrást bér-
ces vonulatnak látják, illetve fordítva, akiknek szigora a periférián sarjadó alkotá-
sokat eleve vadhajtásként élik meg? A délvidéki magyar kultúra és irodalom 
tekintetébene az ezredforduló táján számos szociológiai-pszichológiai tanulmány és 
gondolkodói obszerváció látott napvilágot vajdasági szerz ők tollából, amelyek kriti-
kusi érvekkel taglalják témájukat, feltárják a tartósan elnyomott csoport, vagyis a 
kisebbségi sorsba szakad magyarság gondolkodásának sérültségét, a nemzettudat hé-
zagosságát, a kulturális igénytelenség megnyilvánulását, az anyaországi és -nemzeti 
kötődések föllazulását, mindazt ami oda vezet, hogy ennek a sajátos világnak, amit 
kisebbségi létmódnak nevezünk, a bels ő  törvényszer űségei jelentős eltérést mutatnak 
a centrumban érvényes normarendszerhez képest. 

A kortárs poétikai gondolkodás az utóbbi id őben hajlik egy úgynevezett világ-
poétika kialakítására, amelynek során megfeleléseket keres a különböz ő  szövegek, 
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eltér ő  szellemi vonulatok és egymásra nem hasonlító kultúrák interferáló beszéd-
módjai között. Ez a planetáris kultúra jelenségként megszámolhatatlanul sok pers-
pektíva lehet őségét nyitja meg. A vizsgált interferencia azonban nem csupán az 
egybehangzások, a szólamok egybecsengése miatt érdekes, hanem a beszédmódok 
divergenciája, a műfaji, tárgyi és stiláris szétszálazódás miatt is. Még akkor is, ha a 
központ szempontjából periférikusnak tekintett területeken ez a szétszálazódás az 
ezredfordulón már a kisebbségi (kulturális) nemzethalál vízióját gerjeszti. 

Az emberi léptékkel mérve aggastyán korba lépett, nyolcvan évét meghaladó 
vajdasági (korábban jugoszláviainak, legújabban — s nem gúny nélkül — szerbiainak 
nevezett) magyar irodalom kényszerb ől született, s koloniális fejl ődésének vonalát 
„sok szép nagy hiába" (Gulyás József) koszorúzta. Külön sorsnak külön irodalom 
kell — szögezte le Németh László az egyik pillanatról a másikra nemzetiségivé, illet-
ve kisebbségivé minősült magyar irodalmakról. Ehhez azonban azt is hozzá kell szá-
molni, hogy irodalom kritika nélkül' nem létezhet. Illetve, ha igen, akkor esetleg 
vadhajtásként, az irodalmon él ősködő  munkák, dolgozatok összességeként. Tovább 
haladván az önmagába záruló vonal mentén, az is tény, hogy a kritika nem m űköd-
het a nemzeti irodalom egészére kivetül ő  horizont nélkül, abbéli gátoltatottságában, 
hogy rálátása legyen az irodalmi élet egészére, belássa és igyekezzen megérteni 
azokat a jelenségeket és folyamatokat, amelyek a világ- és a nemzeti irodalom 
berkeiben megjelennek, működnek; hogy ezekb ől az általánosságokat és az egyedi 
jellegzetességeket lesz űrve építse, igazítsa, módosítsa kritikai szempontjait, hogy 
végül megért ő  bírálója és elbírálója lehessen a műveknek. 

Közelmúltunk a történelemnek egy olyan. ismétl ődő  alkonyzónája volt, amelyben 
az egyébként is szklerotikus irodalmi keringés teljesen összeomlott. A fáradtsággal 
és küzdelmekkel kiépített egyéni és intézmények közötti kapcsolatok szálai foszla-
doztak, a külföldön kitüntetett tudós az ezredfordulón nem utazhatott el még a 
díja átvételére sem, az ország sanyarú helyzete közepette a magánember, az író és a 
kritikus is képtelen volt a számára létfontosságú könyveket megvásárolni, folyóira-
tokra előfizetni, amib ől következ ően bárki kénytelen-kelletlen besétál a belterjesség 
agymosó karámjába, s el őbb-utóbb azon kapja magát, hogy értékítéletei már a 
karám palánkjáról is visszapattannak, vagy még kimondásuk el őtt földre zuhant kris-
tálypohárként zúzódnak szerteszét az összeszorított fogak hullámtör ő  gátján. 

• „Az utóbbi évtizedben a Vajdaságban alig született az egész magyar irodalomban számot-
tevőnek vehet ő  szépirodalmi munka (...) A vajdasági irodalom, úgy látszik, az ezredvégre 
»olvasó irodalommá« alakult át, ami nyilván veszteséglistáinak tudható be, de egyúttal iro-
dalmi önismeretének, a magyar irodalmat erősítő  regionális kötöttségeinek és hagyományos 
nyitottságának is" — szögezte le Bányai János a Mit viszünk magunkkal?y kötetének cím-
adó tanulmányában. Kés őbb még szkeptikusabb: „Mintha véget ért volna a története" 
— írta, természetesen a jugoszláviai magyar irodalomra gondolván. 
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Aggasztóak Mirnics Károly szociológiai tanulmányainak és Hódi Sándor szocio-
lógiai-pszichológiai vizsgálatainak következtetései. Ez utóbbi Gereben Ferenc felmé-
rése6  kapcsán, miszerint a történelem nagyjai közül az 562 megkérdezett vajdasági. 
felnő tt magyar nemzetiségű  személy közül legtöbben Tito marsallt nevezték meg, 
egyebek között a következ őket szögezte le: „A felmérési adatok tükrében a vajdasági 
magyarság mintapéldánya lehetne a kilúgozott agyú népeknek. Ilyen mérv ű  értékzavar kizá-
rólag olyan népek esetében fordul elő, amelyet szinte teljes egészében megfosztottak történel-
mi múltjától, önbecslésétől és nemzettudatától. (...) Hogyan lehetne a vajdasági magyarság 
büszke nemzeti nagyjaira, amikor azok nevét hosszú évtizedeken át ki sem volt szabad ejteni, 
és a félelemt ől ,görcsbe rándult a gyomra, valahányszor magyarsága szóba került? (...) 
A közösséggé szervez ődésnek jól ismert gazdasági és politikai akadályai voltak. Nemcsak tör-
vények tiltották, amit f őben járó bűn volt megszegni, hanem a magyarsághoz való tartozás 
az elmúlt nyolcvan esztend ő  során kizárólag hátrányt jelentett az emberek egyéni boldogulá-
sa szempontjából. Előny kizárólag abból származott valaki számára, ha hátat fordított nem-
zettársainak. még inkább, ha elárulta őket."t Hódi más helyen azt fejtegette, hogy a 
vajdasági magyarság az egyéni lelki beágyazódás, a keresztény értékrend és a nem-
zeti öntudat hiányában nem csak rossz közérzetével kénytelen megküzdeni, hanem 
olyan lelki sérülésektől szenved, amelyek pusztító és önpusztító magatartásban tár-
gyiasulnak. „Az elszakított nemzetrészek gondjai-bajai többrét űek. Általában a kisebbségi 
jogok és a nyelvi egyenjogúság hiányát szoktuk szóvá tenni, holott a legsúlyosabb problémá-
ink nem, is annyira jogi, mint amennyire szellemi és mentális természet űek. A nemzeti léttel 
kapcsolatos általános értékzavar a legnagyobb baj, amely lehetetlenné teszi az együttes gon-
dolkodást és cselekvést számunkra. Ez az értékzavar részben a kisebbségek jogfosztott helyze-
tével, politikai és gazdasági kiszolgáltatottságával függ össze, részben egy sajátos világjelenség 
következménye. 

Beszélhetünk mi a demokráciáról, az átalakulásról amennyit csak akarunk, mindaddig, 
amíg a kisebbségek politikai, gazdasági, kulturális és nyelvi egyenl ősége nemzetközi garan-
ciák helyett üres szólamokon nyugszik, nem várható a nemzetrészek szellemi újjászületése, anya-
gi és kulturális felemelkedése. Ennek az egyenl őségnek a kiharcolása azonban jelentős 
mértékben éppen a magyar szellemiség er ősödésének, ha úgy tetszik: a nemzeti értékek felis-
merésének a függvénye, amely nélkül meg sem fogalmazódhat kisebbségi közösségünk igazi 
érdeke, fel sem merülhet a helyzet megváltoztatásának tényleges igénye. A huszonkettes csap-
dája ez is, mint minden, ami egyaránt függvénye az ember személyiségének és társadalmi 
körülményeinek." — foglalta össze egy tanácskozáson. Hódi Sándor 8 . 

Badarságnak t űnik a huszadik század vezet ő  irodalomelméleteinek fényében 
közösség irodalmáról, s őt a közösség szociológiájáról és pszichológiájáról beszélni 9 , 
amikor ezek az elméletek kiemelték a m űvészetet, s vele együtt az irodalmat is.a kö-
zösségi cselekvési formák közül, lehámozták róla a küls ő  meghatározóit — a politi-
kai, szociális, nemzeti, földrajzi-regionális összefüggéseit — , elszakították a szerz őtő l, 
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és önelvű  nyelvi önmozgásként értelmezték, amelynek egyetlen és kizárólagos játék-
tere az olvasó, és amelyek szerint az irodalom szakadatlan szövegelés, egyedüli 
fétise a nyelv, célja az önreflexió, és semmi köze a nyelven kívüli világhoz, így sze-
mélyhez, éthoszhoz, nemzethez, történelemhez, végs ő  soron emberhez, vagy ha igen, 
akkor az is az olvasó intellektuális játékának tárgya. Amennyiben ezen elméletek 
bármelyike is egyeduralkodóvá válna a már említett (feltételezett) világpoétikában, 
szükségtelenné tenné az irodalomtörténet-írást. Nélküle azonban az elmélet is feles-
legessé nyilvánítaná önmagát, hiszen elveszítené vizsgálódásának folyamatosságát, 
tárgyát egyedi, el őzmények és következmények nélküli jelenségként vizsgálhatná, nem 
képezhetne kánont, értékmez őket, és értékmér ő  eszközei se lennének. Innen az, hogy 
a harmadik évezred elején is viszonylag békésen megférnek egymás mellett a külön-
böző  elvekre esküv ő  irodalomkutatási iskolák és az eltér ő  szempontokat érvényesít ő  
irodalomtörténet-írások. 

Herceg János a délvidéki magyar irodalom hármas köt ődésével számolt: „az a 
célom, hogy az utódállamok magyar irodalma kivétel nélkül beleolvadjon az anyaországéba, 
és gazdagítsa, növelje a magyar szellemiség egyetlen törzsök ű  fáját" — tűzte ki maga elé 
1927-ben; máskor „a világirodalomnak sehova nem tartozó hajtásá"-nak nevezte; 
végül leszögezte, hogy a vajdasági magyar irodalom az egyetemes magyar irodalom 
körébe tartozik, de egyedi jellegzetességekkel bír —, hiszen erre az irodalomra min-
denek elő tt a kisebbségben levés állapota és éppen korábbi gyökértelensége kell, hogy 
rányomja bélyegét. lilás szóval, szerinte a délvidéki irodalom az egyetemes magyar 
irodalom körébe tartozik, s kezdetben ennek az egyetemes magyar irodalomnak az 
esztétikai mércéit rávetítve a honi termésre, szinte. minden produktum izzadtságsza-
gú dilettantizmusnak t űnt el őtte, de érezte ennek az irodalomnak a világirodalom-
hoz való köt ődését, ugyanakkor a délvidéki irodalmat az éltet ő  szárától elszakító, új, 
interkulturális kontextusba helyez ő  trianoni változás szerinte kijelölte ennek az iro-
dalomnak a sajátos fejl ődési útját, amelynek során a környez ő, délszláv irodalmak-
ba is, ha nem is gyökeret, de bár léggyökeret kell eresztenie. Innen az, hogy a 
Kalangyába és más lapokba, folyóiratokba író Herceg kezdetben, a polgári (értsd: 
citoyen) szemléletéb ől fakadóan a külföldi, „világirodalmi" szerz ők munkáit (E. E. 
Kisch, Else Feldman, Jeszenyin, Emil Ludwig, Hans Fallada, Alja Rahmanova, Paul 
de Kruif. A. Nyeverov, Aragon stb.) ismertette olvasóközönségével, vagy az úgyszin-
tén kisebbségbe szakadt nemzetrészek irodalmi fejl ődésére, az elszakított országré-
szekben megjelentetett kiadványokra (Maksay Albert, Zsögön Zoltán, Tamási Aron, 
Nyírő  József) hívta fel a figyelmet, kés őbb pedig teljes mellszélességgel a délszláv 
irodalmak felé fordult, és kritika- és esszéíróként, fordítóként a külön irodalmak 
egymás felé vezet ő  Útjait kutatta, felismervén, hogy tagadhatatlan a különböz ő  nép-
csoportokkal való együttélés, a más nemzeti kisebbségekkel közös sors kultúrafor-
máló hatása. A dolgozat további részében az értelmezhet őség kedvéért túllépünk a 
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korábban említett Kalangya-perióduson, el egészen az ötvenes évekig, amikor már a 
Hídban fellép ő  ifjú nemzedék a régi, polgári irodalom „kriptaszökevényeként" uta-
sította háttérbe az akkor alig negyven esztend ős Herceget, s őt el egészen a kés ő  öt-
venes évekig, mid őn a nemzedékváltásban részt vev ők már egymáshoz csiszolódtak 
valamelyest, kezdetét vette egy olyan alternatív értékrendszer kimunkálása, amely a 
centrum és a periféria interaktív kapcsolatában jelent ősen visszahatott a múlt évez-
red utolsó évtizedeiben kialakuló, globális posztmodern kánonjára, a nomadizmus-
ra, az intertextualitásra és a regionalizmus Újszer ű  értelmezésére, amir ől Szirák Péter 
a következ őket. írta A regionalitás és a posztmodern kánon a huszadik századi magyar 
irodalomban című  tanuhnányábanl°: „A regionalitásnak ugyanakkor egy másik értelme is 
relevánssá vált a nyolcvanas-kilencvenes évek irodalmi diszkurzusában. Ez pedig a regional-
itásnak, mint a térségi interkulturális összehasonlításának a lehetősége. Az irodalmi 
beszédformának az a módja, amely színre viszi a sajátnak az idegenben és az idegenek a 
sajátban való dialógusát. Ezzel lehetővé teszi a nyelvi és kulturális határok és identitások 
problémájának, a periféria és a centrum dialektikájának. újraértését." 

Herceg János a híd-, illetve a közvetít őszerepet nem csupán a centrum és a 
periféria, vagyis Budapest és a Délvidék, hanem a policentrikus összekapcsolódás 
igényével vetette fel a Trianon után elszakított államrészek irodalmai között, és ezek-
kel egyetemben, nagyon korán felismerte a délvidéki irodalom köt ődési igényeit a 
világirodalom (ezzel mindenek el ő tt nem az esztétikai igényességet hangsúlyozván, 
hanem a haladó szociális eszméknek nyitvá kaput), legnyomatékosabban pedig a dél-
szláv nemzetek irodalma felé igyekezte kalauzolni a Délvidéken maradt. kisszámú — 
és a délszláv literatúráról szinte semmilyen ismerettel nem rendelkez ő-olvasóközön-
séget. A szerb és a horvát nyelv által azonban nem csupán az eredeti alkotásokat 
ismerhette meg, hanem azok közvetít ő  nyelvként segítettek a világirodalom alkotása-
it is a maga és olvasói látókörébe emelni. E. E. Kisch: Raj Amerike című  könyvét pél-
dául a belgrádi Nolit 1931-es kiadásában olvasta és írt róla A Mi Irodalmunk hasábjain 
ugyanezen év február 8-án, a modern reportázs példáját éltetvén benne, amely ugyan 
szerinte igencsak távol áll a szépirodalomtól és a m űvészettől, de mégis többre tart-
ja a szavak és színek tömegét. görget ő  szépirodalmi fart pour l'art-Izmusnál, Inert a 
korszerű  riport ezzel szemben mégis inkább szépirodalmi feladatot vállal, és lenyúl 
az élet leplezetlen igazságaihoz. Else Feldmann: Der Leib Der Mutter című , úgyneve-
zett modern regényét eredetiben (E: Prager Verlag, Leipzig — Wien) olvasta, és 
recenziójában (Kalangya, 1932. szept.. 5.) a pszichopatológiai megnyilvánulásokban 
dúskáló történetb ől a szociális felkiáltójelet hiányolta, mert az ember nem érez szánal-
mat, hanem inkább valami utálatfélét ezekkel az öntudatlan és tehetetlenül verg ődő  beteg 
figurákkal szemben. 

Ahogy nyomon követjük Herceg János publikációit a harmincas évek elején, 
szinte kizárólagos világirodalmi érdekl ődést tapasztalhatunk. Szergej Jeszenyinr ől írt 
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tudós megemlékezést (A Mi Irodalmunk, 1933. jan. 8.), majd Emil Ludwig: Mussolini 
vallomásai című  könyvét ismertette — modern Néróként ábrázolva a ducét (Kalangya, 
1933. 2. sz.), Hans Fallada: Mi lesz veled — emberke? című  regényéről írt gazdag tar-
talmi kimutatást (Jugoszláviai Magyar Újság;  1933. jún. 30.). Az 1934-es esztend őben 
öt publikációja közül kettő  volt világirodalmi tárgyú (Rahmanova naplójall. Kalangya. 
1934. 2. sz.; Paul de Kruif: Akik életünkért harcoltak. Kalangya, 1934. 9. sz.), 
1935-ben hét írását jelentette meg, amelyek közül ugyancsak kett ő  volt világirodal-
mi témájú (A. Nyeverov: Taskent. Reggeli Újság. 1935. ápr. 28; Louis Aragon: A báze-
li harangok. Kalangya. 1935. 7. sz.). A következő, 1936-os esztend őből egyetlen írása 
maradt fenn, majd 1937-b ől egy se. Aztán 1938-ban, a megjelent nyolc szövege 
közül hat vagy közvetlenül, vagy közvetetten a jugoszláv irodalommal kapcsolatos, 
és ett ől kezdve töretlen a délszláv literatúra iránti vonzalma, és annak ismertetésé-
re irányuló kötelességérzete. 

A jugoszláv irodalom népi vonatkozásai című , a centrumnak szánt, a Kelet Népe 
1938-as els ő  számában megjelent tanulmányában Közép-Európa akkor legfrissebben 
egyesült irodalmáról azonnal leszögezte, hogy külön hagyományokon, lélek- és táj-
hangulatokon nevelkedett irodalmakról van szó, amit egyfel ől a bizánci, másfel ől a 
latin kultúra istápolt. Hiába van ugyanis — írja Herceg — vérségi kötelék a szerb, a 
horvát és a szlovén nép között, egy nemzet kultúrájának a kialakulásában a hagyomá-
nyoknak, a nyelvnek és a vallásnak: jut a legf őbb szerep. Éppen ebből eredeztethet ő, hogy 
a szerb nép az ortodox-pravoszláv vallásánál, illetve annak archaikus nyelvénél fog-
va öncélúbb, és irodalmuk születése is a nemzeti relígió misztikumát adja, az évszá-
zados török elnyomás következtében szinte teljességében a népköltészetre szorít-
kozik, míg a horvátok és a szlovének esetében a latin kultúra integrálódik (vagy 
inkarnálódik) a nemzetben. A három irodalom közeledése a török háborúk követ-
kezményel 2  — érvel Herceg —, a szerbeknél ekkor jelentek meg a testvériségr ől szó-
ló és a szláv győzelemről álmodozó h ősi énekek, eposzok, a guzlicások dalai ;  amelyek 
felváltják a misztikus költészetet és az egyházi prédikációkat, majd a horvátok és a 
szlovének közé is eljutva elhalványítják az ottani civilizáció primitív idilljeit, a pász-
torjátékokat, a trubadúrköltészetet, a misztériumjátékokat. Az ismertet ő  tanulmány 
páratlan tömörséggel foglalja össze a délszláv irodalmak gyökereit: a dubrovniki Ivan 
Gundulié Osman című  eposzát, a felvilágosodást hirdet ő  Dositej Obradovićnak a 
népi irodalom megteremtését célzó programját, Vuk Karadži ć  monda- és népdalgyűj-
teményét, a szlovén Jernej Kopitarral készített szláv szótárát, a Vuk által megfogal-
mazott nyelvi törvényszer ű ségeket a horvátokkal is elfogadtató Ljudevit Gaj Danica 
című  lapját, s Montenegrót se feledve, Petrovi ć  Njegoš hőskölteményét, a Hegyek 
koszorúját. Az ismertetőből kitűnik, Herceg őszintén tiszteleg a romantika korában 
tevékenyked ő  Vuk Karadži ć 13  munkája el őttll, aki a kilencven százalékban írástu-
datlan szerbségnek megadta a saját nyelvén való megszólalás lehet őségét, a 47 ezer 
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a világ pulzusán tartotta kezét, még ha parvenü modorban is, mi érdekességet lelne 
a szerb, a horvát, a magyar, német és zsidó városi homogenitáson, amikor maga is 
ebben a közegben élt, ha nem autora, akkor auctora volt annak a létélménynek, amit 
Herceg, maga is sváb és francia ősöktől származó, a magyar virtust a Hercog nagy-
apától ;  a cirill bet űket Karle nagyapjául tanuló gyermek — kiváló irodalmi szaglás-
sal — a regionalizmus letéteményeseként fogalmazott meg. Tudta, hogy a Szent.elcky 
által meghirdetett couleur locale elv nem hozta meg az áhított homogenitást. a prog-
ramhoz csatlakozó 'írók csak idegen neveket hoztak m űveiben és szerb dalokat 
magvarosítottak. ugyanakkor meggy ő ződése volt, hogy a vajdasági kultúrának nem a 
világpolgár, hanem a nép az őrzője, valahogy úgy. mint a vajdasági szerb irodalom-
ban. Herceg nem magyar;  hanem batyus származása ellenére olyan vitalitással és 
vehemenciával vállalta magvarságát és vajdaságiságát. mint ahogy annak idején a 
vajdasági szerb intelligencia, Vasa Staji ć . Jovan Popovi ć , 11Iladen Leskovac igyeke-
zett bizonyítani.. hogy Pet őfi és Ady.nem csak a magyarok ügye, költészetük az egész 
Duna-mente közös kincse. Még ugyanebben az esztend őben.. Szentelekv Kornél 
halála után öt évvel kelt vallomásában 19  arról írt, hogy a vajdasági szemlélet ű  író-
nak éppen a táj (és a vele együtt adott emberi kapcsolatok) nyomán így kell magá-
énak tudnia Steriját és Ignjatovi ćot, és a magas kultúrával szemben a népi kultúra 
elsőbbségét hirdet ő  Karadži ćot, mert a vajdasági élet lehet őségét az itt él ők demok-
ráciája és testvérisége szavatolja. Ezért állította, hogy A Vojvodanski zbornik mozgalma 
közelebb van hozzánk, mint bármilyen anyaországi mozgalom, ha nem is magyar: de vajda-
sági. Ez az egyetlen Út, amelyen a vajdasági irodalom. kibontakozását látom. Széles nemzeti 
horizontok helyett regionalitásti Vajdaságról, mint sajátságos területr ől beszélni magya-
rul ekkor talán olyannyira id őelőtti volt, mint szerbül 1922-ben. amikor Vasa Staji ć  
a Nova \i jvodina című  folvóirattal hirdette ugyanezt a regionalizmus-igényt. A pol-
gári szemlélet torzulásávalZO, a bezáródásnak a belterjességgé való alakulásával 
való kezdeti hadakozásait, a szociális érzékenységre való intései mellett Trianon után 
közel két évtizeddel leplezetlen mondatokban hangsúlyozta: Mert még mindig nem 
találtuk meg önmagunkat. Még mindig tele vagyunk hazugságokkal, kultúrfölénnyel ;  csalfa 
ábrándokkal, mellet döngető, de suba alá búvó szájas magyarkodással és íróink mindezeknek 
a kliséivel... és meneküléssel a valóság el ől. Vannak itt még olyanok, akik internacionális esz-
ményképeket kerestek, általános emberit s, hogy itt mi mindennek kellene emberinek lerrni,e. 
azt nem. veszik észre. A Trianon utáni vajdasági polgári szemlélet az új államformá 
cióba való kerülést követ ő  els ő  évtizedekben se nem követelte a térség sajátos iro-
dalmának megteremtését, se nem támogatta azt, nem is vett róla tudomást., hanem 
elnézett messze a távolba, s az elérhetetlenre irányuló nosztalgiáját tüzelte csak ma-
gában. Ez egyébként korábban se állt érdekl ődésének homlokterében. Az 1906-ban 
Vértesi Károly elnökletével alakított Bács-Bodrog Vármegyei Irodalmi Társaság is 
inkább nem akart lemaradni a kulturális fejl ődésben más vármegyék mögött, mint 
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magát az irodalmat istápolni. Á köztudatban akkor még úgy élt az író, mint a nemzeti 
művelődés legfontosabb tényez ője. Hogy tehetséges volt-e, azzal abban az időben nem sokat 
törődtek Bácskában. Ha mellékesen úriember is volt, minden ajtó kitárult el őtte, és előadá-
sát udvariasan meg is tapsolták. A polgáriasodási vágy megelégedett a küls őséggel, a 
lényeggel nem. sokat törődött. — .írta err ől Herceg az Irodalmi társaság a régi Bácskában 
című  tanulmányá.ban 21 . Az irodalmi estek pazar lakomákba torkolló rendezvények 
voltak, amelyekről a hírlapok nem a költ ői teljesítményt, hanem az egymás köszön-
tésre mondott tósztokat jegyezték fel, és a küls őségekben merült ki az ünneplés: 
Bezdánban lovasbandérium, Hódságon t űzoltózenekar várta a Társaság íróit. Bácsor-
szág olyan távol esett a központtól, hogy ott az irodalmi életnek pusztán a habja 
csapódott le. A polgárságnak az a csoportja, amely nem kapaszkodott a centrum irá-
nyába, hanem megmaradt a Vajdaság területén, a szociális átrendez ődés következté-
ben, pozícióját és jövedelemforrását veszítve nem is rendelkezhetett be másra, mint 
a túlélésre és a nosztalgiázásra. A falusi parasztság szociális szigetléte folytán — Her-
ceg szemléletében — hagyomány őrző  és hagyománymegújító: szociális helyzete ugyan 
gyűrű t von e réteg köré, ám e határ csak a városi proletártól és a polgártól rekesz-
ti el, a nép (ebben a szemléletben a parasztság és a falusi lakosság) inkább kultúrá-
jába fogadja a más nemzethez tartozók szokásrendszerét, lexikáját, táncát és dalait, 
mert az számára természetes, mint hogy pénzért föladja népi mivoltát és a városi 
életformát öltse magára, mert az erkölcstelen. Nem a népviselet selyemharisnyára és 
kosztümre cserélése az amorális, hanem maga a tett, az egyik életformának a több 
pénz reményében való elhagyása és egy másik magáraöltése. Ezt a szociális és tár-
sadalmi érzékenységet tükröz ő  éles elkülönülést Herceg 1938-ban az író szerepkö-
rének regionális specializációjával kívánta áthidalni: E törvény alól csak az író lehet 
kivétel, akinek az életformája, ha polgári is, de tudatában ott élhet a népben, megszívhatja 
magát tápláló nedveiből, hogy a másik parton eresszen lombokat. 

Említettem már, Herceg János a második világháborút megel őző  években, a 
jugoszláv—magyar közeledés esztendeiben a Vajdaságban minden anyaországi kapcso-
latnál fontosabbnak ítélte a vajdasági mozgalmat, az itt él ő  népek egymáshoz való 
közeledésének programját. Pedig a kisebbségben él ő  magyarságnak vajmi kevés 
beleszólása lehetett ebbe a folyamatba. Németh László asszimilációs és disszimilá-
ciós elmélete kapcsán 22  azt észrevételezi, hogy minden rendben lett volna, ha 1848 
után a magyar parasztságot emeli az állam a középosztálvba és a jövevényeket 
helyezi paraszti sorba, minden valószín űség szerint a saját id őszer ű  helyzetének ana-
lógiájára, mert a Kalangyának ugyanebben az 1940/6-os számában Neketekuty Béla 
könyve23  kapcsán szinte természetes tényként észrevételezi a kisebbségi sorssal együtt 
járó peremreszorultság politikai megnyilvánulását: Mi, kisebbségi magyarok örömmel és 
kettőzött figyelemmel kísérünk minden ilyen irányú megnyilatkozást. Még akkor is, ha sem 
mint részt vev ők, sem mint közvetít ők nem szerepelhetünk a két ország közeledésében.. (...) A 
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jugoszláviai magyarságnak nem szabad ünneprontónak lenni, s nem szabad felhoznia 
sérelmeit, kívánságait a közeledéssel kapcsolatban, ha tudatában is van annak, hogy minden 
eddigi viszály és h űvös tartózkodás éppen miatta volt meg a két ország viszonyában. (...) 
Nekünk pedig húszéves kisebbségi sorsunkban a türelem jutott osztályrészül. Az itteni 
magyarság nem. szokott hozzá az önálló élethez; kezdeményez ő  szerepe sohasem volt — tette 
hozzá egy másik helyen. 24  Mi mást érthetünk ki ezekb ől a sorokból, mint azt, hogy 
Hercegnek a jugoszláv irodalmak iránti érdekl ődése a kisebbségi sorba kényszerült-
ség által indukált kényszerpálya volt az egyedüli vállalható feladat, amit a kisebb-
ségi (polgári) értelmiségi. vállalhatott? Hiszen a saját sorsába való beleszólás igénye 
is kockázatos kívánalom volt a kisebbség számára, s őt, ugyanebben az id őben a több-
ségi nemzethez tartozók se sokat kacsingathattak külföld felé. A jugoszláviai magyar 
kisebbség léttere messze a földrajzi koordináták alá sz űkült, a középiskolákat bezár-
ta a jugoszláv hatalom, a Pribi čević-féle névelemzés pedig az itteni magyar gyerekek 
kétharmada el őtt zárta be a magyar elemi iskolák kapuit 25 , a Belgrádi Rádió hang-
játékaiban pedig megcsontosodik Zsuzsa, a magyar cselédlány alakja, akinek bárgyú-
sága és otrombasága és lelkületet sért ő  generalizálása ellen csak a jóérzés tiltakozhat, 
de a remény és csüggedés kett ős vonzásában él ő  kisebbségi nem. A második világhá-
borút követ ően kísérteties egybevágósággal ismétl ődtek meg a Trianon utáni tapasz-
talatok: a háború elsodorta a vajdasági magyar értelmiség kétharmadát, a megmaradt 
réteg pedig nem sorolta szellemi szükségletei közé a vajdasági magyar irodalom 
létét segít ő  és egyben bizonyító törekvéseket, például egy folyóirat meglétét. A 
kisebbségi kutató (vagy inkább nevezzük kultúrmunkásnak) nem, vagy csak nagyon 
nehezen férhetett hozzá olyan adatokhoz, amelyek a Vajdaságnak a magyar nemze-
ti, vagy magyar történelmi jellegét bizonyította. Amennyiben erre mégis alkalma nyí 
lott, kutatásainak eredményeit már nem tehette közzé, ugyanis a kisebbségi politikát 
ellehetetlenít ő  1929-es diktatúra után a cenzúra nem engedélyezte az ilyen publiká-
ciók kiadását. A közös múlt csak emlék ;  a közös jöv ő  — végzet — idézi Herceg egy német. 
származású magyar önvallomását 26  és megértéssel bólint rá arra a polgári asszimilá-
cióra, amelynek következménye, hogy semmi se különbözteti meg az asszimilált és a 
törzsökös magyar polgárt egymástól, az el őbbit semmi sem fűzi többé fajtájához, lélek-
ben, nevelésben és gyakran testben is teljesen beleolvadt a magyarságba. Arra azonban 
nem találunk utalást írásaiban, hogy amit üdvösnek tartott a magyar asszimiláció 
szempontjából, azt jóváhagyta-e volna a maga kisebbségi helyzetében, vagy meghu-
nyászkodva, de kitartott volna a nemzeti önazonosság meg őrzésének és egymás 
megismerésének a programja mellett. Bizonyára ez utóbbiról lehet szó, ugyanis 
ugyanolyan lelkesedéssel fogadta Madách tragédiájának szerb fordításait, mint a 
délszláv írók műveinek magyarországi megjelentetéseit. Ezen túlmen ően azonban a 
Vajdaságnak mint sajátos tájegységnek a megismerését t űzte ki a maga és a többi 
délvidéki magyar író irodalmi feladatául: En hiszem, hogy el őbb -utóbb a délvidéki 
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magyarság is felébred kulturális ájultságából, és ugyanolyan érdeklődéssel vesz körül 
bennünket, mint el ődeinket, a régi bácskai írókat. De bennünket most már az időhöz és 
kötelességeinkhez híven csak e vidék feltárásának, újjáköltésének, kulturális feltérképezésének 
szempontjai vihetnek közösségi munkára. E szempontok nélkül nincs szükség irodalmi társa-
ságra, nincs szükség külön irodalomra sem, e szempontok nélkül boldoguljon mindenki úgy, 
ahogy tud, s ahogyan az Isten megengedi. 27  Ugyanakkor, az immáron újra megválto-
zott körülmények között, a Bácska magyar közigazgatása idején. Szent István intel-
meinek fényében maga akarja egy akolba terelni, egy pásztor botja alá keríteni az 
akkor kisebbségbe került szerbeket, németeket, románokat és szlovákokat, nagylel-
kűen még azt is megkockáztatva, hogy Trianon után a vajdasági szerbség veszített 
igazán, hiszen Újvidékről Belgrád elszippantotta az értelmiséget, míg a huszonhárom 
év kisebbségi lét megvilágosította a vajdasági magyarokat, akik Pest közelsége és a 
maguk patríciusi renyhesége folytán korában nem éltek a kezdeményezés lehet ősé-
gével, és a kultúrjavak fogyasztására rendezkedtek be, egyszerre rátaláltak az ön-
szervez ődés formáira és er ősödni kezdtekZ 8. Kicsit furcsa érvelés, de csak az ehhez 
hasonló tépelődések tarthatták egyensúlyban Herceg János gondolkodását, aki nem 
törleszkedett és nem is panaszkodott se 1942 el őtt, sem utána, idegenb ől hazatért-
ként sem. Szembetűnő  például, hogy a Kalangya szerkeszt őjeként 1944-ben Zombor 
és Baja végs ő  soron eltér ő  irányú testvérfejl ődését taglalta, számba vette Ady szerb-
horvát fordítóit, külön tanulmányban elemezte Ady helyét a délszláv irodalomban, 
életrajzi ismertet ő t írt a bajai születés ű , ám távolról sem magyarbarát, ráadásul. epi-
gon-gyanús Bogoboj Atanackoviéról, s meleg hangú nekrológot jelentetett meg Jovan 
Du.čićról. Mi ez, ha nem az eleve adott kétlakiságból fakadó híd-szerep aktív válla-
lása? Herceg a Kalangya munkatársaként, majd a Bácska magyar közigazgatása alatt 
szerkeszt őjeként egyaránt azt vallotta, hogy a nemzeti konglomerátum, a népek, nyel-
vek, kultúrák diaszporikus találkozása csakis egy interkulturális ötvöz ődésben oldód-
hat fel, amit egyes szerz ők, egyes m űvek meg is teremtettek, anélkül, hogy ezt a 
szükségszer űséget bármilyen elmélet, vagy politikai sugallat tudatosította volna ben-
nük29. Ebb ől a felismerésb ől származik Hercegnek a népiségre való esküvése: az 
együtt és egymás mellett él ők időtlen idők óta úgy éltek, ahogy azt a különböz ő  for-
dulatok után szólamokban kívánta számukra el őírni a politika. Amivel nem egyszer 
szembefordult a gyakorlat, vagy éppenséggel az értelmiségiek éleslátása, szellemi 
rokonszenve. Err ől a véresen valós szellemi összefonódásról írta Herceg az Ady a 
délszláv irodalomban című  tanulmányában 30  egyebek között a következ őket: A magyar 
szabadságharcban a szerb irodalom legjobbjai: Dura Jaksié, Sterija Popovié, Jaša Ignjatović  
mégis — szinte népükkel szemben — Pet őfi oldalára álltak31 . Nem politikai lépés volt ez 
részükről — mint ahogy Pet őfi sem politikai ügyet látott a szabadságharcban — , hanem a 
lelki közelség és a szellemi nevelés eredménye. A szerb politika szirénjei különben is a másik 
táborban fújták a kürtöket. De itt, nálunk addigra Vitkovics már bemutatta a szerb balladák 
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szépségét. Milovan Vidakovi ć  budai hónapos szobájában írta az első  szerb regényt, amelyhez 
nemcsak a magyar példákat használta szorgalmasan, hanem a magyar tájat is háttérnek, s 
a vándorköltő, Sima Milutinovi ć  verseiben a guzlárok hangja Vörösmartyéval ölelkezett. 
Ezután jött Petőfi, akinek igézete oly er ős volt a szerb írókra, hogy nemcsak költ ői szárnya-
lását figyelték lelkesedve, hanem átvették t őle a magyar szabadságeszményeket is. Herceg 
ebben a tanulmányban azonban nem csupán a magyar-szerb interkulturális kapcso-
latoknak32  ered nyomába, hanem a szerb-szerb kultúraközi bipolaritás póluscseré-
jére is felfigyel, amelynek során átértékel ődik a centrum és a periféria viszonya: 
A századforduló idején a magyarországi szerb irodalom. hangot váltott. Az a szellemi vérát-
ömlesztés, ami Szerbia és a délvidéki szerbség között folyt olyképpen, hogy onnan jött a 
népi, innen ment az európai kultúra, lassan egészen egyoldalúvá alakult. l4 k Karadži ć, a 
pásztorból lett filológus színreléptével a századokig elnyomott szerb népnek oly gazdag költé-
szeti anyaga az irodalom, forrása lett. Hamarosan egy erős nemzeti irodalom bontakozott ki 
a szerbeknél, s amilyen arányban izmosodott a felszabadult Szerbia irodalma, oly mértékben 
halványult a délvidéki szerb szellemi élet jelent ősége. A magyar iskolát járt, 1848 nagy 
magyarbarátja, Jakov Ignjatovi ć, aki kés őbb nacionalista, s őt sovén felhangú törté-
nelmi regényeket és elbeszéléseket tett. közzé (amelyekben azonban a szerb és a 
magyar vitézek vígan küzdöttek egymás mellett a megátalkodott ellenséggel szemben), 
1854-ben, a Matica srpska folyóiratának, a Letopisnek a szerkeszt őjeként szinte. 
ugyanabba a helyzetbe csöppent, mint Szenteleky háromnegyed évszázad múltán. 
Ignjatovićnak szinte magának kellett teleírnia a folyóiratot, mert kevés volt a szerb 
olvasó, még kevesebb a szerb író: a mi irodalmunk olyan, mint az üvegházi télikert, árt 
neki a szél és minden zord id ő. Ezért tanítanunk kell. egymást, el kell viselni a tanítást, mert 
ettől még igazán jó barátok lehetünk — írta Ignjatović , a lelkes szerb nacionalista, a ma-
gyar lokálpatrióta, a fölvilágosult européei. 33  A Vajdaság népi és földrajzi egységé-
nek hiteles költ ői változatának megteremtése mégis a kor szerb irodalmára maradt, 
kezdve Bogoboj Atanackovi ć tól Jakov Ignjatovi ćon, később Veljko Petrovi ćig és Jovan 
Popovićig hömpölygött ez az epika. 34  Dolgozatomban többször jeleztem, hogy a 
jugoszláviai magyar irodalom párhuzamos köt ődései közül különösen er ős volt a 
Vajdaságban él ő  népek irodalmával való kapcsolata, az a szándék,. amely Szenteleky 
Kornél és Debreczeni József fordítás-vállalkozásával, a Bazsalikommal kezdődően — 
és nem teljesen függetlenül a couleur locale elméletét ől — a Vajdaság különfejl ődésé-
nek, endogén lelkiségének és autochton gondolatvilágának tettenérését a népek és 
kultúrák együttélésének az egyéni és társadalmi reflexekben fellelhet ő  nyomainak és 
eredményeinek a felkutatásában, a vidék és a központ kultúrájának közelítéséhen és 
a szülőföldnek mint irodalmi témának a feldolgozásában kívánta elérni. A folyóirat-
szerkeszt ő, rovatvezető, a rádió irodalmi műsorainak a vezetője, a Magyar Szó irány-
adó esszéírója, a jugoszláviai magyar kiadótevékenység meghatározó személyisége, 
tudományos intézményeink, irodalmi és kulturális testületek, s nem utolsósorban a 
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közélet megbecsült és nagytekintély ű  tagja, Herceg János irodalmi közszereplésének 
teljes ideje alatt ezen munkálkodott: Arra tanít — írta értekez ő  prózájának értékelé-
sekor Szeli István —, hogy szűkebb és tágabb közösségünk, tudati, szemléletbeli, lelki, érzel-
mi és értelmi rezonanciáit ne egymás ellenébe fordítva, hanem a zavaró hullámhosszak 
kiiktatásával kezeljük. Nem. a különbségek letagadásával, hanem a kölcsönös foghatóságuk 
elősegítésével és tartalmaik humanizálásával. 35  

Az egybehangzások, áthallások, egybemosódások, szellemi rokonságok és a for-
dításirodalom együttcsengése megkerülhetetlen jellemz ője volt a délvidéki iroda-
lomnak, amiről Herceg János 1958-ban így írt: Nagy válaszfal a nyele de vidékünk két-
nyelvűségében — a béke, a türelem. és a megértés ritka id őszakaiban — csodálatos kölcsönha-
tások mutatkoztak, és olykor már-már egy egységes szellem kialakulását ígérték, minden 
politikai határmezsgyén túl: szokásban, életformában, szemléletben és a népek álmaiban is. 
De a költők külön utakon jártak, s a szülőföldnek ezt a lassan bontakozó szellemét, amelyr ől 
Vitkovics Mihály ábrándozott legendás körtefája alatt, feloldották a maguk szélesebb nyelvi 
és nemzeti kultúrájukban, úgyhogy eredetére sokszor alig utal valami.36  Ez a folyamat, ami 
egyébként a szocialista viszonyokra épül ő , háború utáni társadalmi tendenciák-
ban a megélhetési migráció, az egzisztenciális asszimiláció során a hagyománytörés 
kérlelhetetlen erejével sodorta el a népviseletet, a zárt közösségek szellemi javait, a 
nyelvi szigetek apadó forrásvidékét, Herceg Jánost is mégingatta a regionalizmusba 
vetett hitében. Amíg 1958-ban még Veljko Petrovi ćban a legjelentősebb vajdasági 
regionalistát ünnepelte, igaz, akkor is figyelmeztetett a szellemi különvállás, a külön-
gondolkodás veszélyeire, négy év múltán már id őszerűtlennek kiáltotta ki az egyéb-
ként mindvégig üdvösnek tartott irányzatot és a következ őképpen intette írótársait: 
A jugoszláviai magyar írónak itt van hát a helye, s ha el akarja kerülni a regionalizmus 
veszélyeit, akkor feltétlenül szakítania kell a retrográd romantikával, a táj mítoszával és 
megszólaltatni az új világ új emberének irodalmát. 37  Az intelem retorikájának szólam-
szerűségét a szöveg születésének ideje kell őképpen magyarázza: a szocialista épít-
kezés kiterjesztette szárnyait a szellem világa fölé is. A könyvesboltokban egyszerre 
megjelentek a magyarországi szerz ők kötetei, az egyre több kétnyelv ű  fiatal szá-
mára hozzáférhet ővé váltak a belgrádi és a zágrábi kortárs írók munkái, így a vaj-
dasági magyar írók egyszerre olyan alkotókkal kerültek versenyhelyzetbe, akik kom-
paktabb nyelvi közösségben m űködhettek és esetleg tehetség dolgában is el őbbre 
jártak. Innét az intés, hogy egyszer majd a vajdasági magyar író könyve is kijut a 
határon túlra, és akkor az ottani olvasót nem a szerz ő  alkotói bravúrja, a szürrea-
lizmus vidéki változata vagy a m űvész Part pour l'art-izmusa érdekli majd, hanem 
a vajdasági ember új körülmények között szervez ődő  és kiteljesül ő  élete. Ezt kell az 
itteni írónak megírnia — vagyis megint csak a regionalizmus. 38  Herceg hitvallása csak 
a táj és az ember együttélését kiegészítette a korszellem modernizálódásával, más szó- 
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val, a társadalmi alakulás kiszolgálásával. Ez a szocialista lelkesedés ideig-óráig 
elhomályosította a vajdasági magyar írók éleslátását és öntudatát, nevük és hivatá-
suk mellől elhagyták a területi és nemzetiségi megkülönböztetést és jugoszláv írók-
nak vallották magukat, ám hamarosan arról kellett megbizonyosodniuk, hogy nyelvük 
korlátait nem törhetik át, és a jugoszlávizmus eszméje az írótársadalmon belül is 
kezd köztársasági határok közé szorulni. Erdekesmód a hercegi gondolkodásban a 
hatvanas évek derekán ugyanez a befelé fordulás üti fel a fejét: amikor a Vajdaság-
hól harmadmagával meghívták Kölnbe, hogy a szétszórt magyarság helyzetér ől tár-
gyaljanak, elutasítja a meghívást. Akkor, amikor Illyés Gyula az ötágú síp szellemében 
kérdi, hogy ki nem kapta fel kellemes meglepetéssel a fejét a kritikai fénycsóvákra, melyek 
mintegy oldalról csaptak a pesti centrumba Újvidék két magyar folyóiratából?, Herceg 
látókörét leemeli Budapestr ől és a Leányvári levelek 27. darabjában 39  a következ ő  
véleményt fogalmazza meg: En megmaradok abban a hitemben vagy tévhitemben, ha úgy 
tetszik, hogy az írás szabadságát mindenekel őtt a magunk vidéki vagy kisebbségi, avagy pro-
vinciális felvetéséhez kell tartogatnunk. Itt megint az a Herceg János szólal meg, aki 
ifjúkori első  recenzióiban a külföldi szerz ők szociális érzékenységének hiányára 
hívta fel a figyelmet: a vajdasági magyar irodalomban adott volt már a szólássza-
badság, az alkotói autonómia, s ő t, tehetségek is akadtak, de sehogy se akart megszü-
letni az a mű , ami teljességében ábrázolta volna a jugoszlavizmus kegyeiben új 
körülmények között neveled ő  új ember epopeiáját vagy románját, s Herceg ismét 
arra kénytelen felhívni a figyelmet, hogy önálló alkotások szempontjából igencsak 
rosszul áll ez az irodalom: Csak az esszében, az irodalmi élet széljegyzeteiben vagyunk 
bátrak, az önálló alkotás felelőssége hiányzik bel őlünk. Nálunk ez az esztétikai kísér őzene 
túlharsogja a szólistát, s .most már oly általánossá lett, hogy csak a dobok érvényesülnek, s 
azoknak gyakori hangzavarában a kísérletek. Nem a nagy vállalkozások, nem, a feltárások és 
feltárulkozások igénye, hanem, megint csak a tartalomtól független formai bravúr a ködevés 
és köldöknézés igézetében. -1° Herceg itt ugyan még a Híd forradalmi szerepe iránt. 
hűségb ől ragaszkodott volna valamiféle irányzatossághoz, ám már azt tapasztalta, 
hogy az értekez ő  próza, s mindenek el ő tt az esszé kiszorította helyükb ől az autonóm 
művészi alkotásokat, az esztétizálás bebocsátást követel a versbe, a novellába, a 
regénybe, de még a képz őművészeti alkotásba is, magyarán a kritika megel őzte a mű -
vészetet és kívülr ől írja el ő  annak igényes mércéit, így az író leginkább ezeknek a 
mércéknek kíván megfelelni, minthogy önálló alkotás létrehozására igyekezne. 
Miként a dolgozat elején jeleztem, hogy kritikai nélkül' nem létezhet irodalom, 
Herceg János a hatvanas években addig az élményig jutott el, amikor a kritika —
érzése` szerint — fölibe kerekedett a szépirodalomnak, amely amennyire nem lehet a 
politika csatlósa, úgy nem lehet az esztétika szemléltet ő  szertára sem. Ugyanakkor a 
vajdasági magyar irodalom keretei közül kitör ő  esszéírás — miként Illyés észrevéte- 
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lezte — rávetette fényét az egész magyar irodalmi köztudat alakulására. Ami mind-
ebben Herceg szerepét illeti, ő  mindvégig kereste a kapcsolatót az egyetemes magyar 
irodalommal, de határozottan szembefordult a beolvasztó törekvésekkel és az önál-
ló szellemi élet meglétét hangoztatta. Igaz, 1941 és 1944 között, amíg ő  szerkesztet-
te a Kalangyát, ez a külön utas program a lap súlyos anyagi és színvonalbeli lerom-
lásába torkollott, bár emiatt nem is biztos, hogy kizárólag a regionalizmus pozitív 
elképzeléseken alapuló programját kell hibáztatnunk, hiszen a folyóirat munkatár-
sainak nagy részét elsodorta a háború, újakat az ellehetetlenül ő  körülmények köze-
pette nem tudott toborozni a főszerkesztő , és a Kalangya olvasótábora (vagy inkább 
vásárló és támogató közönsége) úgy érezte, hogy ismét nyitott el ő tte a centrum min-
den kulturális javához vezet ő  Út, a lap már nem vállal küldetést, nem kisebbségi 
szolgálatban áll, hanem csak egy vidéki folyóirat, amit már nem kötelessége támo-• 
gatni. A meggy őződésből és ugyanakkor kényszerb ől vállalt teljes regionalizmus prog-
ramja 1944 szeptemberéig tudta fenntartani a dilettantizmus melegágyává váló 
folyóiratot, amelynek azonban bizonyos érdemeit a Kalangya monográfusa, Utasi 
Csaba is elismert: Igazságtalanság lenne azonban feltételezni, hogy a Kalangya fiatal szer-
keszt ője csak azért kereste lázasan a sajátos vajdasági lelkiség kifejezésének legalkalmasabb 
formáját, mert hite szerint irodalmunkat a továbbiakban a teljes regionalitás jegyében kell 
ápolni, s mert alkotók nélkül más utat nem is igen választhatott volna. Feltétlen híve volt a 
regionalizmusnak, azonban arról sem feledkezhetünk meg, hogy éppen a couleur locale jelen-
tőségének ismételt és nyomatékos hangoztatásával tudott csak válaszfalat húzni irodalmunk 
és a szédelgő  mélymagyarkodás, az örök magyar géniusz csodálatos éltet ő  sugarai, a Nagy 
Ivánok ún. fels őbbrendű  magyar kultúrája közé. Minél következetesebben törekedett a lokális 
jelleg érvényesítésére, annál inkább csökkent a Kalangya esztétikai színvonala, de egyidej ű-
leg csökkent a magyar sovinizmus mérgez ő  hatása is a lapra, úgyannyira, hogy idővel 
viszonylag független szigetté válhatott a folyóirat, mely nem élve vissza többségi helyzetével, 
Vajdaság ügyét kívánta szolgálni. A legszebb bizonyság erre az lehet, hogy a háborús Kalan-
gya sem fordított hátat a jugoszláv nemzetek irodalmának: Verseket közölt Jovan Du čićtól, 
Aleksa Santiétól, Anton Aškerctól, novellát Ivan Cankartól, Veljko Petrovi ćtól, továbbá jugo-
szláv népballadákat, tanulmányokat a szerb nemzeti színházi törekvésekr ől Magyarországon, 
a magyarországi szerbek szerepéről az új szerb irodalomban, stb., s emellett erejéhez képest 
figyelemmel kísérte a többi vajdasági nemzeti kisebbség gazdasági és m űvelődési életének 
múltját, jelenét is. 11  

Az egyfelől. Gerhart Hauptmann., Ch. E Ramuz és Knut Hamsun, Ivo And.ri ć , 
másfelől Móricz Zsigmond, Bródy Sándor, Tamási Aron és Tömörkény István példá-
ján éltetett, Herceg János által levezényelt regionalizmus-koncepció még egyszer 
eljátszotta a maga katalizátor-szerepét a jugoszláviai magyar irodalomban, az ötve-
nes években, amikor az osztályellentéteket alapul vev ő  szocrealizmust fékezte meg és 
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gátolta annak kizárólagos ideológiai-politikai irányelvvé válását a m űvészetben. Ezt 
az id őszakot követ ően joggal hangoztathatta magáról a korábban a széles horizon-
tok elől mereven elzárkózó Herceg, hogy vajdasági, és ugyanakkor európai, egy 
lokálpatrióta világpolgár, aki szemléletével és munkásságával a centrum és a perifé-
ria közé vont ritka fonatú, de mégis egybetartó hálót. 

JEGYZETEK 
1  A dolgozat az Arany János Közalapítvány támogatásával készült. 
2  A délvidéki magyar kultúra és irodalom említésével jeleztem állásfoglalásom: ez a sajátos entitá-

sú kultúra és irodalom létezik, természetesen a maga elhatárolódásaival és kapcsolódásaival egye-
temben. A kérdés történeti-poétikai vonatkozásaira a kés őbbiekben térek ki. 
vö. Faragó Kornélia: Térirányok, távolságok. Forum Könyvkiadó, Újvidék. 2001. 44. 
Herceg János 1951. június 22-én a Magyar Szóban megjelent cikkében (Irodalmi helyzetünkr ől) 
úgy válaszolt, hogy arra az egyre nagyobb teret nyer ő  propagandára, hogy a Vajdaságban sza-
badságban alkotó íróknak köszönhet ően ez az irodalom kilombosodott és kiállja a versenyt a töb-
bi magyar nyelvterület iroclahuával, hogy mivel ina sokkal több magyar lap közöl. irodalmat, a 
kézirathiányt elosztják a dilettánsok. Soha annyi dilettáns nem jutott szóhoz a vajdasági iroda-
lom mozgalmában, mint napjainkban. (...) ... a vajdasági magyar irodalmi mozgalom nemcsak 
hogy nem fejlődik, hanem egyre mélyebbre süllyed a dilettantizmus mocsarában. Egy hónappal 
később, a Híd 1951. júliusi számában (Cél és vallomás) egyértelm ű  kishitű séggel kérdezte: Mi az, 
hogy vajdasági irodalom? Van ilyen? Vagy csak azért van, hogy a neve legyen? 
Bányai János: Mit viszünk magunkkal? Forum Könyvkiadó, Ujvidék. 2000. 

r, Gereben Ferenc: A vajdasági magyarok nemzeti és kulturális identitása. Elhangzott a MTA 
Kisebbségkutató Intézetének a 2001. május 30-31-én megrendezett Kisebbségi magyarság: nem-
zetiségi lét, identitás és önszervez ődés városi környezetben és falun témájú konferenciáján. 
Hódi Sándor: Zavarodott nemzettudat. Aracs. 2001/1 
Elhangzott a Nemzeti kultúránk és irodalmunk kisebbségi körülmények között elnevezés ű , Sza-
badkám megtartott tanácskozáson, 2001. március 3-án. 

9 Noha eddig bizonyosak voltunk, hogy minden esztétikai ítéletalkotás rászorul a közösségi legiti-
mációra és a recepció-kanonizáció-cenzúra hármasságában. ez a közösségi olvasat érvényesül. 

10  Szirák Péter: A regionalitás és a posztmodern kánon a XX. századi magyar irodalomban. In.: 
Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen. Szerk.: Görömbei András, Debrecen, 2000. 29-57. 

11  Ebben az ismertet őjében is elsősorban politikai meggy őződése vezeti tollát, ugyanis a forradal-
márok túlkapásaival szemiben kell védelmébe vennie a szocialista forradalomi szovjet valóságát. 

12 A 1VIII — YIK. században történ ő  közeledés azonban soha nem hozott létre valamelyest is egy-
ségesnek mondható, úgynevezett jugoszláv irodalmat.: a hasonló stílustörekvésekben megnyilvá-
nuló egyesülési szándékot az els ő  világháború húzta keresztül, majd a második világégés után 
létrejött államformációban is gyorsan megkezd ődött a köztársaságok bezárkózása, amit még a 
szlovének és a macedónok nyelvi elkülönb őződése is tetézett. A nyelvi és kulturális közösségek 
szellenti élete a történelem által szinte mindig a különállás és a bezárkózás irányába haladt. En-
nek veszélyességére — immár a nemzetiségi irodalmak szempontjából — Herceg egy 1966-os rá-
dióbeszédében (Nyelv és nemzetiség) a következ őképpen hívta fel a figyelmet: Mert. egy nemzetiség 
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csak egyféleképpen védekezhet a belülr ől meg-megszólal() szirénhangok csábítása, a nacionaliz-
mus ellen: ha nem a bezárkózást választja nemzetiségi életformának, de minden erejével küzd,  

hogy az a nyelvi sziget, amelyen él, bármilyen keskeny földnyelveken is, de elvezessen a népe-
sebb közösségekbe. A kitörés az egyetlen egészséges megoldás vidéknek és nagyvilágnak, mai ál-
lapotában egyaránt, a magunk megmutatása, hogy látva lássanak bennünket s a hitünket, hogy 
egyet akarunk. Herceg János: összegy űjtött esszék, tanulmányok. Második kötet. Zavod za 
udžbenike i nastavna sredstva. Beograd. 2001. 390. 

13 Születésének 150. évfordulójára a Nyugatban írt tisztelg ő  sorokat. (1938. I. sz.) 
Cél és vallomás cím ű , terjedelmes önéletrajzi vallomásában arra hívja fel a figyelmet, hogy a vaj-
dasági magyar irodalomnak is egy Karadži ćra lenne szüksége. 

15  ivo Andri ć  novellái. Kalangya. 1938. 8 — 9. sz. 
1  Monográfusa, Toldi Eva ugyan rámutatott e program alkalmazásának hátulüt őjére is: A helyi szí-

nek elméletének a követése, a couleur locale érvényesítése, a tájhoz való ragaszkodás, és a pat-
riotizmus pozitív töltés űek lehetnének, kiválóan alkalmasnak bizonyulhatnának egy irodalom  

színképének árnyalására, ha programcikkeiben az író nem követelné kategorikusan az általános  

emberi kérdések feladását kizárólag a helyi gondok, észleletek javára. Toldi Eva: Herceg János.  

Forum Könyvkiadó, Ujvidék. 1993. 56.  
17  Ugyancsak a monográfus észrevételezte, hogy: A regionalizmus leger ősebben a tanulmányrovat-

ban éreztette hatását. A tudományosság helyébe a sekélyesebb publicisztika kerül, s ebben meg-
mutatkozik a koncepció negatívuma is: publicistákat alkalmaz a folyóirat a Bácska tárgyi 
arculatának a megrajzolásához, néprajzi gy űjtések és régészetr ől szóló szövegek látnak napvilá-
got a Kalangyában, s ő t a numizmatika és a galambászat is a helytörténet ágazatai közé kerül; az  

írások színvonala sem kielégít ő . Toldi Eva: Herceg János. Forum Könyvkiadó, Ujvidék. 1993. 
62-63.  

~ s Bori Imre: Kekez Tuna. Híd. 1989. 4. sz. 
19  Cél és vallomás. Kalangya. 1938. 10. sz. 
2" Herceg -a Szerbiában uralkodó társadalmi viszonyokat az 1800-as évek végét ől az 1900-as évek 

első  harmadáig terjed ően legalaposabban a Branislav Nuši ćról írt tanulmányában ábrázolta (Híd. 
1950. 5. sz.), és itt a burzsoá polgári társadalom romlottságára, kétszín űségére, kegyetlen önzé-
sére, butaságára és mindenáron meggazdagodási, érvényesülési vágyára hívta fel a figyelmet. 

z 1  Kalangya. 1942. 9. sz. 
22  Kisebbségben. Németh László könyve. Kalangya. 1940. 6. sz. 
23  Vitéz Feketekuty Béla dr.: Jugoszlávia magyar szemmel. Kalangya. 1940. 6. sz. 
2 '1  Szenteleky szerepe. Kalangya. 1940. 7-8-9. sz. 
25  Ezeket a sorsfordító módosulásokat Herceg János nem csupán regényben, hanem értekez ő  pró-

zájában is megörökítette. A Vázlatok egy életrajzhoz cím ű  esszéjét például a következ ő  poétikus 
bekezdéssel indította: Ott veszett el már valami az iskolapadban, ahol a Germinalt olvastuk, 
Szanint, •Buffalo Billt és Nick Cartert, míg kopott, háború el őtti zsakettjében a tanár le-föl sétált 
a teremben, és jobb híján frontélményeir ől beszélt kidüllesztett mellel: hogy zsebórájával két 
olaszt vert agyon és hasonló h ősi meséket. S kés őbb, amikor elhagyjuk a latint, és helyette a ci-
rill ábécét kezdtük tanulni, amikor elmerült Cicero, és felbukkant Nemanja Stevan, és amikor 
Japan Điu•ónál a kis gimnazisták félá.ron biliárdozhattak; amikor ugyanaz a zsakettes figyelmez-
tetett, hogy olyan magyar versek is vannak, amelyeket nem kel] felmondani, de otthon, magán-
szorgalomból mindenki megtanulhatja őket; amikor a Pávó fiúkat kicsapták, mert egyik éjszaka 
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festékes vödörrel járták be a várost, és a házak falára rápingálták a Szózat négy legszebb sorát. 
De ki látta akkor mindezt ennyire torzítva, és ki tudta közülünk, hogy mire készülünk? 
Hiszen valójában semmire sem készültünk. Amivé lettünk, a véletlen segített hozzá, s amit akkor 
elvesztettünk, most kezdjük megtalálni. Vojvodinai Szemle. 1941. 2 sz. 
Német polgárság magyar földön. Kalangya. 1942. 4. sz. 
Irodalmi társaság a régi Bácskában. Kalangya. 1942. 9. sz. 
vö. Egy akol — egy pásztor: Kalangya. 1943. 1. sz. 
El egészen addig, hogy 1950-ben a magyartanároknak magyar irodalomtörténet híján Mladen 
Leskovac Petőfi-tanulmányát javasolja el őkészületi anyagul. (Egy vajdasági szerb író könyve. 
Magyar Szó. 1950. január 22. 

30 Magyar Csillag. 1944. 4. sz. 
Három évvel kés őbb, 1947-ben a 7 Napban ugyanennek a szellemi együttcsendülésnek a vissz-
hangját érzi kicsengeni, mid őn Jugoszláviában Pet őfi szerb fordításban jelenik meg, Magyaror-
szágon meg kiadják Ivan Goran Kova č ić  Jama című  poémáját. 

32 E kapcsolatok tudatosításában számos neves és névtelen segít ő  vett részt. A becsei Szulik József, 
aki a zombori Bácska 1890. és 1891. évfolyamában adott közre Branko Radi čević  magyarra for-
dított verseib ől, a következőképpen indokolta e munkájának szükségét: a m űvelt magyar úriosz-
tály becsmérl ően néz a szerbre, melyet magánál alacsonyabb kulturális szinten állónak tart. 
Szerény munkálkodásommal intelligenciánknak ezen tévhitét kívánnám elmulasztani és bizonyí-
tani, miszerint a szerb poéták m űvészete minden figyelhet megérdemel. (Idézi Herceg: Radi čević  
versei magyar fordításban. Híd. 1948. 3. sz. 

33 Idézi Herceg: Jakov Ignjatovi ć . Híd. 1950. 6. sz. 
31 Kosztolányi életm űvében csak itt-ott találjuk meg jellegzetes és félreérthetetlenül határozott kör-

vonalait ennek a tájnak s az itteni embernek, az ő  vidéke a magyar kisváros általános rajzához 
igazodik. Herczeg Ferenc a K. u. K. gyarmatosító politikájának áldásait hirdette egy vékonypén-
zű  uralkodóréteg vidám históriáiban. Papp Dániel kezéb ől viszont túlságosan korán hullott ki a 
toll ahhoz, hogy alkotásaiban a tündérlak reálisabb alapot kaphatott volna. Csáth Gézát megej-
tette az élet misztériumokkal tel árnyjátéka, tekintetét elhomályosította a morfium, Gozsdu Elek 
pedig a magyar fin de si čcle utolsó mohikánjaként menekült riadtan a magányba a korforduló 
ellentmondásoktól terhes új viharai el ől. — állítja Herceg, és ezzel indokolja, hogy a vajdasági 
regionali.tás előbb a szerb irodalomban bontakozhatott ki. (Tavaszi temetés. Magyar Szó. 1958. 
jún. 29.) 
Szeli István: Herceg János értekez ő  prózájáról. hl.: Emlékezések könyve. Forum Könyvkiadó, 
Ujvidék. 2001. 
Tavaszi temetés. Magyar Szó. 1958. jún. 29. 
A szülőföld és az ország változásai. (1962.) in. Hazulról. Forum Könyvkiadó, Novi Sad. 1965. 
Herceg a múlt század hatvanas éveiben — talán valami szocialista irodalompolitikából fakadó köz-
megegyezéstől vezérelve — pejoratív értelemben használja a regionalizmus terminust, noha szem-
léletbelileg éppen annak a megvalósulását ösztönzi. Ezekben az írásaiban mintha összetévesztette 
volna a provincializmust a regionalizmussal. 
7 Nap. 1969. aug. 29. 
Nem vagyunk egyedül. (1964) Hazulról. Forum Könyvkiadó, Novi Sad. 1965. 
Utasi Csaba: Irodahiunk és a Kalangya. Forum Konyvkiadó, Ujvidék. 1984. 27. 
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Csányi  Erzsébet 

Az emlékezet selyemszála 
(Karcolat Fenyvesi Ottó költészetér ől) 

A kilenc múzsa a mitológia szerint. Helikon hegyén lakozik, s életterük közép-
pontjában az ibolyaszín ű  forrás áll. Van szent fájuk, a babér, szent állatuk, a méh 
és a kabóca, de a harmónia letéteményesei, a múzsák els ősorban az ibolyaszí-
nű  forrás körül lejtett táncukról ismertek. Enekhangjuk pedig, mint mondják, 
liliomciszta. 

A körtánc mint a kör leképezése, a forrás pedig mint kiapadhatatlan középpont. 
egy mértanilag is tökéletes összhangot jelenít meg. 

Az ihletet ajándékozó istenn ők társaságából a költészethez szorosabban ketten 
kötődnek: Erató, mert ő  a szerelmi költészet múzsája és Polyhymnia, akiben a him-
nuszköltészet ölt testet. 

Abban azonban mind a kilencüknek azonos a szerepük, hogy harmóniát és 
ritmust kényszerítenek a világra — feladatuk az ember féktelen indulatainak és a 
természet vad er őinek legyűrése. 

Az emberi életben az egyik legvadabb er ő  a felejtés köde és gomolygó homálya. 
A múzsák dolga, hogy az ihlet pillanatában mindenekel ő tt Emlékezetet lehelljenek 
a költő  lényébe, feltöltsék múlttal. Mnémosyné, a múzsák anyja is segít: éles körvo-
nallal határolja el a kreativitás pillanatában a felejtést ől elragadott, egyedül lehet-
séges és semmi mással nem pótolható képet, költ ői szót. 

Hát hogy ne higgyjen a kényszerít ő , isteni ihlet szavának a halandó, ,,csupa-has 
ember" (Hésziódosz)? Az Emlékezet leányai, a múzsák a világ alapvet ő  valóságaiként 
hámozzák ki a köd burkaiból azt is, ami igaz, és azt is, ami csak a képzelet m űve. 
A világról sző tt vízió így lesz egész. 

, ,Tökéletes a felejtés" — hinti el mégis a vélekedést a költ ő , miközben megkísérel 
csendéletet festeni. Ha a felejtés a költészet megszüntetése, akkor a mégis megszüle-
tő  szó, a felejtést szóvá tev ő  szó a költészet számára létért való küzdelem. 

Emlékezni annyi, mint tudni. Helyre rakni, eligazodni. Ontudatra ébredni, 
önazonosságra lelni, létre serkenni a semmib ől, eszmélkedni., mondhatnánk: úszni az 
archetípusok felé. 

A múzsákhoz szóló fohász szerepe: könyörgés emlékezetért. 
Fenyvesi Ottó költészetében a mindenkori jelen fohászkodik a múltért. Egy 

hidrogénszőkéhez c. versének kiindulópontja a spontán jelen pillanat, az impresz-
szió: 
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„Ablakhoz vonz a naplemente vadonatmodern plain air  
a fák talpig aranyban, lopva belesnek ablakomon  
Jellegeket teper a szél  
boldogságot szállítanak transzcendens szellők  
dől az ózon, tikkadunk  
agyad lassan, belefárad a könyvekbe  

a. homályban tégelyek  
lüktet a vér lilán  
lerakom dolgaim  
semmi a lét  
fénylik a birs  
koptatnak esztend ők vadak  
torokba dermedt titkok”  

(Egy hidrogénsz őkéhez)  

A költői figyelem kintről befelé halad, a tényrögzítés absztrahálódik, az általá-
nosítás eljut a „lét"-i.g, eljut a vad esztend őkig, a múlt id őig, ami maga a megteste- 

1 	i 	váró 	 ~ 	i i ~ 	 ~~ 9i 	 ~  i9 i 	~  i9  sült, megértésre varo titok. A vers folytatása is az „én" és az „ok „én" és a „vilag  

közötti utakat járja be, miközben az ismétl ődő  futamok keretté rendez ődnek, s az  
idő, a felejtés kérdését bekeretezik. „Már megint holnap lesz", „az id ő  díszes költe-
ménye ujjongó kádenciákba torkollik", „már semmi sem mindegy, minden számít",  
tíz év múltán megint holnap", praesens" plusgauamperfectum" ,jelen" „késlel-

tetni a könnyű  kielégülést", „tíz év múltán megint holnap", „tökéletes a felejtés", „mi  

a szerepe az id ő  üszkös költeményének", „esztend ők, torokba dermedt hidrogén-
szőkék", „egy perc önkívület, rettenet" — ezek a sorok már nemcsak utalásosan, de  

kimondva is idő-verssé avatják a költeményt.  

A fohász meghallgatásra talált: a homályban a tökéletes felejtés döbbenete terem-
tő  érővé válik. Mnémosyné megtette kötelességét, a vers éles körvonalakkal határol-
ja el semmi mással sem pótolható önmagát a világtól.  

Fenyvesi Ottó „b őrdzsekis anarcholírája" (Virág Zoltán) a jugoszláv költészeti  

áramlatok között az 1960-as években fellép ő  farmernadrágos neoavantgárd költ ők  
törekvéseinek folytatása. Ujra lejátszódik, ki tudja hanyadszoi, a személyes és a sze-
mélytelen ars poeticák közti helycsere. Az avantgárd létrehozza az ún. direktlírát,  

az indulatosan felmutatott közvetlenséget, a faragatlan beszédet — szemben a moder-
nisták másfajta nemzedékeivel, az esztétizáló stilisztákkal.  

Ciklikusan visszatér ő  költészettörténeti jelenség az efféle akció-reakciószer ű  vál-
takozás, amely a 19. századi szimbolisták óta a modern líra velejárója.  

219  



A. költői önértelmezés fluktuálásáról van szó: az egyik hitvallás a költ ő  szubjek-
tivizmusára, vallomásszer ű  feltárulkozására épít, a másik koncepció a szerepjátszó 
költői én elidegenített arcát mutatja fel. 

Fenyvesi Ottó versvilága életrajzi köt ődésű , vallomásos. Hátat fordít annak a 
baudelaire-i költői habitusnak, amely a jelképekbe burkolt, titkos költ ői beszéddel 
megalapozza az ún. absztrakt költészetet létrehozó modernitást. Baudelaire vershely-
zetei nem konkrétak, nem életképszer űek, nincs spontán lírai szituáció. A bohém 
költő-esztéta személytelen és szenvedélytelen, a vers elhatárolódik a szívt ől, így 
magát a megszólalót sem lehet azonosítani a biológiai értelemben vett költ ővel. A be-
szélő  egy megalkotott én, Baudelaire szavával: „persona". Ebb ől következik, hogy 
egyetlen verse sem világítható meg életrajzi adatokból. 

A költői én deperszonalizációját, a modern vers alapvet ő  ismérvét a rockköltészet 
— mint üvöltve énekelt szerelmes lázadás — elhárítja. A „petrarkista rockerek" 
(Milosevics Péter) vallomásdalainak egyik hatáseffektusa éppen az exhibicionizmus, 
az én és az egyéni sors lemeztelenítése, mitizálása. 

„Kisétáltam a parnasszusra/biccentettem és úgy éreztem/mintha drapp pulóver-
be öltöztem volna/... túlcsorduló falloszom feldolgozhatják/egy yu-magyar szalámi-
gyár kézikönyvében/... vegyék kilogrammjaim/a túlhevült bácskai szent naftát" — írja 
a rock and rollba visszahátráló Fenyvesi Ottó. 

Költészete a modern-posztmodern korszakküszöböt jelzi azokkal a sajátos, 
csupán kultúraközi összefüggések tükrében kirajzolódó vonalakkal, amelyek a 
korabeli jugoszláv farmernadrágos prózához, neoavantgárdhoz, multimediális 
rockköltészethez kötik. 
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Gulyás József  

agaras új kor 
a Gardi a Garai 
lesznek-e 
vajh mikor lesznek 
agarai? 
a Garai 
agarai 
már megrendelve 
ez az elve 
Puli a Hektort 
ha megassza 
Horthy Miklós 
Ferenc Jóska 
édes levél 
keserű  víz 
embernek állat 
állatnak ócska 
ha megassza 
Puli a Hektort 
és rektor fűti 
a konvektort 
akkor lesz jobb 
de akkor se 
a szegénynek 
akkor se volna 
más a népnek 
mint avas szalonna 
de avasabb ám 
mint az ókor! 
Horthy-agár 
(akár Horthy) 
gróf ugar 
grófi egér 
grófi agár 
olyan akár 
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a Garai a Garai 
eljövendő  
s jövőt nemz ő  
agarai 
s dohánylével 
pióca módra 
teleszívott 
tökmagon lett 
fokhagymán hízott 
ludasi szegény 
lány és legény 
szegény Ludas 
majd rajtuk segít 
ez az új kor 
mely a múltkor 
s tegnapelőtt 
s még azel őtt 
már avas volt 
mint száz év el őtt 
majd ez segít 
mázsásra hízni 
a nagybelűt 
és kibelezni 
a nagy belit 
vajdlingba tenni 
fel a füstre 
le a füstről 
s a régvolt elmúlt 
szövetkezet 
egy új szövetség 
szegényekért 
szövetkezett 
és összeszövött 
szívet-kezet 
a Garai a Garai 
mikor lesznek 
kitől mitől agarai? 
az új kortóll 
az lesz apjuk 

222 



öregapjuk 
Horthy Miklós 
Ferenc Jóska 
keserű  víz 
bús vitézség 
savanyú móka 
édesanyjuk 
meg az az ócska 
betetőzött 
megugrott talakine 
Telekyné 
a gróf Kapóska 
s neglizséi 
Puli a Hektort 
ha megizéli 
akkor se lesz jobb 
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Radoslav Petkovi .ć  

Sorsok és kommentárok 
(Részletek) 

ELSŐ  KÖNYV 
amelyben eléggé 
távoli eseményekr ől esik szó, 
olyan hősökről, akik különböz ő  pillanatokban 
más-más nevet viselnek, 
valamint olyan történésekről,, 
amelyeket nem könny ű  megnevezni, mert 
what, s in a name, 
ahogyan azt az angol író mondta, 
akit mások nagy el őszeretettel idéznek 

o be some other name 

I. fejezet 
Amelyben egyik h ősünk egészen, meglep ő  következtetésekre jut. 
1806. március 5-én történi, hogy Pavel Volkov, az orosz cári tengerészet hadna-

gya el őször jutott arra a gondolatra, hogy minden, amit ő  addigi életében csinált — 
mint ahogy, egyébiránt, minden, amit ezentúl tenni fog — szokatlanul, s őt zavarba 
ejtően hasonlít a gyerekek játékához. Ekkor az a hasonlóság jutott eszébe, amelyet 
élete a homokvárak építésével mutatott, mert vagy tíz lépésnyire t őle, a tengerpar-
ton, a gyerekek éppen ezzel szórakoztak. Szóval, Pavel Volkov arra gondolt, hogy 
egész addigi élete — a nélkül a remény nélkül, hogy a jöv őben bármi másként tör-
ténhetne — értelmetlenség, amellyel az ember kitölti saját idejét, azt képzelve, hogy 
a sorsot teljesíti be. Ez a gondolat aztán, átvillanva agyán, valami betegség csírájá-
hoz hasonlóan azonnal átáramlott teste minden részén, és Pavel Volkov pillanatnyi 
gyöngeséget érzett, amely arra kényszerítette, hogy leüljön arra a vasoszlopra, amely-
hez a Szent Miklós brigg volt kikötve. Maga az. oszlop valaha ágyúcs ő  volt, kés őbb 
homokkal töltötték meg, beöntötték a végét és a móló kövei közé t űzték, hogy biz-
tonságosan kiköthessenek mellé azok a hajók, amelyeket, egykoron, megtámadott. 

A gyöngeség érzéséhez kés őbb csatlakozott a meglepetésé. Néhány nappal — vagy, 
hogy egészen pontosak legyünk, néhány pillanattal — ezel ő ttig Pavel Volkov azok 
közé az emberek közé tartozott, akik tulajdonképpen elégedettek voltak saját életük- 
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kel — alapvet ően azért, mert nem is gondolkodtak túl sokat róla, s őt, Volkov az utób-
bi hónapokban kifejezetten élvezte, hogy els ő  tisztként ott állhat a 1VIihály arkangyal 
sorhajó parancsnoki hídján; a hajón 74 ágyú és 222 tengerész volt, akik, a parancs-
nokot kivéve, mindannyian az ő  alárendeltjei voltak; egy karriertisztet, aki alig töl-
tötte he a harminckettedik életévét, egy ilyen látvány igazán csak elégedettséggel 
tölthet el. Eddigi élete során semmivel sem találkozott, ami különösebben nagy gon-
dot jelentett volna, még csak a szerelem se okozott neki nagy bánatot, ahogy azt az 
évei alapján az ember gondolhatná, mert soha nem lépte túl az ésszer űség határát. 
Mint minden sikeres embernek, természetesen neki is voltak ellenségei, de nem több 
a megszokottnál. Ráadásul nem szenvedett attól a vágytól, hogy mindenki szeresse. 

De ebben a reggelben sem — amely során ez a furcsa gondolat úgy támadta meg, 
mint egy sarok mögül leselked ő  gyilkos — szóval, ebben a reggelben sem volt semmi 
szokatlan vagy nyugtalanító. Volkov azért állt a mólón — a homokos part mellett, 
amelyet a tenger sodort oda, és amelyen most a gyerekek és a hullámok osztoztak, 
Korfu város kiköt őjében, Korfu szigetén, a Hét Szigetek Köztársaságának székváro-
sában —, hogy felügyelje a másnap kihajózó Szent Miklós brigg végs ő  előkészületeit. 
Ha kedvez ő  lesz a szél — Pavel Volkov jól tudta, mennyire kell a sikerhez a jósze-
rencse —, néhány nap múlva Triesztben lesz, élete egyik legfontosabb küldetésében. 
Tehát: Volkov a küszöbén állt annak, amit közönségesen az élet nagy lehet őségének 
szokás nevezni; a vállalkozás csöppet sem ígérkezett könny űnek, komoly bizonyta-
lanságokkal, ha egyenesen nem veszéllyel kecsegtetett, de szerencsés végkifejlet 
esetén elvezetheti az eddig csak megálmodott magasságokba, s őt: már most is indo-
kolatlan volt Pavel Volkovot minden további nélkül hadnagynak nevezni; hisz zsebé-
ben volt a parancsnoki kinevezésr ől szóló = igaz, csak ideiglenes — okirat, de ennek 
tartóssága csakis Volkov ügyességének függvénye volt. Es természetesen: a szeren-
cséé. Volkov pedig meg volt gy őződve, nem minden ok nélkül, hogy azok közé az 
emberek közé tartozik, akik jól viselik a különböz ő  kihívásokat. Vagy legalábbis 
eddi így volt ez. 

Es éppen azért ijesztette meg annyira hiábavalóság fölbukkanó gondolata; Pavel 
Volkov még soha életében nem gondolt hasonlóra — s őt, még csak az se jutott eszé-
be, hogy hasonló módon egyáltalán lehet gondolkodni. Zavartan hunyorgott, és igen-
csak hasonlított arra, ami valóban volt: olyan emberre, aki nem kívánatos fölfedezést 
tett. Pedig minden más teljesen rendben volt: a szél jó utat ígért, a Szent Miklós 
körül minden a legnagyobb rendben folyt, az utolsó bálákat rakodták be éppen a 
hajóra, amelyeket, állítólag, Isztanbulból Triesztbe szállít majd. Ezek a gyapotbálák 
a hajó minél békésebb kinézetét voltak hivatottak biztosítani; ugyanezért távolítot-
ták el a fedélzetr ől az ágyúk nagy részét is. Csak hat maradt szem el őtt, ami a 
rakomány értéke, és a számos tengeri kalóz miatt semmiképpen nem t űnt túlzásnak. 
A zászló, amely alatt a hajónak meg kellett tennie a Triesztbe vezet ő  utat — a jelen-
leg éppen semleges osztrák császárság zászlója volt —, már ott lobogott volna az 
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árbocon, ha a szél elég er ős lett volna, így azonban csak lógott, id őnként téve csak 
gyöngécske és nem túl meggy őző  kísérletet arra, hogy nekifeszüljön a szélnek. Az 
évszakhoz képest szokatlanul meleg id ő  ellenére a víz felülete azzal a jeges fénnyel 
ragyogott, amely a téli tenger sajátja, de ennek a tisztnek, aki egész eddigi pályafu-
tását a Baltikumon töltötte, a Jón-tenger egész évben vidám látványt nyújtott. Volkov 
nem csak a jövend ő  küldetése szempontjából fontos és szükséges utasításokat kapta 
már meg, hanem a felel ősségteljes felhatalmazásokat is, és ezzel olyan hatalmat, 
amelynek korábban soha nem volt a birtokában: eddig még minden alkalommal 
sikerült megvalósítania azt, amit. eltervezett, mindezt ráadásul gyorsabban és haté-
konyabban, mint az őt körülvevő  emberek többsége — nem volt hát semmi értelmes 
magyarázata kételkedésének. 

Mégis lehajtott fejjel ült a mólón, csak a piszkos víz csíkját látta a sötét hajótest 
és a part zöldes, algákkal ben őtt sziklája között; kínozta a kiköt ő t betöltő  kátrányszag. 

II. fejezet 
Amelyben részletesen szólunk Pavel Volkov életér ől, amely azt a márciusi reggelt 

előzte meg, amelyen azt gondolta, amit gondolt; a jöv őjére. természetesen, kés őbb 
visszatérünk. 

Segítsen Isten, és a hadi szerencse, mondta volna minden bizonnyal a Szent Mik-
lós brigget nézve Pavel Volkov apja; ezt mondatot gyakran mondogatta, különböz ő  
alkalmakkor — különösen csata el őtt —, még azokban az esetekben is, amelyekhez se 
Istennek, se a hadi szerencsének nem sok köze volt; mondjuk akkor; amikor bele-
kezdtek az új hombár fölállításához a Dnyeszter menti apró, mocsaras birtokon. 

Sztojan Jovanovicsnak hívták. Az apját pedig Jovan Vukovi ćnak, aki osztrák 
önkéntesként 1739-ben a grockai vészben megmentette az életét valami osztrák 
tábornoknak; a kés őbbi változatokban, amelyeket a fia mesélt, ez a megmentett 
személy egyre magasabb rangot kapott, mígnem a császár fia nem lett bel őle — a hős-
történetek leginkább valótlanok. De még a valós történetekben is — ami mindig azt 
jelenti: kevésbé h ősiek — a tábornok az tábornok, és nem közönséges paraszt és köz-
legény, mint amilyen Jovan Vukovié volt; egy tábornok és egy paraszti származású 
közlegény között azonban akkora a különbség, hogy az is megengedhetetlen — hacsak 
nem valami hiba folytán —, hogy ez utóbbi megmentse az el őbbi életét, ezért minden 
ilyen hibát ki kell javítani. Ezért, miután sikerült kicipelnie a tábornokot a hadszín-
térr ől, ahogy azt a hősi nyelvezetet használva mondanánk, de valójában a vér, a 
félelem, a sár és a szar káoszából. amelyet Jovan Vukovié a saját szemével látott, 
majd, ráadásul, sikerült a tábornokkal együtt átkelnie a Dunán, Jovan Vukovié a 
túloldalon azon kaptamagát, hogy egy tiszti rang, és egy — igaz, aprócska — nemesi 
titulus várományosa. Igy aztán a helyükre kerültek a dolgok; a tábornokot és gróf 
urat mégiscsak egy olyan-amilyen, de tiszt és nemesember mentette meg; a fia pedig, 
az immár született nemes Sztojan Jovanovics, kés őbbi meséiben folytatta a múlt 
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v 
kijavítását, azt állítva, hogy Jovan Vukovi ć  már otthon, valahol Sumadijában is el ő -
kelő  ember volt, s ő t., a grockai csatában sem volt közönséges közkatona, hanem az 
önkéntesek egyik osztagát vezette. De, minden kés őbbi történett ől és azok változa-
taitól függetlenül tény, hogy Jovan Vukovi ć  Mária Terézia tisztjeként végezte életét, 
egy apró, ingoványos, bánáti birtok tulajdonosaként. 

Ha az apja a Duna déli partján. marad, Stojan családneve Jovanovi ć  lett volna; 
az északi parton azonban a „ ć" „cs"-vé változott, különösen, ha az illet ő  nemesem-
ber volt. Igy aztán Sztojan Jovanovics rövidesen százados lett, majd Oroszországba 
költözött, ahol elismerték rangját és nemességét, és kapott egy birtokot, amelyhez 
hasonlóval már találkozott — kicsi volt és ingoványos. Kés őbb is ért el még sikere-
ket: őrnagy lett és feleségül vette egyetlen lányát a szomszéd földesúrnak, aki nála 
sokkal gazdagabb volt, mert háromszáz lelkes birtoka volt; a korabeli Oroszország-
ban a gazdagság mértékét a birtokolt lelkek számával mérték. Sztojan Jovanovicsnak 
alig ötven lelke volt, noha ő  ezen is csak csodálkozni tudott — miel ő tt Oroszország-
ba ment volna, azt hitte, hogy a lelkek csak Istenhez tartoznak. 

Amikor feleségül vette, Alekszandra Vlagyimirovna már az úgynevezett vénlány-
ok közé tartozott, hisz belépett a lányok számára már reménytelen huszonharmadik 
évébe. Nem tartozott azok közé a n ők közé, akiket rossz hírük sodort ebbe a 
sorba: semmiféle híre nem volt, ráadásul megszólalni se igen szokott. Apró szeme és 
terebélyes teste volt — már tizennégy évesen lógott a melle és a hátsója — és nagyrit-
kán elmosolyodott. 

Segítsen Isten, Szent Ignác és a hadi szerencse, mondta Sztojan Jovanovics 
esküvőjének reggelén; Szent Ignác napján volt védszentünnepe és ezt a kifejezést 
csak igen ritkán használta, még csak nem is minden csata el ő tt. De mégse segített; 
ha az ember olyasvalakivel házasodik meg, aki leginkább egy növényre hasonlít, alig-
ha várhat segítséget bárkit ől. Szerencsére nem kellett neki különösebb segítség: 
kevés jó és rossz dolog történhetett az emberrel. Az igazat megvallva a növény 
számára a férje volt egyike azon ritka személyeknek, akik iránt valamit is érzett: 
gyűlölte őt. De ezt a különlegességet senki se vette észre, talán maga Alekszandra se 
volt igazán tudatában, a házban is csak a mindenki által észrevett, kényszeredett 
hangulatból lehetett érezni; a férj, a gyerekek, a cselédség is érezte ezt, de senki se 
tudta pontosan meghatározni, mir ől is van szó; egy hangszínváltozásról, amely az 
emberben megváltoztatja az éppen hallgatott zenér ől alkotott véleményét, de a 
változás okait csak a kifinomult hallással rendelkez ők tudják megnevezni. Ilyen te-
hetséges ember. Sztojan Jovanovics házában nem akadt; csak Pavel Volkov jött rá, 
később, Triesztben. 

Alekszandra éldegélt, olyan tompasággal irányította a cselédséget, amely megóv-
ta minden csalódástól — az a fajta tompaság volt ez, amely falként védi az embert 
mások csalafintaságától, de azért minden ebb ől származó kár mások, sokak rovásá-
ra megy. Erős, de felesleges páncél volt ez, túl ormótlan és nehéz ahhoz, hogy az em- 
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ber járni tudjon benne, hanem csak hempergett a talajon, mint valami torzszülött 
teknősbéka. Igy valahogy feküdt Alekszandra Sztojan Jovanovics alatt is, amikor a 
férje megkívánta ő t — már amíg egyáltalán kívánta: eleinte, természetesen, gyakrab-
ban, majd egyre ritkábban —, még a nászéjszakájukon is teljesen egykedv űen fogad-
ta szüzessége elvesztését és a rengeteg vért; majd sorra szülte a gyerekeket, akik 
feln ő ttek, vagy meghaltak — inkább az utóbbi történt —, és akik között többségben 
voltak a lányok, férje nagy bánatára és Alekszandra tökéletes közönyére. 

fejezet 
Amelyben lelassul az elbeszélés folyama, hogy elmondhassuk az általunk Pavel Volkovnak 

nevezett ember életének egy fontos részletét. 
A tenger hirtelen bukkant föl. 
Egy kés ő  délután — vagy már este lehetett, a pétervári nyári esték sokkal tovább 

tartottak, mint amit Pavel Volkov megszokott — Volkov ott találta maga el őtt a ten-
gert, a világosságnak abban a visszfényében, amely már nem nappal, de nem is 
éjszaka. Fényesen megvilágított csikorgó testével ott ringott a hideg hullámokon az 
Erzsébet cárné hadihajó. Az andrás-zászló a magasban lengett, fehér alapon kék 
kereszttel; alatta számtalan színes zászlócskát lobogtatott a szél. Egy pillanattal 
korábban ült el a díszlövések zaja, amelyet a fedélzetre lép ő  cárn ő  tiszteletére 
sütöttek el; a füst még nem oszlott szét — a tenger illata összekeveredett a puskapo-
réval ,—, a fedélzetr ől pedig, a parton tolongó sokaság feje fölött, zene szállt szerte-
szét. Es mégis: a puskapor, a mosdatlan testek, a vodka apjára emlékeztet ő  szagán 
át is világosan érezni lehetett a tenger illatát. 

Pavel Volkov boldog volt.. 

fejezet 
Amelyben az író tanáccsal szolgál az olvasónak 
A könyv imént elolvasott részéhez hasonló részek olvasásakor az olvasónak nagy-

fokú figyelmet kell tanúsítania, különösen attól a kísértést ől kellene óvakodnia, 
nehogy Volkovnak tulajdonítsa saját érzelmeit, és az se lenné megvetend ő , hogy 
bizalmatlanul fogadja az író jegyzeteit — beszéljünk nyíltan, a bizalmatlanság nem 
csak ehelyütt kívánatos —, mert az író hajlamos elkövetni azt a hibát, hogy bizonyos 
saját érzéseit és tapasztalatait könnyedén összekeverje a h őséivel. Az óvatosságot dik-
táló ok nem abban az ismert állításban rejlik, mely szerint nem vagyunk Pgyformák, 
épp ellenkez őleg: mindenki, vagy legalábbis az emberek többsége, bizonyos azonos 
időszakokban egyformább, mint ahogyan azt általában gondoljuk. Még az olyan 
élmények is, amelyeket nagyon személyesnek érzünk, és magánéletünk fontos része-
ként büszkélkedünk velük, még ezek is, nagy mértékben, azon szabályok alapján ját-
szódnak le, amelyek meghatározzák a világot és a pillanatot, amelyet éppen élünk. 
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A romantikus költ ő  lelkesedése a tenger láttán szabad lélek, örök múzsád lesz a 
tenger, majd e lelkesedés számtalan hasonló utánzása, amelyek végül korunk turis-
tájának lelkesedésébe torkollnak, amely alapján évr ől-évre úgy dönt, valós bels ő  
szükséglete a tenger látása — mindez, nagyjából, ismeretlen volt a régebbi korok em-
bere számára. Odüsszeusz büntetésb ől járta a tengereket, és noha közben valóban 
sok érdekes élményben volt része, azért egészen kevéssé kellemes az utazása. Még,a 
nimfával töltött élete is a mérgez ő  és veszélyes varázslatok körébe tartozott. Es 
Kalüpszónál gyakrabban lehet a tengeren Polüphémosszal vagy Kirkével találkozni, 
és azok szállnak leginkább tengerre, akiket űz a hatalom, aranya vagy kenyér 
utáni vágy, és le kell gy őzniük a tengert, ha ezt a vágyukat csillapítani akarják. 
A távoli Atlanti- és Csendes-óceáni szigetek lakói, akik megelégedtek a part menti 
halászattal, igencsak kétségbeeshettek, amikor tanúi lettek az ő  fogalmaikhoz képest 
hatalmas európai hajók harcának, amelyet a nyílt tengeren — és érte — folytattak. 

A tenger iránti végtelen lelkesedés csak a romantikus költ őkben él, akik egy csöp-
pet sem hisznek a sárkányok létezésében — akármennyire állítják is, hogy ebbéli meg-
győződésük sziklaszilárd —, és akik számára a tengeri utazás egyre kényelmesebbé 
és biztonságosabbá válik. 

Amikor az illatok és szagok közötti viszonyról gondolkodunk, szem el őtt kell tar-
tanunk, hogy a környező  világ megélésének módja igencsak relatív és.változó. Egész 
nemzedékek élték le, gondolkodás nélkül, b űzben az egész életüket — vagy legalább-
is abban, amit mi ma bűznek nevezünk. Valamelyik mesébe ill ő  királyi vacsorán 
való részvétel a ma embere számára tüsszög ő  rohammal végződne, hisz a vendégek 
csak kivételes esetekben fürödtek meg, a városok utcái pedig egyben szennyvízcsa-
tornák is voltak. 

Másrészt nincs teljesen kizárva, hogy Pavel Volkov „a puskapor, a mosdatlan tes-
tek, a vodka apjára emlékeztet ő" halovány szagán át valóban meg ne érezné, hogy 
a tenger illata tiszta és frissít ő  illatként bukkan föl, mint valami vonzó és titokzatos 
dolog hírnöke. 

A mi történetünk Szentpétervárott játszódik, a XVIII. század végén; abban a 
pillanatban és azon a helyen az élet középkori és modernnek nevezett megéléseinek 
határvonalán állunk. Ennek a valószín űségét egy kissé megkérd őjelezi az a tény, hogy 
Volkov most érkezett vidékr ől, ahol a világ egészen piásként festett — szül őföldjének 
Pétervártól való távolságát nem csak versztákban, hanem évszázadokban is lehetett 
mérni. Pavel Volkov azonban gyorsan tanult és meg is értette azt, amit agyába 
vésett, nagyapja birtokán pedig olyan franciatanárai voltak, akiknek a zsebében 
lapuló zsebkendő  mindig kölnivízt ől illatozott. Talán nem annyira azért, mert annyi-
ra zavarták volna őket a házban uralkodó szagok, hanem azért, hogy különbözze-
nek; hisz pont ezért a tulajdonságukért kapták a fizetésüket. 

Fordította Rajsli Emese 
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Karácsonyi Petra 

Csantavéri Orlandó 
(Részlet) 

83. 08. 26. 
7. fejezet 

Pálinkát, sört, részegséget! 
Idvezlem a servedel ő  zurakat Tetovó és Bitola városában. Szegínykispityóka ren-

geteg munkáját félretéve azon fáradozik, hogy levelet fabrikáljon a henyél ő  népnek, 
amely szorgos munkámmal, véres verejtékkel szenvedett kenyeret eszik. Bácskai kis 
falucskánkban igen színes a helyzet, már csak azért is, mert van jóféle hazai pájinkó. 

Vasárnap ünnepélyes keretek között lezárult a tánciskola, melyen jelen voltak 
olnagy hírességek is, mint Faki, Janó, Nelli, Pappmártika,lVlustpha (alias Samu) stb. 
Vót egy lityi alma cseppfolyós állapotjában, ami el is tartott vagy jó hat percig, utá-
na meg serecskét nyalintottunk, már amennyire a zsebünk engedte (ammeg a zutób-
bi ülőben ugyancsak teli van). Faki el is humihumizott, annak ellenére, hogy 
Fehírlacival tízpercenként alkalmaztuk a legújabb ébresztési módszereket (pl. kidob-
tuk szegény kis Fakit az ablakon, énekeltünk nekije áriákat az Otellóból és a Paraszt-
becsületb ől, sert öntöttünk beléje stb.). Szegínykisputyukát meg Fehírlacit (Palágyi 
Jóskulenzi és Edithke leend ő  násznagyait) valami disznó alak ugyancsak leitatta, úgy-
hogy a végén amolyan lakodalmas hangulatban el is küldték egymást a büdös pitsá-
ba, szerencsére nem érkezett meg az arra közleked ő  éjféli gyorsvonat. Egyébként ez 
a siket Jóskulenzi tényleg n ősül (muszáj nekije, he-he-he-he-he), a karikázás már 
megvót, szeptemberben lesz az esküv ő  (ezúttal igazi, bár Fehírlaci meg Pityóka, mint 
mán említettem, hivatalos min ősítésben itt is jelen lesz), decemberben meg a keresz-
telő . 

Tekéntettel, hogy elfáradtam, a levelet majd folytatom, mondjuk hónap, addig is 
elmék, iszom egy feketét (az a disznó munkatársam elment szabadságra, oszt magá-
val vitte a fiók kulcsát, amiben valódi serbiai slivovica tárolódik). Udv. 

(másnap) 

Ekkis helesbítés: az említett operabemutatónál nem Fehírlaci vót a partnerem, 
hanem Mustapha (alias Samu), és nem az Othello meg A. Parasztbecsület vót műsoron, 
hanem a Szabja nők elrablása és a Szöktetés a szerájból. Később Mustapha (alias Samu) 
részleteket gügyögött el a Szürke szamár szomorkodik c. magyanottiból, Domonkos 
István Kupléjából, valamint a Popfesztiválból. Hazafelé menet (düledezvén) u ő . valódi 
ősmagyar sámántáncot lejtett, és elszavalta mindeddig mélyen titkolt szürrealista 
költeményét. 
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A mai nap szintén rengeteg munka áll el őttem, többek között kissé ki kell 
józanodnom, utána megyek könyvet vásárolni (Hajnóczy Péter: Jézus menyasszonya), 
utána megyek reggelire, utána elolvasom á sajtót, utána átmék egyik, majd másik 
kartársnőmhöz... stb. 

Egyébként ez a Bendzsó bedilizett, újabban megint az árokban hál, aztán taxi-
val jön haza Szuboticáról, ahol be tetszett egy pirnyót csiccsentetni az ausztráliai 
unokahúgocskájával, utána nem tud hazamenni Pityókától, utána nem tud hazamen-
ni Oszkártól, utána az öreg Bendzsó fityóval szállítja haza az út mentér ől, utána 
négy napig elfelejti, hogy merre is van az az Újvidék (ui. pillanatnyilag ott leledze-
ne  az munkahele), utána elszívja az összes cigarettánkat stb. Most még a tetejibe 
szerelmes is egy 150 cm-es csajba. 

(folytatás) 

Különben picsánrúgás el őtti megrovásban részesítem Freddy meg Bacchus urat, 
mer mán jó néhány hónapja nem képesek egy valamirevaló verset elküldeni szegíny-
kispityókának könyvkiadás céljábul. Egyébként három m űvön dógozom, a Bácsfekete-
hegy írói mán véglegesítés el őtt áll, kezdeti fázisban van az Irodalmi, művészeti és 
kulturális jellegű  írások a Községi Naplóban és a Szemelvények a dombosi munkásmozgalom. 
hőskorából, valamint folyamatban van Bácsfeketehegy minimonográfiája. Ezen felül 
tervben van egy Bacchus-tanulmány, egy Freddy-tanulmány (Népi motívumok a 
Freddy-versekben), valamint egy Palágyi Jóskulenzi-m űvészettörténeti munka. 

Tennap gyöttek haza drága szülejim Szlovéniából (Bacchusnak le szabad l őni egy 
szlovént), oszt a faterom átsittenkedett Ausztriába, ahonnan az ilyen kávéféle 
hüjeségek mellett hozott néhány valódi dobozos sert, amib ől majd őrzök meg az urak-
nak (dobozokat meg emléket, he-he-he). 

Hallám, hogy az urak rettent unatkoznak, és könyvet óhajtnának olvasás céljábul. 
Ime, az ajánlatom: A Szerb Szakszevezeti Szövetség 7. Kongresszusa. Ebből nekem renge-
teg van az irodámban, a múltkor már Juditra és Kisfeketére is rásóztam néhányat. 

Azt meg majdnem elfelejtettem, hogy tegnap humorfesztivál vót Bácsfeketehegy-
falván. A műsor egyetlen számra korlátozódott, mégpedig arra, hogy Pityuka körül-
hordozta a faluban Freddy és Lonci frissensült fotográfiáját. A siker óriási volt, több 
egyént heveny hasgörccsel kórházba kellett szállítani. Hogy ezen a téren még szebb 
eredmények szülessenek, a fotót átadtam a Kishajagosnak, hogy az ifjúság körében 
is népszerűsíjje. 

A következ ő  levelemig is idvezlem a t. urakat, kívánok eredményekben gazdag 
lődözést 

szegínykispityóka 
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1? S. 
Megjelent a Sympo utolsó száma (már amit Sziveriék csináltak), benne van 

becses személyed (ezt neked írom Bacchus) a Rossz versek pályázatának különdíjas 
verse. (Szeretlek kedvesem, / bevallani nem merem, / félek a haláltól, / mint a 
fahámtól... he-he-he) 

Y  

A sár utcán laktunk a hivatalos neve 
kis ferenc utca volt s őt most is az 
kis ferenc csantavéri származású néph ős volt 
a petőfi brigád politikai biztosa 
nagy karriert futott volna be a háború után 
(a másodikra gondolok) 
de 
úgy tanultuk az iskolában 
hogy a háború utolsó napjaiban 
a baranyai háromszögben a bolmáni csatatéren 
egy véletlen fasiszta golyó halálra sebezte 
sokszor elképzeltem amint egy kószáló golyó 
épp az oroszos egyenruháját visel ő  
(fényképét sokszor láttam az iskolában) 
hőst szíven találja 
az igazság 
mert persze az igazság mindig más 
úgyhogy én is inkább azt mondom 
szóval az igazság 
avagy a fáma szerint másként történt az eset 
a fegyvertelen és többnyire er őszakkal összeszedett pet őfistákat 
akiknek a dunán átkelve kellett volna megrohamozniuk 
a német bunkerokat és akiknek ehhez akkor sem igen lett volna 
kedvük ha fegyverük van 
(jobb katonai akadémiákon ezt a csatát állítólag tanítják 
mint legnagyobb balfaszságot) 
szóval a politikai biztos úr belelövöldözött azokba a 
fiatalemberekbe akik menekültek aztán 
az egyiküknél volt fegyver is golyó is és vissza talált l őni 
no de elkanyarodtam a tárgytól 
éppen bácsit peller gyuszi a szomszédom nevezte el éppen bácsinak 
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részegen ment olykor végig a sár utcán 
ez csantavér legsárosabb utcája 
ott folyik a csík-ér 
és mindig azt kiabálta éppen éppen 
féltem tőle de gyuszi azt mondta nem bánt nem bánt 
egyszer aztán hősiesen az utcán maradtam velük 
és nem futottam be az udvarra ahogy szoktam volt azel őtt 
a jutalmam pedig az lett hogy a pokrócból 
készített sátorban magához hívott erzsi gyuszi 
két-három évvel id ősebb nővére és azt mondta hajoljak 
a bugyijához zöld lilavirágos bugyit hordott 
meleg nyár volt félmeztelen 
játszottunk a bokáig ér ő  porban 
mikor odahajoltam 
az orromra fingott 
szent szellent szent antal falujában 
nem vettem volna zokon ha nem kezdenek el 
kíméletlen gyereknevetéssel visítozni 
és nem hagynak magamra 
így megalázottan hevertem ott hatéves emberpalánta 
éppen hallatszódott a távolból 
éppen pár nappal a rác utcába költözésünk el őtt. 

Ha hinni lehet a pletykának 
akkor a hegyesi kubikos 
a zentai kurva és a csantavéri kupec 
már a holdon volt amikor az amerikaiak megérkeztek 
igaz ami igaz a farmernadrágok orkánkabátok 
(nálunk csak suskovácnak mondták) 
és egyéb olasz áruk tömkelegét hordták át magyarországra 
hogy ott is követhet ő  legyen a nyugati divat 
triesztnél meg is kérdezték a csantavéri asszonyokat 
(ez afféle női foglalkozásnak számított 
s mint ilyen gondolom a női emancipáció részét képezte 
de nem akarom szerbhorváth gyuri kenyerét elvenni 
ő  a szociológus 
majd egyszer tanulmányozza ha akarja) 
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hogy mekkora város lehet az a csantavér 
(ez a szerb neve) 
mikor mondták nekik hogy az egy falu 
alig tízezer lakossal nem hittek a fülüknek 
ők egy belgrád nagyságú városra gyanakodtak 
de az is meglehet akkortájt figyeltek föl rájuk 
már mint a rend őrség 
abban az időben kezdtek elszemtelenedni 
a farmernadrág az orkánkabát már csak ürügy volt 
aranyban utaztak a csantavéri asszonyok 
mesélik hogy a nagy lebukás csantavér határában történt 
nem a jugoszláv—olasz határon 
ott állították meg a bérelt autóbuszt a belügy 
szorgos dolgozói 
akkor már mindenki cihel ődött 
számolta 
mennyit fog keresni mire költi 
mikor meglátták az egyenruhásokat 
kitört a pánik 
mindenfelé aranyékszerek repültek 
egymáshoz próbálták átcsempészni a csempészárut 
a legtöbbjüket bebörtönözték 
a legsúlyosabb büntetés öt év volt 
feketézésért 
anyám barátnője kapta 
(mi is tőle vásároltunk) 
akivel hetente kétszer-háromszor 
együtt itták a feketét. 

Y 

A nagybátyám a bóni 
afféle legkisebb fiúként 
(ő  volt, anyám legfiatalabb öccse) 
elment szerencsét próbálni 
kiment vendégmunkásnak németországba 
neki már a kulákföldb ől nem jutott 
szakmát nem tanult 
gondolta 
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itt az alkalom a pénzkeresésre 
nem egyedül ment 
néhány barátja is útnak indult a messzi idegenbe 
a németek 
a fáma szerint 
szerették a vajdasági magyar gasterbajterokat 
mert azok dógosak 
nem úgy 
mint az a sok boszanac meg siptár meg cigány 
állítólag elég gyorsan is haladt a ranglétrán 
és amikor hazajött szabadságra. 
rengeteg mindent hozott a rokonoknak 
én akkor kaptam egy olyan elemmel m űködő  rendőrautót 
amely ha nekiment valaminek pl. a fotelnak 
akkor visszafordult magától 
nagyon büszkén játszottam vele 
csak a legjobb barátaim vehették a kezükbe 
azok is csak akkor 
ha adtak cserébe valamit 
hencegtem vele rettent 
vitattam 
ahogy akkoriban mondtuk 
nagyon barátkozó természet vót a bóni 
mondta kés őbb anyám 
olyan mint te 
és ilyenkor könnybe lábadt a szeme 
mert egyszer csak zárt koporsóban hozták haza a bónit 
a virrasztáskor 
(akkor még háznál történtek ezek a ceremóniák) 
apám vezérletével felfeszítették a zárt koporsót 
(a koporsót 
amely egy láda volt a nagyszüleim elméjében 
mert nem hasonlított ahhoz a hatszöglet ű  fakabáthoz 
amelyet nálunk használtak) 
és zseblámpával bevilágítottak 
valóban a bóni-e az 
ő  volt 
a füléb ől vatta lógott 
meg a fülcimpáján láttak valami vérfoltot 
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(és akkor még hol voltunk a kés őbbi koporsók fölfeszítését ől 
amelyek vukovárról érkeztek srebrenicából szentlászó fel ől 
meg boszniából 
amikor csak végtagokat találtak összevissza dobálva a koporsókban) 
mintha aludna 
mondták 
a család csak találgatta mi történhetett 
a barátait faggatták 
azok hiába védekeztek 
hogy nem tudnak semmit 
már nem lakott velük 
kábítószerre gyanakodtak 
de azt elvetették 
kártyaadósságra 
mert. kit űnően kártyázott és sokszor pénzre 
(szentfazék öreganyámra ütött 
aki remekül forgatta az ördög bibliáját is 
nemcsak a zsoltáros könyveket 
snapliban verhetetlen volt az öreglány 
én is rájuk ütöttem 
preferánszban ritkán veszitek) 
mindenképp er őszakos halálra gyanakodtak 
a kurva németekre 
(ezt a második világháborús propaganda még csak er ősítette 
ami egy olyan országban nem is csoda 
ahol sohasem ért véget a második világháború 
mítoszok szintjén legalábbis) 
majd a halomási levélben minden kiderül 
(ezt hol halmási 
hol almási levélnek értettem 
és nem tudtam fölfogni 
mi köze lesz ahhoz 
hogy megtudjuk 
hogyan halt meg a bóni bátya) 
aztán megtudtuk 
két év múlva vagy három 
amikor a német hatóságok lezárták a nyomozást 
a frankfurti repülő térre menet 
leesett (valószínűleg leugrott) a felüljáróról 
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arra utaló jelet 
hogy erőszakos bűncselekmény történt volna 
nem találtak a halottkémek 
valószínűleg öngyilkos lett 
ám akkor miért nem hagyott búcsúlevelet 
találgatták a szüleim nagyszüleim sokáig 
és ebben 
valljuk be 
lakozott is némi igazság. 

Y  

Nem tudom már hanyadszor 
érte bombatalálat a város főutcáját 
a megszédült anya kezét szorongató 
szőke hajú és kékszem ű  kislány 
akiknek még sikerült elrejt őzniük a szilánkok elől 
látva az egy lábon ugráló embereket 
vidáman integet kezecskéjével és mondja 
anya 
én is szeretnék ugróiskolát játszani a bácsikkal. 

From: „BÉKA" <exit@sednet.hu > 
To: viragocska <darkbumm@yahoo.com > 
Subject: melyben húsvét 
Date: Sun, Apr 4, 1999, 12:52 

igazi tavasz van, tegnap egész délután a kertben bogarásztam, csiripeltek a 
madarak, és illatozott az ibolya, a kisebbik kölköt görkorcsolyázni 
tanítottam, tojásokat festegettünk a gyerekekkel, ma megjött a nyuszi is, 
szükségképpen zoknikat hozott nekik a kötelez ő  1-1 kindertojás 
mellé, ebéd előtt még néhány stamp vodka is akadt, mert maradt a buliról, 
hát a lehetőségekhez képest, legalább a gyerekek miatt, próbálunk ágy tenni, 
mintha valóban ünnep lenne. 

magamban belül ünnepnek nyomát sem találom. 
zsó 
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From: „BÉKA' <exit.(či sednet.hu> 
To: <pocok@a mail.dat.anet.hu > , <roberto@yr.com > 
Subject: melyben tartalékolási felhívás 
Date: Nlon, Apr 5, 1999, 22:03 

zsizsikuram aszongya, hogy most már ideje bevásárolni lisztet, sót, olajat, 
cukrot meg ilyesmiket. 
eddig mindig bejöttek a megérzései. 

most éppen azon morfondírozik, hogy itt a fáskamránk mögött a hegyoldalba 
vájt lukat kitakarítja (ideális óvóhely, szerinte már az öreg rupert is 
direkt arra a célra építette), mert be van omolva a bejárata, meg 
egyáltalán, lakhatatlan. őlustaságát ismerve már valóban arra kell 
gondolnom, hogy nagyon aggasztja a helyzet. 

azt csiripelik a verebek, ma éccaka fogják lebombázni a belgrádi tévét. 

sajnálom, hogy most éppen nem bírjuk elküldeni a húszezreteket, ha nagyon 
nem tudjátok megoldani, tízet sürg ősségileg elküldhetek holnap. tudom, hogy 
március végét mondtam, de most még két-három hetet mondanék, ha lehet... 
holnap kapok kb. 30 000 Ft-ot, abbul 7 adósságra, a többi kifizetetlen 
számlákra menne terv szerint, és megint nem maradna egy fitying se (meg kéne 
tankolni is már), de ha nem bírtatok máshu.nnan. szerezni, akkor mondom, tízet 
megküldök, s őt, ha nagyon-nagyon muszáj, mind a húszat is, majd mástul kérek jobb 
híján. a levéltárra nagyon ráripakodtam, hogy most már végs ő  ideje lenne fizetniük, 
február elejére ígérték a pénzemet, és még mindig sehun semmi, erre azt 
mondták, mingyá, mingyá, két-három hét múlva. 

de sonkát azért ettünk, a mélyh ű tőben még van sok minden, vártunk benneteket, 
jól múlt ez a négy napom, szép volt az id ő , kubikoltam a kertben, 
takarítgattam is kicsit, persze, amit muszáj lett volna, azt szépen 
elhalogattam, (úgymint pl. vasalás), most fogok nekiállni egy szakdolgozat 
megírásának, amit szerdán kell leadni az iskolában. egyre komolyabb dolgokat 
tanulunk, jöv ő  héten már olyan vizsgák is lesznek, amikre ha akarom, ha nem, 
tanulnom kell, mert, nem tudok semmit. közben találtam egy pasast, aki a 
ibolyáék barátja, és együtt szoktunk a birtokukon (káptalantóti) 
sátorozni mindig pünkösdkor, de ő  csak vigyorogni szokott bárgyún és 
vedelni, ennél fogva most derült ki számomra, hogy egy IGAZI PROGRAMOZÓ 
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emberfajta. megbeszéltem vele, hogy biztos vannak a programozásnak is 
szarabb részei, ami nem konstruktív, csak olyan, mint pl. a kapálás, vagy a 
visszakorrigálás, hát ilyeneket kezdetben bízzon csak rám, kés őbb meg már 
esetleg igazi részfeladatokat is, így van esélyem, hogy december végére, 
mire befejeződik a tanfolyam, már valóban tudni is fogok programozni. 
mert miután már mindenféle tanfolyamszervez ővel összevesztem, hogy mi a szar 
ez itten, én tanulni jöttem, nem az id őt lopni, effektívebb munkát kérek, és 
ha nem tudják megszervezni a tanfolyamot, akkor tessék elmenni utcasepr őnek 
vagy pultoskisasszonynak (valamire minden ember alkalmas, mondta ágoston 
tanár úr), tehát, miután hangot adtam elégedetlenségemnek, és valóban 
igyekeznek ,,oktatni", szakirodalommal, házi szakdolgozatokkal ellátni 
bennünket, kezdek rájönni, hogy akkor is hiába, szinte mindegy, és egyre 
biztosabbá válik bennem az az elképzelés, hogy az iskola nem is arra való 
hogy bármit is IGAZAN megtanuljon az ember, hanem csak tájékozódásként kell 
felfogni, ilyen is van, olyan is lehet, aztán majd úgyis csak a konkrét 
gyakorlat során tanulja meg az ember igazán. ezért próbálom én meg behálózni 
a tomit, hogy már folyamatában láthassam az igazi programozást, ne kelljen 
utána még egy-két évet elvesztegetnem a tanulás után a tanulásra. 
egyszer csak sok pénzt. is fogok ebbül keresni. (vagy nem.) 

zsizsikuram semmit nem ért az én mániámbul, ha eljönnek az osztálytársaim, 
csak bambán bámul, aszongya, hogy csak a köt őszavakat érti, de igyekszik a 
drága, íme egy bizonyíték: 

Karácsonyi, a tanító 
„Harminckilenc fokos lázban vacogtam. Izzadtam, akár egy bányaló, és nem iga-

zán tudtam, mikor vagyok ébren és mikor álmodom. 
Ekkor tört rám a szoftverrend őrség. Berobbantották az ajtót, - és gázálarcban, 

testhez álló műanyag ruhában az ágyamhoz jöttek, megragadtak és a dolgozószobám-
ha cipeltek. Ismertették velem a jogaimat, bekapcsoltatták velem a számítógépemet, 
és miután kiderült, hogy jogtalanul használom a programok nagy részét, megbilin-
cseltek, majd ütlegelni kezdtek. Hiába üvöltöztem, hogy a számítógép nem is az 
enyém, kölcsönben van nálam, jóformán kezelni sem tudom, egyáltalán nem érde-
kelte őket. Szépen, komótosan vertek, mint akik órabérben állapodtak meg, és nem 
teljesítményre dolgoznak. Ahogy fölém hajoltak, mert már az els ő  ütéseknél elestem, 
láttam, csillogó ruhájukon a feliratot: KOLCSONOS TISZTASÁG. Nemsokára elájul-
tam, csak sejthetem, mit m űveltek velem. 
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Mikor elmentek, egy nyomtatott papírlapot hagytak az asztalomon, amelyen a 
következ ő  állt: »Karácsonyi Péter! Az AVESZUPHA 1  a következ ő  bűncselekmények-
kel vádolja Önt: 

Ön Macintosh. Classic 825-5673 B sorszámú számítógépével, 19.. december 
26-án — dekódolva a fire wallt — illegálisan betört a Magyar Titkosszolgálat számító-
gépes rendszerébe, és ott pornóképeket helyezett el, amelyekt ől az egész rendszer 
napokig használhatatlanná vált. 

Tagja az illegálisan m űködő  SZEFASZE 2-nak, amely az USA-ban működő  
Society of Freemason Hackers mintájára alakult meg hazánkban, és amely szervezet 
az interneten információkkal és tanácsokkal látja el az itteni fiókszervezetet. 

Kizárólag illegális programokat. használ. 
Amíg eljárás folyik Ön ellen , számítógépét nem használhatja, lakóhelyét el nem 

hagyhatja. 

AVESZOPHA csoportvezet ő  
olvashatatlan aláírás, hadnagy« 

Arra ébredtem, hogy a fejem lelóg az ágyról, és borzalmasan fáj a nyakam. 
Lepedőm, pizsamám csuromvíz. Hirtelen bizonyossá vált el őttem, hogy minden, amit 
csak kigondolhat az emberi elme, az egyszer valósággá válik. Ezt olyan tisztán láttam 
magam el őtt, nem is láttam, éreztem, pontosabban mind a kett ő, hogy elborzadtam. 
Közben nem jutott eszembe a saját nevem, amit ől még jobban megrémültem. Teljesen 
személytelenné váltam. Igy személytelenné váltan hallottam, belül a fejemben (mintha 
kriptában) egy kongó hangot. E kongó hang lassan szavakká, majd mondatokká for-
málta önmagát. A következ őket hallottam: „Légy békés, ne sóvárogj! Légy nyugodt, ne 
aggódj, bölccsé csak így válhatsz. A bölcs ember takarója az Ég, szekere a Föld, tál-
tos paripája a négy évszak, vezet ője a fény és a sötétség. Úttalan utakon kóborol, és 
soha el nem fárad; ha mennie kell, nem kapukon át távozik. Takarója az Ég, mely min-
dent betakar, szekere a Föld, mely mindent elbír. Táltosa a négy évszak, mely mindent 
hasznossá tesz, vezet ője a fény és a sötétség, mely mindent magába ölel. Élj szabályok 
nélkül és sebesen, légy gyors, mint a villám, és tested békés lészen, szellemed teljes. 
Ez az igazi kitartás a KÖLCSÖNÖS TISZTASÁG mellett, ez a határtalan megismeré-
se. Menj és terjesszed mindenkinek, amit t őlem hallottál! Kezdetben bolondnak néz-
nek majd, mint engem, de id ővel tisztelni fognak, mert ez a KOLCSONOS TISZTASAG 
útja, és az életet tisztel ő  emberek tetteikben a változásokhoz alkalmazkodnak, a vál-
tozásokat a kor szüli, a kor ismer ői pedig nem cselekednek a szokások rabjaiként. 
Ezért mondom én, hogy az utak lehetnek vezet ők, de kitaposott ösvények nem; a dol-
gok megnevezhet őek, de nem örök neveken. És most menj!" 

I Államvédelmi Szoftverpolitikai Hatóság 
2  Szellemi Favágók Szabadk őműves Egyesülete 
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Lázálmát Karácsonyi „barátom" különös körülmények között, a sümegi elme-
gyógyintézetben gondolta át nekem. Mint azt már máshol többször leírtam, Karácso-. 
nyi főállásban egy gasztronómiai almanach mindenese (pontosabban csak volt, mert 
kényszerű  elzárásával a lap megszűnt) és elég pocsék költ ő, aki a kéményseprőkkel 
történt afférja után kapott idegösszeomlást. (A rossz nyelvek szerint delirium 
tremensben szenved.) Karácsonyi már régóta küldözgette nekem kézzel írt, olvasha-
tatlan leveleit, melyekre soha nem válaszoltam, és amelyekb ől csak annyit tudtam 
kihámozni, hogy tehetségemet ócsárolja és a róla szóló, alaptalan pletykák terjesz-
tésével vádol. Utoljára azonban telepatikus úton jelentkezett, és ez arra ösztönzött, 
hogy álmomban meglátogassam: éreztem, nagy baj lehet vele, és bár egyáltalán nem 
kedvelem, mégiscsak ő  egyik lehetséges életem valós figurája. Gy űrött és izzadság-
szagú lepedők közt feküdt, csontsoványan; már napok óta infúzióval táplálták. 
Mikor elküldött, eltávozóban megkérdeztem az egyik csinos n ővért, mi van Karácso-
nyival. Meglep ődött azon, hogy ő t kérdeztem, nem is igen tudta, kir ől lehet szó. Gon-
dolkodott egy kicsit, és visszakérdezett: „Mondja, a hatosban van?" Bólintottam. 
„Hát neki meg vannak számlálva a napjai. Azt képzeli, hogy mikrochipet, vagy mi 
a faszt, bocsánat, ültettek az agyába és ett ől Lacevé vagy Lacává változott, aki 
valami kínai tanító volt vagy mi a franc. Azé' nem eszik, mert ez az izé... tanító 
állandóan azt súgja neki, hogy így kell vezekelnie, mer' az újságjában zsíros és egész-
ségtelen kajákra buzdította olvasóit." • 

Csalódottan néztem a csinos ápolón őt. Nem vagyok egy nyelvi rasszista (a 
magyar nyelv több mint egymilliónyi szavát egyformán szeretem, azokat is, amelye-
ket nem ismerem), de valahogy nem volt szinkronban a lány és a beszéde. Hogy 
ezért-e vagy sem, nem tudom, de amikor befejezte, elkeseredetten és fáradtan 
zuhantam még mélyebb álomba. 

hát így vagyok mostanság, hónap, ha marad pénzem, veszek egy-két kiló lisztet 
meg sót. zsizsikuram egyébként búskomor, vagy depressziós, vagy mi a fasz, még 
csak nem is hisztizik mint szokott, csak rosszkedv űen ül és bámul vagy maga 
elé, vagy magába befelé, vagy a tévére vagy az emilekre/internetre. már 
nézni is rossz. azt is mondta már, találjam ki, hogy melyik nagymama melyik 
szobában fog lakni, hogyan kell átrendezni a lakást. még szerencse, hogy 
vettem ezt a sok emeletes ágyat. csak azt nem tudom, a disznókat meg a 
csirkéket hol fogjuk tartani. na  de okos kislány vagyok én, majd megoldom 
ezt is biztos. 

sziasztok. írjatok néha 
zsó 
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Igy emlékszem 
arra lányra, akit az apjának köszönhettem. 
Mérhetetlen apakomplexusa volt. Nem tudom, 
másnak is ennyit mesélt az öregjér ől, de én éreztem, 
az az egyetlen esélyem, ha azt akarom, 
keféljen velem, hogy meghallgatom. 
Hosszú, unalmas novellafüzér volt az élete, 
melyet az apjához való viszonya határozott meg teljes egészében. 
Vagy legalábbis én ezt ismertem meg bel őle. 
Am bármennyire is igyekeztem másra terelni a szót, 
neki mindig a papa jutott az eszébe, 
mint Mórickának abban az ostoba viccben. 
E történetek nagy részét elfelejtettem, hál istennek. 
Rá aztán érvényes volt az, 
hogy a nő  a vagina meghosszabbított része, 
akivel időnként el kell beszélgetni, 
hogy a feleségemet idézzem. 
De a n őre nagyon is emlékszem. 
Legalább tíz centivel volt magasabb nálam, 
ami egy kicsit idegesített, de túltettem magam rajta. 
Gyönyörű , vállig érő , gesztenyebarna haja, akár a selyem. 
Ahogy a múlt századi költ ők mondanák. 
Hosszú, inkább vékony combok, formás vájdliban, 
karcsú bokában és keskeny, kissé ragadozószer ű  
lábujjakban végz ődve. Szóval, ahogy a nagykönyvben 
meg vagyon írva. Soha nem nyakam ki, 
amit ma nagyon bánok. 
(Hogy mért nem, azt majd máshol kifejtem.) 
Szeretett fölül lenni. Mikor el őször csináltuk így, 
megmarkoltam formás fenekét egészen a vájatnál, 
és megrémültem, de csak egy pillanatra, 
végig sz őrös volt a segge! Gyorsan elkaptam a kezem, 
és szép mellével kezdtem el foglalkozni. 
Igy emlékezem. 

Az apám tehénkének becézett 
mert kis dundi lány voltam 
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amikor megnyúltam 
kicsinek 
sehogyan se tudta elviselni 
hogy nem olyan vagyok 
amilyennek ő  szeretne 
mindezt. csak annak a sz őke 
fiúnak mondhattam el 
akihez le kellett hajolnom 
ha meg akartam csókolni 
nem feküdtem le sokszor vele 
talán kétszer-háromszor 
másnapra semmi sem maradt meg az 
estéből ám a pillanat izgalma 
mindig csodálatos volt 
mint egy koktélé 
melynek zamata egy tucatnyi alkotórész 
vegyítését ől függ 
amelyek külön-külön ízetlenek 
őutána kezdtem sz őrteleníteni magam 
„amiért talán sokan megszóltak" 
rendszeresen 
mikor megmarkolta szinte a fájdalomig 
a fenekem 
majdnem elélveztem. 
ma sem értem miért nem szóltam neki 
hogy szorítsa tovább 
az volt az érzésem 
megijedt tőlem 
én is tőle 
így lettünk néhány éjszakás 
alig sikerült kaland. 
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Milovan Mikovi ć  

Background Operabon 
 

Behunytad a szemed, amint meghallottad a kerekek zakatolását, a lábad alatt 
pedig megérezted a peron ismer ős remegését. Ha most kinyitod, az es ő  és a havas 
eső  nedves fényében meglátod a melletted sikló vonat kivilágított ablakait, érzed az 
örvényl ő  légáramlatot, a rothadás és frissesség szagát. Amikor elcsöndesül a fékcsi-
korgás, a sötétzöld fémkocsisoron kinyílnak az ajtók. Úgy t űnik, megállás nélkül özön-
lenek a városba, és habár mindig újak, ugyanazoknak látszanak, és te még a 
gyermekkorodból emlékszel rájuk, és ahogyan már akkor észrevetted leplezetlen 
zavarodottságukat, amikor a vasútállomást odahagyva megpillantották a feketére 
lakkozott kerekű , rozzant fiákereket, poros sárhányójuk felett a viharlámpának a 
sötét jegenyék közé bukó lemen ő  naphoz hasonló nehéz, sárga fényében. 

Azután éveken át figyelted, hogyan alakul át fokozatosan ez a zavarodottság a. 
bejelentetlen háború csapdájává, lépten-nyomon pusztítva, őrölve minden otthon-
ban az idevalósiak és a még mindig jöv ők húsát, csontját, agyát és lelkét. Id őközben 
a jegenyék, amelyek alatt játszottál, megsz űntek növekedni és rothadásnak indultak 
mindaddig, amíg törzseiket egymás után el nem távolították. Lebontották a vámhá-
zat is, ahol születtél. 

Amikor a forgalmista jelt ad a vonatindulásra, nem lesz benned sem szomorú-
ság, sem félelem, sem gy űlölet, sem bosszúság, nem lesz sem könnyebb, sem nehe-
zebb, hogy elmész. 

A vasúti kocsi szűk folyosóján teljesen egyedül fogsz állni, közönyösen, a nyitott 
ablakba támaszkodva, a város összes házát, az utcákat és a temet őket betöltő  nagy 
üres teret szemlélve. Egyedül vagy, és kívül-belül fekete, mint az es őtől és hótól — és 
talán a naptól is — megfeketedett feszület a hullámzó gabona el ő tt. 

 

Lélegzetvételnyi szünet nélkül élted át mindezeket az éveket, és most els ő  ízben 
kérded, mi történne, ha mindezek a férfiak és n ők, akik már megfulladtan szület-
nek és teljesen hiábavalóan izzanak, gyulladnak, küzdenek, sírnak, imádkoznak, kél-
nek, pusztulnak, üvöltenek és jajveszékelnek nemz őszerveiken és a petevezetékeken 
keresztül, szétszórva saját megállíthatatlan bomlásuk, a mocskos combok és farok 
minden bűzét, megfeszülve a nem csak lidérces álmaikat reszkettet ő  félelemtől, mi 
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történne tehát akkor, ha csak rövid id őre is megállnának? Ugyanabban a pillanat-
ban megszabadultan elcsendesednének-e örökre, lelkesen önmaguk felé fordulva? 

E jelenet lassított felvételén látod őket, amint visszahúzódnak és örökre bezá-
ródnak saját tarthatatlan magzati önteltségükbe, egészen addig a minden ok nélkü-
li, leplezetlen üdvözült mosolyig, amellyel a Mária Terézia-korabeli gimnázium poros 
biológia-szertárában elhelyezett, formalinban úszó magzat tanuló- és tanárnemzedé-
keket bocsátott útnak, olyan messze ható következményekkel járó mosollyal, mintha 
azelőtt évekig nem is forgolódtak volna korhadt fekhelyeiken magukban, majd 
később feleségükkel és ágyasaikkal, férjeikkel és szeret őikkel mindmostanáig, amikor 
mindannyian együtt készülnek fulladásos bizonyossággal elúszkálni oda, ahol ennek 
az utazásnak a célja rejlik. 

Ez a magzat a szemed el őtt nyomódott szét 1964. április 13-án, hétfőn 9 óra 
30 perckor, amikor er ős földrengés rázta meg Belgrádot, Zágrábot, Szarajevót, 
Banjalukát, Újvidéket, Szabadkát és más városokat. A rádión egész nap ismételget-
ték, hogy a földrengés er őssége az epicentrumban — Belgrádtól 190 km-re északnyu-
gatra, Szarajevótól 130 km-re és Zágrábtól 170 km-re — 8 fokos volt. Titogradban a 
talaj maximális rezgésénél a t ű  nem ugrott ki a tartójából. A legnagyobb kárt 
Slavonski Brod szenvedte, ahol 49 személy sérült meg, míg Đakovón egy áldozatot 
is jegyeztek. Utólag olvastad, hogy Szabadkán a földrengés 3 fok körüli er ősségű  
volt, és hogy előtte az utolsó földrengés 1922-ben érte ezt a területet, ekkor az epi-
centrum Kecskemét és Baja környékén volt, és különösen Szabadkán és Zomborban 
remegtek a házak. 

Ki tudhatta volna abban az 1964-es évben, hogy a nyolcvanas évek végén 
Szabadkát egy jóval veszélyesebb és rombolóbb megrázkódtatás éri, amelynek 
következtében nem hullik le a vakolat, és nem repedezik meg a fal, azonban renge-
teg, helyrehozhatatlan kárt okoz. Az epicentrum ezúttal is valahol Belgrád, Zágráb, 
Banjaluka, és Szarajevó között volt, a bekövetkezett változások nem voltak azonnal 
és lépten-nyomon szembeötl ők, id ővel azonban de még mennyire hogy észrevehet ő-
vé váltak. 

3. 
Ennek az id őszaknak — amely az össznépi fékevesztettség korlátozatlan kitörései 

réven marad emlékezetes — az el őestéjén a legszűkebb városmag: a korzó és a 
Szabadság tér — ahol mindig is a város legdrágább és legjobb üzlethelyei voltak — 
védett gyalogosövezetté alakult. 

Es lassan, de megállíthatatlanul a gyalogosövezet — ahol a Városfejlesztési Tanács 
embereinek elképzelései szerint teljes biztonsággal haladhattak az anyák a gyerekek-
kel, és a sétálók, azok, akik találkozni készültek valakivel vagy akik vásárolni indul- 
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tak — egy éjszaka alatt nyugalmazott katonatisztek, az ő  szintjüknek megfelel ő  állam-
biztonságiak, volt és mostani alvó és aktív ügynökök és besúgók, jelentéktelen 
svercerek, bűnözők, háborús nyerészked ők, és a koncon él ősködő  jelentéktelen nap-
lopók és paraziták találkozóhelyévé vált. 

Időről id őre egy ilyen alvilági alak trombitásokat bérelt valahol délen és idehoz-
ta őket Szabadka városközpontjába, ami eddig az összes szabadkaié volt. Láthatat-
lan kéz vezette őket addig a helyig, amit mi mindannyian Napórának nevezünk, itt 
megálltak és megszólalt a zene, de nem ám úgy, hogy valamiféle térzene módjára 
felvidították és szórakoztatták volna a szabadkaiakat, éppen ellenük és a város elle-
nében zenéltek az őket fizet ők meddő  bánatát kielégítve. 

Három évszázaddal az oszmánoknak a várból való ki űzése után magának az 
eklektikus és szecessziós homlokzatokkal körülöleli városmagnak a közepén homá-
lyos sárgaréz trombiták harsogtak és dörögtek a dobok, iszlamizált zenei frázisokat 
cifrázva valamiféle kisázsiai isten háta mögötti falusi vásárhoz hasonlóan. A védett 
városközpont és a sérthetetlen sétálóövezet a szabadkaiak számára egy olyan hellyé 
vált, ahonnét valaki idegen sötét és szomorú múltja nyelvét öltögetve űz csúfot 
belőlük, feléjük kúszva, hogy közös jelenükké váljon. A szabadkaiak némán, lehaj-
tott fővel jártak, nem id őztek és nem is hallatszott itt a hatása ennek az olcsó 
cigánykesergőnek, mert nem is látogatóba jött hozzájuk, nem is érkezett meg a 
városukba, olyanoknak kell csak, akik a várost egyáltalán nem is értik, és nem is 
sikerült nekik létrehozni semmiféle viszályt. Ezért nem állnak meg a szabadkaiak, 
hanem csak áthaladnak, és siet ősen intézik dolgukat, ami miatt kénytelenek keresz-
tülhaladni a városközponton, ahol születtek és valaha órákat sétáltak, találkoztak, 
beszélgettek, éltek és álmodtak. 

4. 
Csak a kifejezett jellegzetességek — tekintet nélkül arra, hogy jók-e vagy rosszak 

— haladnak a szabadság irányába, és csak ezek válhatnak az isteni szándék részévé, 
de miért ilyen kevés a kiválasztottak és a szabadságra felkészültek száma, míg a több- 
ség teli szájjal szabadságnak hirdeti és ünnepli a rabságot, az akol melegével és biz- 
tonságával körülvéve. Honnét ez a félelem a szabadságtól, kérded. Honnét? Honnét? 

„Félek tőled, amikor ezekr ől a dolgokról beszélsz, mert úgy t űnik, hogy semmit 
sem értettem meg a világból, és soha semmit sem fogok megérteni. Ki engedélyezte 
neked, hogy ilyen keményen és haraggal ítélkezz az emberekr ől, és látszólag minde- 
nek fölött légy, mintha ez az élett ől való sérelem valahol ott a távolban történne, 
nem téged és én gem és mindannyiunkat érintene, és azokat, akiket haragodat nem 
leplezve említsz. Ti, férfiak vagy gazemberek, vagy anyámasszony katonái vagytok. 
Valódival még nem találkoztam! Valójában te lehetnél az az igazi, de mind gyakrab- 
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ban zavarba ejtesz és az idegeimre mész, amikor úgy viselkedsz, mint egy egyszer ű  
gőgös gúnár, aki egy butácska filmet néz, ami rá látszólag nem túlságosan tartozik. 
Lehetséges, hogy elnyúlósodott és tönkretett életünk valóban ilyen sérülékenyen érin-
tett? Soha nem gondoltál arra, hogy valahol és válakit ől mindezért kárpótlást lehet-
ne igényelni, hogy ezt valakin egyszer űen meg lehetne bosszulni? Ugyan, mit is 
beszélek, nem egyszer űen, hanem kíméletlenül, igen, és kegyetlenül. Tán nem tarto-
zol te is azon szaros pacifista szektatagok közé, akik mindenkinek mindent megbo-
csátanak, és tele vannak megbékéléssel és megértéssel minden közönséges kétlábú 
ökör iránt? Még az iránt is, aki szemmel láthatóan ellened tör? Mint a volt férjem, 
egy kamilla, aki lemezeket rakosgat, füvet szív, és a hunyorgó, üdvözülten leszart 
arcú Buddha el őtt hódol. Tudom, túloztam, bocsáss meg, de általában mérges vagyok 
miattatok, férfiak miatt, és nem tudok magamon uralkodni, és ezt, amit itt csinál-
nak;  valóban nem tűrhetem tovább. És ha mindaz, amit mondtam, nincs éppen úgy, 
ahogy látom, akkor legalább magyarázd meg, miért nem ítélhetem meg néha én is 
úgy az életet, mint ahogy te? Talán nekem valaki — azon túlmen ően, hogy elvette a 
szabadságom, és — ahogyan te mondod, akolba rakott — azonkívül még kimosta az 
utolsó csepp eszemet is? Hát nem vagyunk te is és én is isten teremtménye és képe? 
Hát én szolga vagyok születésemnél fogva, mindörökre tudatlan, alkalmatlan és kis-
korú teremtmény örökös gyámjaim, szigorú nevel őim és őreim és természetesen a ti, 
férfiak kielégítésére és szükségleteire klónozva? Néha arra gondolok, hogy Istennek 
fontosabbak azok, akik kínoznak bennünket: Neked nem úgy t űnik, hogy leemel-
te a kezét rólunk? Ne nézz így rám, gyere ide, ülj mellém. Olelj át. Csókolj meg. 
Mondd, hogy szeretsz. Kérlek, gyere. Félek, hogy hamarosan elmész valahova. 
Bárhova. Bárhol máshol jobb lesz neked. Nem vagy e világra való. Csakugyan mit 
keresel itt? Miért éppen itt születtél? És mire vártál eddig, ha valami más helyen 
jobb lenne neked. Valami másik helyre készülsz, ugye? Gyere. 

5. 
Az utcán gyerekek és autók. A behavazott délutánon szállingóznak a pelyhek és . 

megállnak a hálószobája ablakán, amelyre az úr örökös, a környez ő  házak betonfa-
lairól áradó félhomályt terít. A finom, fehér és ápolt b őr alatt, főként álmában, az 
ujjakig átüt a.rég elveszett és alig látható, de még mindig forró kreol beütés ;  Ez a 
távoli kapcsolat (senki sem kíséri nyomon?) lehet, hogy Bosznián és Kis-Azsián 
keresztül vezet Szíriáig és tovább Mezopotámián keresztül a mai Iránig. Vagy Bosz-
nián, Itálián, Szicílián, Korzikán és Spanyolországon keresztül Észak-Afrikáig. Az 
olasz kapcsolattal köt ődve ez alá az elszenderült b őr alá lehet, hogy észrevétlenül 
belopóztak a gótok, kelták, germánok. Nem kószál el egy az észak-afrikai nyomok 
közül Egyiptomon és a Sínai-félszigeten át egészen Jeruzsálemig? Talán a népván- 
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dorlás öntötte erre a pannon mederre egészen Indiából, egy id őben az avarokkal, 
szlávokkal, vagy kés őbb a hunokkal. Ki tudná ezt. Mindegy, ez a finom perga-
men, amely alatt vér folyik, nem fontosabb talán minden eddig elküldött hattiser-
ifnél? 

Igaza van: az életünket feldúlták a tolvajok és a zsebmetsz ők, a hamiskártyások, 
a szélhámosok és a maffiózók, a félhomályból el őbukkanó kortesek, a cs őcselék, az 
innét-onnét összeszedett lumpenproletár-söpredék, kevert városi szegénység és a bar-
langokból, erdőkből szakadékokból, településekb ől, falvakból és kisvárosokból el ő -
csalogatott magányos csavargók, primitív, tanulatlan, agresszív és alattomos népség, 
örökké valamire éhes és ha jóllakott, reménytelenül irigy, gonosz, javíthatatlanul 
buta még akkor is, ha nagy nehezen oklevélhez, vagy valamiféle gyanús, teljesen ösz-
szefüggés nélkülire, nem létez őre és alkalmazhatatlanra vonatkozó tudományos rang-
fokozathoz jutnak, mindez megbolygatta és végérvényesen széttépte az értelem és 
az erkölcs egyensúlyának olyan-amilyen, és már különben is módfelett vékony és 
bizonytalan maszkját, azon kategóriákét, amelyeket ezen a tájon egyébként sem 
fogadtak el teljesen, így inkább csak korcsosodva és csenevészesedve mint megbíz-
hatóan, aminek következtében mintegy tíz nemzedék adta magát lopásra, hosszúra 
nyúlt ivászatokra, szüntelen zagyva beszédre a zabálások fosztogatások és er ősza-
kok, csábítások és csalások szünetében, egy szemmel mindig józanul és csórásra kész 
éberséggel. Es ezt az egész őrült káoszt állandóan valaki más fizeti, de mindig ma-
rad kiegyenlítetlen számla is. Mi fog mindezek mögött maradni, ha örökre leomlik 
ennek a nárciszoid, kondás-juhász-kecskepásztor-gulyás arroganciának az utolsó 
kulisszája is. Mely szavakat megőrizni és kinek. Ezek is csak arra fognak-e szolgál-
ni, hogy mindenkit gúny tárgyává tegyenek, ős semmibe vegyenek, a saját jelenték-
telenségről és elkeseredett hiábavalóságról való elkerülhetetlen felismerés alapján, 
egy szegényes, patológiailag öntetszelg ő  és összeszűkült világban, amelyben minden 
átkozott, mert rabolt, amelyben minden mérgezett, hogy senkinek ne szolgáljon, amit 
alapjáig le kell rombolni és minden id őkre' elhamvasztani, mert bel őle nincs kiút egy 
jövőbeni nemzedéknek sem? 

6. 
A hirtelen kitárt kapuval az udvart fojtott moraj töltötte be a fegyverek és fel-

szerelés zakatolásától kísérve, ezekt ől Ratko tizede még pihenés közben sem válik 
meg. A faluban hó alatt alszik a föld, csak itt-ott látszik ki, feketéllik az istállók és 
a házak környékén. Helybeliek gyülekezete az udvaron, fázós csirkékként összehú-
zódva, némán ácsorog. Szemük sarkából méregetik egymás sz őrös fülét, bámulva a 
csizmák orrára száradt sarat és a marhatrágyát vagy a kopott cip ősarkokat, mozdu- 
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latlanul, mintha egy szörny ű  ítélőszék előtt állnának, amelyt ől senki sem menekül-
het. Talán. Pillantást vetnek a nedves, korhadt kerítés felé is, amelynek mentén ide-
gesen járkál az álcázott uniformisba öltözött fiatalember, szinte gyerek. A kerítés 
hasadékai mögött sárga tökrakás. A n ők hangosan imádkoznak. 

Nem mozdítva egy arcizmát sem, Ratko belülr ől mosolyog, mintha ő  maga lenne 
az a szörnyű  ítélőbíró, amely el őtt most itt reszketnek mindezek a — paraszt módra 
istállóra, jószágra, faggyúra, kormos hóra szagló — sötétkép ű  szerencsétlenek. Annyi 
évet tékozoltak el hiába, mindegyik a maga vesz ődséges, kilátás nélküli életét, hogy 
most ő  ítélkezzen felettük. Es amikor lesújt az ítélet — és bizony le fog sújtani —, 
egyetlen jeladására Goran, Hrvoje, József, Marko, Miklós, Srboljub, Stipan, Sre ćko, 
és Teofil megindulnak a sáros hóban és határozatlan, véres szeméthalommá lövik 
őket. Ok mindenhatók és senkik. 

Ugyanolyanok, mint azok a szerencsétlenek abban a faluban, ahonnét az apja 
származott. Ezekb ől mindig párolog valamiféle altató, beteges szag. Dohány-, füst-, 
parasztpálinka-, fokhagyma-, keser ű  kőrislevél-, összesöpört udvari föld-, gyászme-
netszag, ablakba kitett nehéz őszi virág illata... A szemekben violaszín ű  szlavóniai 
köd. Nyomorultak, akik tegnapig a mindennapos, rosszul leplezett paraszti irigység-
ben, gyűlöletben, rosszmájúságban égtek, és most pedig elfeledkeznek kicsinyes em-
beri irigységeikr ől és itt reszketnek el őtte. Es Goran, Hrvoje, József, Marko, Miklós, 
Srboljub, Stipan, Sre ćko és Teofil előtt. 

Férgek. Átkozott, büdös férgek. Cs őcselék. Atkozott, büdös, paraszt cs őcselék. 
Azokban a pillanatokban, amikor er ős, ellenállhatatlan indulat és a kilátástalan-

ság érzése vesz er őt rajta, Ratkónak az esik legrosszabbul, hogy ezt mindenki látja 
és tudja. Ezért fogja most őket szépen kinyírni. 

Beszívja ezt a borongós szürke téli reggeli hideget, amely megrövidíti az öregek, 
betegek és tehetetlenek lélegzetét és megmagyarázhatatlan módon megvilágít minden 
rosszat, szerencsétlenséget, árnyoldalát és romlottságát annak a világnak, amelyben 
eddig éltek és amelyhez még egy bizonyos ideig tartozni fognak, amelyt ől tehetet-
lenül függnek és amelyhez görcsösen ragaszkodnak, amelyb ől, végül is, nincs hova 
lenniük, amelytől okkal remegnek, folyton izgatottan, habár mind ritkábban és rö-
videbben szidva, éjnek évadján viszontt mind gyakrabban ébrednek leizzadva, páni 
félelemben, megérezve annak a kínnak a nagyságát, amely gyönge vállukra zúdul, 
mielőtt még az élet visszavonhatatlanul a befejezés felé tereli őket. 

Kinyírja őket. Mást nem is érdemelnek. Ok a mindenhatók. 
Felüvölt: 
— Tűz... és meghúzza a ravaszt. 
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Nem láthattad, amint Goran, Hrvoje, József, Marko, Miklós, Srboljub, Stipan, 

Sreéko és Teofil berontottak az út melletti els ő  ház udvarába, de hallhattad Ratko 
határozott, rövid parancsát: t űz! Valójában nem is hallottad tisztán, a kalasnyiko-
vok szinkópái túlharsogták. Sortüzet zúdítottak mindenre, ami mozgott, és minden-
re, ami többé már nem mozdult. 

 
Besüppedtél a hideg, mocsaras talajba, míg körülötted elolvadtak az utolsó 

hófoszlányok is. Biztos voltál abban, hogy nem fogod megúszni. A tekinteted a 
mocsár hullámzó felületén kószált, amelyet a h űvös esti szellő  pikkelyszerűre redő-
zött. Ezekbe az elhagyatott füzesekbe egyedül a hold és a közeled ő  halált megérz ő  
madár tér be. 

 
Az áttetsző  reggeli fehérségben el ővigyázatosan lépkedsz a holt avaron, a megfe-

ketedett kéregmaradványokon és a megd őlt, kiszáradt füvön a korhadt, göcsörtös 
fatörzsek között, míg a síkon mereven nézed az ég ő  falut. 

Eltörpülsz a feszült ég hangtalan üressége alatt. Kicsi vagy és néma. Váratlanul 
hűs síksági fuvallat támad. Fúj. A széllel valahonnét idehozott magból újraindul az 
élet, mintha mi sem történt volna. 

Sokáig békében élve az emberek valami miatt elromlanak, csak saját magukra 
gondolnak. Anyád jutott az eszedbe. Naponta órák hosszat törölgette a port a búto-
rokról. Akármennyit takarított, másnap még több por volt. 

— Arcul ütötte feleségét, Anát, ezt a csodálatos és nemeslelkíí bunyevác asszonyt 
elragadtatva attól a kifejezetten fejlett szerb hazafias érzelemt ől, amely éveken át 
bátorított bennünket, hogy kitartsunk nemzeti harcunkban akkor is, amikor a leg-
nehezebb időket éljük. (Sešelj, Telegraf, 1994.. okt. 19.) 

 

A városháza szecessziós homlokzata el őtt, a Szabadság téren állva, azon a 
helyen, amelyet a szabadkaiak Napórának hívnak, áll egy újságírón ő  és beszél a 
kamerába, leírva, hogyan készült ebbe a szép városba az ország északi részén, ahol 
a vajdasági magyarok és a vajdasági horvátok ellenzéki pártjai vannak hatalmon, 
ahogyan fogalmaz: „magyar-usztasa koalícióban". Meg sem szakítva a vendégekkel 
folytatott beszélgetést, a kávézó tulajdonosa távirányítóval kikapcsolja a hangot, meg- 
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hagyva az erny őn a riporternő  arcát, a megvetést ől meggörbült ajkak elcsúfította 
arcot, és bekapcsolja a rádiót. Zágráb jelenti, hogy Tenj környékén heves t űzharc 
folyik, amelyben egy szabadkai különleges csetnik egység is részt vesz. 

Ezek azok a mieink, akiket éjjel szednek össze a rend őrök és megbilincselve 
kamionokba gyömöszölik őket, hogy önkéntesként egyenruhát öltsenek? — kérdezi 
egy elővigyázatos hang a sank fel ől. 

Hallod, hogy róluk van szó. 
Erre valaki dörgő  sörös szellentéssel ajándékozza meg őket. A sank megindul és 

hullámozni kezd a kitör ő  nevetéstől. 
Előveszed az újságtartóra kapcsolt Borbát. Olvasod: Nem hittem a szememnek, 

amikor megláttam a sebesültet. Koponyájának fels ő  része egyszerűen hiányzott. Élt, 
és mozgatta a szemét. Megfordultam és megkérdeztem, van-e mentség a számára. 
Megegyezünk abban, hogy ezt nem élheti túl. Nem bírtam nézni. Kérdem a foglyo-
kat, ki hajlandó bajtársának megrövidíteni a kínjait. Senki. Felhúzom a pisztolyt, és 
odaadom az egyik fogolynak, hogy l ője le a sebesültet. Nem bírta megtenni. Ossze-
törten állt. Csak kés őbb gondolkodtam el azon, honnét jutott eszembe pisztolyt 
adni egy fogoly kezébe. Lel őhetett volna. De akkor se ő, se én nem tudtunk másra 
gondolni, csak arra a lüktet ő  agyra. Visszaadta a pisztolyt. Nem segített a parancs. 
Amíg azon vitatkoztunk, ki fogja megölni, a kómában lev ő  sebesült integetni kezdett 
a kezével, hogy ne öljék meg. A mieink közül valaki odamegy és beledugja az ujját 
az agyba. És vége. A horvát katonának a vége az ő  végzete is volt. Kés őbb megőrült 
és öngyilkos lett." 

Lassan, szinte elővigyázatosan engeded le az újságtartót a márványasztalra, mint-
ha a lapok közül kiömölhetne az a véresszürke anyag, sietve felkelsz, fizetsz a 
sanknál, és a törzsvendégek tekintetét ől kísérve távozol. 

Fordította Sinkovits Péter 
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Petar Vukov 

Jövendölés a teherr ől, 
avagy triptichon az atlaszokról 

Miniregény 

I. Ingadozás a téma el őtt 

1. Ünnepélyes találkozó a Grál-kastélyban 

MINDEN TÖRTÉNET APOKRIE Ahány ember, annyi apokrif történet. Gondol-
kodni csak másként lehet, beszélni és dalolni — méginkább. Mindig más dal, és 
mindig más történet. Az én nyelvem az én történetem, a te hangod pedig a te dalod. 
Mindenki saját mítoszát éli saját leheletével. Ez a te történeted a te hangodon. 

1995. november 27-én kezd ődik a Raichl'-palotában, Lovas Ildikó második 
elbeszéléskötetének bemutatója és Mihajlo Zwick, e helytörténeti kép- és sorsgy űj-
teményt kiegészít ő  fényképeinek kiállítása után. 

A könyvbemutató az épület bal szárnyában, az emeleten zajlik majd, olyan 
helyiségekben, amelyekben régóta nem jártál. A fényképek Raichl'-ék egykori háló-
szobájában lesznek kiállítva, ahol az ajtóval egy vonalban elhelyezett asztalnál 
ülnek a program részvev ői, míg a publikum a valamikori gardróbban és a gyerek-
szobában elhelyezett székeken foglalnak helyet. A termek félhomályában egy—egy 
pillanatra felvillan majd el őtted Amfortas és Parsifal alakja, a Grál-kastélyban meg-
tartott ünnepélyes találkozón. 

Minden történet apokrif. Ez a te történeted a te hangodon. A szerz ői est után 
kezdődik, miközben te a Raichl'-palota mise en scéne-jében állva, a városról szóló 
lehetséges történeteken gondolkodol. 

„KIRE EMLÉKEZTET TÉGED AZ AZ EMBER?" — kérdezi majd t őled Tolnai 
Ottó, arra a fekete, borzas hajú és szakállú égimeszel őre mutatva, aki a lépcs őkor-
látra támaszkodva lágyan imbolyog el őre-hátra, hátra-el őre, mintha ugrásra készül-
ne valamely saját fels őbb szellemi emeletére, vagy a háta mögött tátongó mélységbe. 
Ante Rudinski, az építőművész lesz az, aki mintegy tíz évvel ezel őtt maga is részt 
vett ennek az álomszer ű  épületnek a részleges felelevenítésében, amelyben — ezzel a 
mise en scéne-nel — éppen kezdetét veszi történeted az építészr ől, a teherr ől és az 
egyensúlyról. S erre magadtól is rájössz, mert miután Ottó megmondja neked: „Hát 
azokra az Atlaszokra, amelyek a szabadkai könyvtár erkélyét tartják", szemed el őtt 
felragyog, és születni kezd egy triptichon az Atlaszokról. 
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Odalépsz Rudinskihoz, hogy közöld vele Ottó szavait, de ő  kurtán-furcsán tudat-
ja veled, hogy ezt már sokan mondták neki, s őt, a festő  Szajkó István alakjában a 
párját is megtalálták, hogy aztán tovább himbálódzon és imbolyogjon, ingadozzon és 
lengedezzen, mint aki nem tud magával mit kezdeni ebben a társaságban. Azután 
arról kezd el beszélni neked, hogy az egész palotát, az összes virág, levél és szív ala-
kú motívumot, minden falat és mennyezetet újra át kellene festeni eredeti szecesz-
sziós színekkel, és akkor az építmény a maga már-már elfeledett els ődleges fényében 
csillanhatna fel. Fejtegetését Boško Krsti ć  fogja megszakítani, megjegyezve, hogy 
Anténak nincs szüksége újabb ötletekkel és alkotásokkal utat törnie magának a hal-
hatatlanság felé, hiszen már azáltal is legendássá vált, hogy Szabadkai árnyak című  
könyvében ő  helyet biztosított neki. Azon nyomban eszedbe fog jutni Juriga fény-
képe, amelyen A. R. látható, amint karjait széttárva egyensúlyozik egy pallódeszkán, 
és egy szempillantás alatt máris felvillan el őtted a teljes triptichon. 

Első  kép: Az építész Rudinski a fából készült lépcs őkorlátra támaszkodva imbo-
lyog, himbálódzik, ingadozik és lengedezik, mint aki nem tudja, mit kezdjen magá-
val, merre is induljon el. 

Második kép: Széttárt karokkal, mintha egyensúlyának keresztjére lenne feszítve, 
lépked Rudinski a keskeny pallódeszkán, s ezen az eget és földet összeköt ő  vékony-
ka vonalon igyekszik a túloldalra jutni, de a képen nem látszik, hogy sikerrel jár-e. 

Harmadik kép: A. R. a tulsó partra ér, ahol Atlaszként támasztja alá a Könyvtár 
erkélyét. 

Es akkor rájössz, hogy  ennek az epifániának a témája tulajdonképpen en az Atla-
szokról  szóló történet, vagyis Raichl' valós és apokrif életrajza. 

Előző  nap nézted a Három szán: a kék című  filmet, úgyhogy még mindig Pál apos-
tol szeretethimnuszának hatása alatt vagy. Amiért is úgy véled, triptichonod voltakép-
pen Ottót illeti meg, aki már írt Raichl'-ról, és máris az alkalmas pillanatott lesed, 
hogy a történet ötletét odaajándékozd neki. 

2. A Múzsa megidézése 

AZ ATLASZOK OTTÓ TÉMÁJA — mondod majd magadban. Ő  ebből a tripti-
chonból a szülőföld képeivel és a családi mítosz puha szilánkjaival telített gaz-
dag történetet sz őhetne. A történet üres szobácskáit életteli szó-borostyánkövekkel 
telepítené be, melyekt ől annak hősei — mint Ádám a Teremt ője leheletét ől — egy szem-
pillantás alatt felelevenednének. Körülírná e szerz ői est legapróbb részleteit, min-
dent, amit látott és átélt, az összes képet és reflexiót, még azt is megemlítené, hogy 
a fényképek szerz ője foglalkozásánál fogva sebész. Elmondaná, hogy a kiállításon lát-
ta a fest őművész Faragó Endre romokban hever ő  műtermét, hogy ez a fotómontázs 
az emberi dolgok és napok múlandóságának archetipikus látomása, mert a pannóni-
ai iszap mindent eláraszt körülöttünk, lerakodik és megszárad bennünk, s az id ő  sa- 
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ra mindinkább fojtogat minket. A palicsi tájakról és a ködben úszó szabad-
kai vedutákról készült, a szerz ői esten kiállított lírai felvételek összeolvadnának 
Ottó gyermekkora hajdanvolt napjainak sfumatójával, amelyek a Tisza-partról 
mesterséges csatornán hajóztak át a tó vizére, vagy a történeteiben említett — váro-
sunkat a világgal összeköt ő  — titkos búvópatakocskákon át érkeztek ide. Azután szü-
lőföldi sétáját az id őben Vojnits Oszkár (felesége, Jutka, híres őse) útirajzi Naplójának 
segítségével olyan kontinensek egzotikus vidékein folytatná, melyek neve A-val 
kezdődik, lévén hogy a Városi Múzeumban, amikor az még a Raichl'-palotában volt, 
látott egy struccláb-asztalkát meg egy elefánttalp-hamutartót, melyeket a nagy uta-
zó a világból hozott magával. Ezt követ ően még biztosan azt is hozzátenné, hogy már 
régóta álmodozik egy színjátékon Szabadka legszebb kisszinpadán, a Raichl'-palota 

loggiáin és erkélyein. És elmesélne még sok mindent mindarról, ami azon az estén a 
palotában zajlott. Története finoman lángoló szerkezet lenne, olyan, mint valami 
templomi vitrázs vagy jégvirágrajz a téli ablakon. Mivel Ottó olvasta Herman Pók-
világát, az asszociációkból hatalmas hálót sz őne, melynek selyemfonalait az élet azon 
szegleteiből húzná elő, amelyekben a régmúltvilág számos nagy írója—pókja szövö-
gette történeteit. S mint ahogyan új templomot mindig a régi alapjára emelnek, úgy 
ő  is a saját történetébe foszlányokat építene be elhunyt szöv őmesterek hálóiból, ame-
lyek ott lengedeznek az id ők, homokvárunkon átsüvít ő  hideg szelében. Es az egész 
szövetet zárójelbe helyezett szakaszokkal, a történet hatalmas óceánjában lüktet ő  
vulkánokkal tűzdelné tele, amelyekb ől egy napon majd új prózai világok lobbannak-
lángolnak fel. Története égszínkék fényben tündökölne, noha semmi kékr ől nem szól- 
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na, még arról a nagy kerámiávázáról sem a palicsi parkban, de még a kék égr ől sem. 
Otthonában, amelyet „homokvár"-nak nevez, egyszer elárulta neked a kék színt ől 
való elragadtatásának titkát, megmutatván legkedvesebb ereklyéjét, a varázsdobozt, 
benne a kék minden árnyalatának mintapéldányával, amely a háború el őtti festék-
bolt-tulajdonos apjáé volt. Amikor ez a doboz kinyílt el őtted, olybá tűnt, mintha ma-
gának az Istennek a gy űjteményét látnád, amellyel a Teremt őnek a világ teremtésekor 
rendelkeznie kellett. Egy szó, mint száz, Ottó a te triptichonodat, a történet e fehér 
vázát, költészetének él ő  húsába és b őrébe öltöztetné, amire az Atlaszok tüstént meg-
elevenednének, és a történet törékeny erkélyét er őteljesen megráznák. 

S mint ahogyan könyv könyvet ír, mert gondolatok és m űvek csak a már meglé-
vőkhöz viszonyítva születhetnek, úgy fogja Ottó poétikájának e szimulakruma tulaj-
donképpen megidézni a te saját Múzsádat. A te történetedet a te hangodon. 

3. A teher elfogadása 

TÉMÁDAT AZ ATLASZOKRÓL senkinek sem tudod majd odaajándékozni, mert 
a társaság önmagával lesz elfoglalva. Es akkor világossá válik el őtted, hogy ez a trip-
tichon, szimbolikus képeivel, neked szóló üzenet, hogy a nyelv keskeny pallódeszká-
ján át a „megformálódás kegyelmé"-nek túlpartjára átjuthass te is, valamint hogy a 
történet erkélyét alátámasztanod és hordoznod magadnak kell. Mert akartál te is a 
városról egy saját történetet, elragadót, mint a Raichl'-palota, hatalmasat, mint az 
Atlaszok a Városi Könyvtár el őtt. Akartál egy történetet, akár a Városháza, oly nagy-
szerűt, és egyszerű t, mint a régi szül ői házad, de mindig letettél róla, mert kétsége-
id támadtak, hogy ez-e az igazi. Összegy űjtöttél magadnak temérdek sok ismeretet, 
aminek súlya alatt már alig vonszolod magad. A terméketlen tudás b űn, a legsúlyo-
sabb teher embereknek és isteneknek. Saját terhedet pedig nem adhatod át senki-
nek, mert az csak a tiéd. Magadhoz ölelned, összen őnöd kell vele, olyannyira, hogy 
ne lehessen tudni, ki kit visel, te ő t, vagy ő  téged, hogy a másik éneddé legyen. Vál-
ladról csak akkor veheted le, ha m űvet alkotsz belőle. Most már tudod, hogy nem-
csak egy történet létezik, mert a bibliaiak után — minden történet apokrif. Már tudod, 
mert a halál benned van, hogy álmod a könyvek Könyvér ől — merő  hiúság. Csak 
Isten írása kiváltságos könyv, az összes többi, t őlünk, emberekt ől való — apokrif. 
Játszi komolysággal akartál történetet építeni, mint gyermekkorodban, amikor a 
szőlőben a kút mellett nedves homokból emeltél várakat. Az isteni játék és az 
isteni építés történetét, az egyetlen lehetséges, abszolút történetet akartad, de most 
már tudod, hogy a Biblián kívül minden más könyv apokrif. 

Amikor majd a könyvbemutató véget ér, és a közönség lassan elhagyja a terme-
ket, te még néhány percre ott maradsz, hogy a palota egykori lakóinak rég elillant 
hangjait megneszeld. Az egyik pillanatban a hálószobából átlépsz a n ői szalonba, 
amelyet úgy kötöttek össze a zeneivel, hogy együtt képezzék a ház szívét és lelkét. 
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Mintha a Grál közelségébe kerültél volna, olybá t űnik majd neked, hogy az a 
bunyevác szoba a palota múzeumkorából, amelyben valaha még gyermekként jártál, 
éppen itt, ennek a kagylónak a szívében volt, hisz újra érezni fogod er ős, oltalmazó 
animáját. Imbolygásod és ingadozásod a téma el őtt ezekben a szobákban ér véget, 
és elindulsz az úton, amelyet a gyermekkor labirintusának kopott Ariadné fonala fog 
megmutatni neked. Elindulsz az imagináció és az asszociációk fényes és sötét alag-
útjain önmagad, terhed nyomán, mert az ember Atlasz, aki önmagát tartja a vállán. 

II. A nyelv keskeny pallódeszkáján 
4. A gyermekkor labirintusai 

EGYENSÚLYOZÁSOD A PALLÓDESZKÁN annak az ártatlan gyermekkori . 

élménynek a felidézésével veszi kezdetét, amikor el őször jártál a múzeumban. 
A tanító néni a Bajai iskolából elvezetett benneteket a városközpontba, ahol addig 
mindössze néhányszor jártál. Egy lepke- és kagylószer ű  ház elé érkeztetek, amely 
azon nyomban elnyelt titeket. Amint becsukodott mögöttetek a ház súlyos, díszes 
kapuja — úgy érezted magad, mint aki labirintusba került. Helyiségb ől helyiségbe 
vándoroltatok — temérdek volt bel őlük —, ámulatba és zavarba ejtett a szemed elé 
táruló sok tömény csoda, de leginkább akkor lep ődtél meg, amikor egy egészen 
egyszerű  „bunyevác tiszta szoba"-ként berendezett terembe léptetek. Minek ez a 
múzeumban, gondoltad, miért helyezték ide, annyi ismeretlen és titokzatos holmi 
közé, amikor egy ugyanilyennel a te nagymamád is rendelkezik. Ez a bútor, ezek a 
tárgyak nem olyasvalamik, amiket valahonnan a föld legmélyebb rétegeib ől kellett 
kiásni, ahol több száz éven át hevertek, de még csak nem is Vojnits Oszkár hozta 
őket Szabadkára félmeztelen fekete emberek távoli világából. A csodálkozás közben 
teljesen elvesztetted id őérzékedet, úgyhogy észre sem vetted, hogy a többi gyerek 
meg a tanító néni már elmentek, egyszer űen eltűntek. Megijedtél, amikor ráeszmél-
tél, hogy egyedül maradtál a hatalmas, ismeretlen házban, de még inkább akkor, ami-
kor eszedbe jutott, hogy a hazavezet ő  útban sem vagy már biztos. Képzeletben újra 
megjelent előtted mindaz a sok különös, furcsa tárgy meg emberi csontváz, így 
aztán a félelmed csak n őttön-nőtt. Már-már elsírtad magad, amikor rájöttél, hogy 
legjobb lesz, ha átbújsz a kifeszített kötélen, amely elválasztott a magas ágytól, mely-
nek meleg puhaságába, ha behúzod magad, védve leszel a labirintus többi szobá-
jából rád meredő  dolgok fenyeget ő  tekintetétől. Tudtad, hogy a „tiszta szoba" kizá-
rólag a vendégeké, de a házigazdának is megnyílik, miel ő tt az öröklétbe eltávozna. 
Ezért hát valami tiszteletreméltó, kedves vendégnek képzelted magad, vagy hogy te 
vagy a titokzatos házigazda, aki belepusztult a sehogyan sem érkez ő , szépséges 
vendég utáni vágyakozásba. Mintha egy egész örökkévalóságot töltöttél volna ezen a 
magas ravatalon, holtsápadtan a félelemt ől, amikor is megjelent a múzeum őre és 
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elképedve rád kiáltott: „Hát te mit keresel itt". De gyorsan megnyugodott, majd 
a kijárathoz vezetett, és azt mondta, siess haza, kés őre jár. 

Amikor az őr becsukta mögötted a meseszer ű  ajtót, már láttad, hogy még 
nagyobb bajba kerültél: az egész város tejszer ű  novemberi ködben úszott. Futásnak 
eredtél, és a fehér pusztaságba veszve egyszerre csak a Könyvtár épülete el őtt talál-
tad magad, két szakállas és izmos k őóriás szigorú és félelmetes ábrázata alatt, akik-
ről jóval később megtudtad,. hogy Atlaszok, Titánok, kiket Zeusz arra ítélt, hogy 
örökkön a vállukon hordják az éggömböt. Elszörnyedtél, mint Fellini Amarkordjában 
a gyerek, mid őn a ködben megpillantotta a tehén kísérteties figuráját és fenyeget ő  
szarvát, ezért még sebesebben nekiiramodtál, ám abban a csillogó ködben, amely 
körülzárt téged, mindenütt az óriási Atlaszok sötét ábrázatát láttad. A Titánok 
üldöz őbe vettek, de oly módon, hogy folyton a szemed el őtt jártak, és a pupilládon 
át a fejedbe lépve a lelkedbe költöztek. Mind jobban és jobban érezted a súlyukat 
magadban, a lábad elnehezedett, mintha nem is a tiéd, hanem az övéké lett volna, 
és akkor; mint akit földhöz vágtak, a hideg járdára estél. Mire feltápászkodtál, a 
félelem szertefoszlott és köd sem nehezedett többé a városra. Ismét futásnak ered-
tél, de most már az óriások könnyedségével és gyorsaságával, mintha hatalmas ere-
jük átömlött volna beléd, és többé nem féltél semmit ől. 

5. A város rejtett statikája 

EZ A TÉVELYGÉS A KÖDBEN, ez a gyermekkori bolyongás a Raichl'-palotától 
a Városi Könyvtárig, ez volt a te els ő  találkozásod a maestro m űvével. Amikor 
elhagytad a palotát, mintha a labirintus is kilépett volna bel őle, szétterjedt az egész 
városra, melynek központjában, a széles vállú és meggörnyedt Atlaszok képében, 
ott leselkedett a szörny ű  Minótaurusz. De a gyermeki szív nem csupán labirintus, 
csodák is születnek benne, Úgyhogy abból a találkozásból átlényegülve léphettél ki. 

Az irodalmi estr ől gyermekkori beavatásod e törékeny emlékeivel érkezel majd 
haza. Sokáig nem fogsz tudni elaludni, gondolatban továbbra is a városban kószálsz, 
a Palotától az Atlaszokig, az Atlaszoktól a Palotáig. Es akkor azt álmodod, hogy az 
éjszakában a város utcáin barangolsz. Egyszerre valahonnan, egymást hordozva a 
vállukon, feltűnnek az Atlaszok, és vidáman csalogatnak, hogy csatlakozz hozzájuk. 
Te nekiiramodsz, és amikor utóléred őket, a másik Atlasz leszáll az els őről, téged a 
vállára emel, miközben örömtáncot lejt a téren. Aztán végre megnyugodva leereszt 
a földre, amib ől megérted, hogy most te vagy soron, és szépen a hátadra veszed, mint 
az egyik gyerek a másikat, abban a ló-lovas játékban. Ó meg nevetve azt mondja 
neked, hogy egész életedben hordozni fogod, mert az ember Atlasz, aki önmagát tart-
ja a vállán. Te visszahelyeznéd eredeti helyére az erkély alá, el is indulsz abba az 
irányba, de megpillantasz egy szürrealista látványt, egy lázas építészeti álomképet: 
a Könyvtár földszintjére ereszked ő  Raichl'-palotát! Mintha egy hatalmas aranypil- 
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langó, a pillangók pillangója szállt volna le a titánok széles vállaira, hogy eljátsza-
dozzon velük meg a te percepcióddal. Lehet, hogy az Atlaszok megunták tartani a 
betűk virtuális valóságát, meg az emeletnyi olvasótermet, a benne található ezernyi 
könyvvel, és visszfényükkel a velencei tükrökben — az ég felé, egyenesen a Paradi-
csomba lódították, majd magukhoz ragadták a b űbájos szecessziós szépséget. Vagy a 
Palota meglátogatta testvérbátyját, hogy a szök őkút vizében saját szépségét ő  is meg-
láthassa. De az is lehet, hogy gyermekkori félelmeid olvadtak most össze és alakul-
tak át ebbe a csodás képbe. 

Igazán még ki sem gyönyörködheted magad e fantasztikus látomásban, amikor az 
Atlaszok felhívják a figyelmedet a város rejtett statikájára, amelyet a valóságban még 
senki sem látott. Mert, a Városháza díszbejáratánál, az árkádok felett, ugyanazok az 
Atlaszok álltak, mint a Könyvtárnál..., a Gimnázium bejáratának mindkét oldalán 
ugyancsak..., és még nagyon sok más palotán, mindenütt Atlaszok, mint valami 
mitikus föld feletti alapok! A könyvtári Atlaszok saját hologramjukat sugározták 
szerte a környez ő  épületekre. A város titkos, rejtett statikájának azon iniciális 
részei voltak ők, amelyből kibomlik a teljes teret átható, az egész várost atlaszizáló 
— szimbolikus valóság. A mindennapok őrült nyüzsgésében, amikor az ember a saját 
felebarátját, de még a saját lelkét sem látja, ezek az Atlaszok is láthatatlanok, a hold-
fényben azonban anyagtalan külsejük kitapinthatóvá válik a szív számára. S őt, ele-
gendő  valamely házat szeretni, és maga a szeretet fogja kivetíteni rá az Atlaszokat. 
Megérted ezt, ha majd csavargásaid során a város északnyugati, hajai kapujánál 
található szül ői házadhoz érsz. Noha már régen lebontották, el őtted újra ott áll a 
fehér házikó, deszkából való oromzatával, és a tornác alatt, immáron csak a mesék 
világába vezető, nyitott, zöld színű  bejárati ajtajával, melynek bal és jobb oldalán 
az Atlaszok vakító fénykoszorúi tartották a csillagok és a szegénység terhe alatt örök-
től fogva hajladozó mestergerendákat! 

6. Epifánia az Atlaszokról 

FELEBREDVE REGGEL háromrészes epifániáddal az Atlaszokról, megkeresed 
könyvtáradban Kata Martinovié Cvijin Raichle Ferenc szabadkai alkotása című  köny-
vecskéjét. Kijegyzed bel őle, hogy a Nemzeti Kaszinó, a mai Városi Könyvtár alap-
kövét 1895 szeptemberében fektették le, az azt követ ő  év júliusában az épület már 
készen állt, valamint, hogy a tervez ő  és kivitelező  feleségül vette Varga Károly váro-
si tanácsos lányát. A neobarokk építmény három utcára néz, míg a f őbejárat a 
város központi terér ől nyílik. A bejárat mindkét oldalára egy-egy Atlaszt helyeztek, 
ők viselik a hátukon az erkélyt. A meg nem er ősített adatok szerint Telcs Ede, a 
később ismertté vált magyar szobrász készítette el őket. Az egyetlen kifogásolnivaló 
rajtuk — írja K . M. Cvijin — indokolatlan er őlködésük, hogy azt a törékeny, légie-
sen könnyűnek tűnő  erkélyt izmos és széles vállukon megtartsák. 
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A művészettörténet nagy ismer ője, Bela Duranci majd elmondja neked, hogy az 
Atlaszok dekoratív domborm űvek, melyek művészeti értéke csekély, ráadásul néhány 
anatómiai melléfogás is észlelhető  rajtuk. Szerinte Telcs 1894-ben készült Góliátja 
stiláris értelemben hasonló az Atlaszokhoz. 

Számodra nem lesz világos, hogy az akkor huszonnégy éves Telcs hogyan alkot-
hatott fércm űvet, még ha dekoratívat is, ezért „meg nem er ősített adatokra" hivat-
kozva azt fogod mondani, hogy az Atlaszok magának Raichl'-nak a m űvei. Hát az 
építészek nem sajátságos szobrászok is egyben? A szecesszió m űvészei, akikhez né-
hány év elteltével ő  maga is tartozni fog, általában összm űvészeti alkotásokról 

álmodnak, a művészet minden szintjén otthonosan mozognak, így aztán épületeikhez 
maguk tervezik meg a teljes enteri őrt, berendezést és díszítést. Miért ne alkothatta 
volna meg Raichl' az Atlaszok és nimfák figuráit, amikor palotája ,gyönyör űséges 
dombormű , amelyen saját kez űleg rajzolta meg a teljes díszítést is? Eletének utolsó 
éveiben festészettel is foglalkozott, akkor hát miért ne készíthette volna el az Atla-
szokat is ő  maga? Duranci szavai szerint a Duna menti Apatinból, Partos és Raichl' 
építészek szül ővárosából tizenöt szobrász is útjára indult. Végül is pedig, ha az 
Atlaszok valóban Telcs m űvei, szerzőisége — tekintet nélkül arra, hogy 1918 után az 
épületről szóló levéltári adatok eltűntek — ugyan mire fel lett volna olyannyira 
elhanyagolva,, rejtegetve vagy elfeledve,, hogy még csak nyoma sem maradt? 

AZ ERKELYT ALÁTÁMASZTÓ KET ATLASZ nem egyforma. Az egyik durva, 
robusztus vonásakkal rendelkezik, azt is mondhatnánk, maga a megtestesült Hiúság, 
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míg a másik, a gyengédebb és kedvesebb, a Szeretet jegyeit viseli magán. A gyengé-
debb Atlasz, a jobb oldali, bizonyos szögb ől nézve, magára Raichl'-ra fog emlékez-
tetni téged. De ha az ellenkez ő  szögből figyeled meg a bal oldalit, a hiút, ismét a 
maestro vonásaid véled felfedezni. 

A művészettörténészek kifogását, hogy az Atlaszok túlságosan er őlködnek ahhoz 
képest, hogy a hátukon egy könnyű, törékeny erkélyt kell megtartaniuk, értetlenül 
fogadod, és e közönséges állítással szembeszegülsz. Kijelented, hogy az Atlaszok nem 
is az erkélyt tartják, hisz az csak látszat, hanem — akár a mitikus Atlasz — az egész 
égboltozatot, azaz a Paradicsomot, amelyet Gaston Bachelard egy nagy könyvtárnak 
képzel el. Így az Atlaszok az emberi ostobaság és szenvedés, rajongás és kálvária 
egész történelmét viselik magukon, Pál apostol szeretethimnuszától az orléans-i sz űz 
máglyahaláláig, Prométheusz ajándékától a t űzre vetett könyvekig és emberekig. 
Majd mosolyogva arra gondolsz, milyen jó, hogy Városi Könyvtárnak olyan épüle-
tet választottak, amelyet Atlaszok támasztanak alá, hiszen a könyvek általában 
súlyosak, akkor is, ha olvassa, akkor is, ha cipeli őket az ember; az egyszer ű  nép 
meg azt hiszi, csupa titánok írták őket. 

Hogy a művészettörténészek nem látják a dolog lényegét, és hogy a részletek 
méreteit elvétik, mert az egészb ől kiragadva, földi és kozmikus helyzetét elhanyagol-
va szemlélik, arra szépen rámutatott Tolnai is, amikor egyik írásában a Raichl'-ról 
szóló monográfia szerz őjének megmagyarázta: az Atlaszok er őlködése igenis indokolt, 
mert nem csupán a könyvtár törékeny erkélyét tartják a vállukon, hanem „Szabad-
ka fölött az égboltot" is. 

A licencia poetica megengedi neked, hogy az Atlaszok eredetér ől megálmodott 
érveket is felsorakoztass. K. M. Cvijin Raichl'-ról szóló könyvecskéjének elolvasása 
után a történet anyaga homályosan kavarogni kezd benned, úgyhogy azon az éjsza-
kán álmodban — ezúttal már nem gyermekként, hanem érett feln őttként, aki nem 
tudja, mit kezdjen a váratlanul kapott teherrel — ismét eltévedsz Raichl' palotájá-
ban. A szerz ői est befejezése után, amikor a termet már mindenki elhagyta, te 
újfent nem vetted észre, hogy magad maradtál. Egyik teremb ől a másikba tévedtél, 
körben bejártad az egész emeletet, a kijáratot azonban, akárcsak gyermekkorodban, 
újra sehol sem lelted. De mivel az emberi szív nem csupán labirintus, csodák is szü-
letnek benne, váratlanul, az egyik szobában, Raichl' portréja el őtt találod magad. 
S a művészeti alkotás, mintha csak élne, közli veled, hogy nem véletlenül vagy itt, 
lévén hogy ő  — akárcsak Amfortas Parsifalt — már várt, hogy megmondja neked: az 
Atlaszokat saját képmására ő  maga teremtette meg. Az egyik a Szeretet, a másik a 
Hiúság jegyében áll, szellemének két ellentétes pólusát személyesítik meg tehát. Köz-
ben azt is közli veled, hogy a saját teher senkinek át nem adható, mert az ember 
Atlasz, aki önmagát tartja a hátán. Saját keresztjét mindenki maga hordja, s meg 
sem vakaródzhatsz addig, amíg el nem viseled azt, ami rád van mérve. Hiába lesik 
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az emberek azt a mozdulatot az Atlaszoknál, ők megtanulták a leckét szerz őjüktől, 
akinek ez családi otthonába, megvalósult álmába került. És még azt is elmondja 
neked, hogy az Atlaszokat ő  maga teremtette, mert szeretett volna eljátszadozni épp-
oly komolyan, mint valaha, gyermekkorában, a Duna homokos partján. És játszado-
zott, oly önfeledten és oly komolyan, mintha nem is játék lett volna az, hanem 
teremtés, játék és teremtés, teremtés és játék. 

AZ ATLASZOKAT EGY ALKALOMMAL megcsorbították, így a réseken át 
láttad, hogy belül üresek, és hogy egy kereszt alakú vasvázra vannak feszítve. Az 
Atlaszok váza keresztb ől, szeretetb ől és gyengédségből áll, míg az üreg bennük a koz-
moszban vagy az atomban található ürességhez hasonlatos. Noha ebb ől az üresség-
ből van a legtöbb, az egész tartja magát. Ez az üreg — mondja a m űgyűjtő, aki biztos 
abban, hogy egy napon az Atlaszok is a gy űjteményébe kerülnek —, ez az üresség 
voltaképpen lakótér, ide költözik minden elhunyt szabadkai nagyság lelke, úgyhogy 
a titánok az idő  múltával egyre er ősebbekké lesznek. 

,Vajon az ott, az Atlaszokban, a mester és a tanítványa?" — kérdezi a beteg kis-
fiú Purčar Az otthon egyre távolabb című  regényében. Te azonban tudod, hogy ez nem 
igaz, mert belestél a testükön támadt réseken, és láttad, hogy az óriások üresek, a 
gipszbőrüket pedig egy vaskeresztre feszített dróthálóra húzták. Nem a mester és 
tanítványa van az Atlaszokban, hanem csak a mester meg az ő  két arca: az egyik 
a Szeretet, a másik a Hiúság. A titánok ezt a két er őt képviselik, melyek között ő  
megfeszült. Ha figyelmesen megnézed őket, arcukon megleled Raichl' névjegyét. 
Raichl'-t az Atlaszokon — írja Csáth Géza 1908-ban Kosztolányinak — vagyona elár-
verezésének napján felismerte két n ője: felesége a bal-, szeret ője a jobb oldali 
Atlaszban látta meg őt. 

A belső  keresztjükre feszített Atlaszok gyengék és üresek, de ebben az üresség-
ben létezik egy pont, ahol egyensúly van. Itt tökéletes nyugalom és összhang ural-
kodik, mint a vihar szívében, ahol nincsenek er ők, mert kölcsönösen semlegesítik 
egymást. Ez a pont kiterjeszti sugárzását a városra, és az emberekben összehangol-
ja a földi er őket az égiekkel. Az Atlaszok egyszerre er ősek és gyengék, gyengék és 
erősek, a teher pedig, amit a vállukon cipelnek, egyszerre könny ű  és súlyos, súlyos 
és könnyű . Az erkélyt tartva az égboltot, az égboltot tartva az erkélyt tartják. 
Az Atlaszok akkor is tartanák az égboltot, ha az a város felett meghasadna, és 
akkor is, ha az a Végítélet napján leszakadna. A könyvtárat meg, ezt a kötetekkel 
teli Noé bárkáját, az Ozönvíz felett is megtartanák, amíg csak az erkélyre, cs őrében 
egy ágacskával, galamb nem szállna le. 

7. A maestro utolsó palotai éjszakája 

A RAICHL'-PALOTA ÉPÍTÉSE 1903 februárjában kezd ődött. A gazdag beren-
dezés és a nagyszámú kerámia-díszítés miatt elhúzódó munkálatok csaknem két tel- 
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jes évet vettek igénybe, úgyhogy Raichl' csak 1904. december 28-án kér engedélyt a 
Városi Tanácstól a beköltözésre. A szobák ingósága igazi kézm űves remekmű -gyűj-
teménynek számított, a falakat számtalan képz őművészeti alkotás takarta. A család 
mindezt a gyönyörűséget mindössze három és fél évig élvezi, mert már 1908. május 
26-án a Királyi Törvényszék cs ődeljárást indít Raichl' ellen, melynek során egész 
vagyonát elkobozzák és elárverezik. Az épít őművész otthona egy bank tulajdonába 
kerül, amely azt sem tudja, mit kezdjen vele. Csak 1949-ben, amikor a Városi Mú-
zeum, majd 1968-ban, amikor a Képz őművészeti Találkozó fennhatósága alá kerül, 
teljesülhet a szabadkaiak vágya, hogy kultúrpalotává avassák. 

A K. M. Cvijin Raichl'-ról szóló könyvéből átvett adatokhoz, miel őtt a palo-
tát ismételten meglátogatnád, kronológiai sorrendben még néhány közismert véle-
ményt csatolsz. „Ez a magyaros stílusban épült palota, széles körvonalaival, 
merész formáival és egyedülálló külsejével minden bizonnyal Szabadka legszebb 
épülete" — írja a Bácsmegyei Napló újságírója 1908. július 10-én. Hogy aztán a 
szabadkai Bácskai Hírlap 1910-es újévi számában a még fiatal, de már ismert Csáth 
Géza, egy képzeletbeli világutazónak mutatva be Szabadkát, azt írja, hogy szül ővá-
rosának legszebb szecessziós építményei híven tükrözik azoknak az újgazdag polgár-
társainak a felszínességét, akiknek mit sem ér; hogy van pénzük, ha nincs ízlésük. 
Csáth bírálja mindazt, ainiben mi ma gyönyörködünk. Raichl' palotáját viszont, 
noha azonnal magára vonja a városba érkez ők figyelmét, lévén, hogy közvetlenül a 
vasútállomással szemben található, a képzeletbeli lordnak szánt városbemutatójában 
úgy elhallgatja, mintha nem is létezne. 
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Azt, hogy hogyan ír egy idegen Szabadkáról, megtudhatod Claudio Magris 1986-
ban megjelent. Duna című  érdekfeszít ő , de annál sekélyesebb könyvéb ől. A szöveg, 
amely a Szabadka ;  avagy a hamisság költészete címet viseli, kifejezetten groteszk képet 
fest a Raichl'-palotáról és a Városi Könyvtár épületér ől: „A házakon visít a sárga 
meg a kék szín, kagylómélyedésekre emlékeztetnek, hóbortos díszekkel, ananászra 
hasonlító koronákkal, óriás kebl ű  amorokkal, valamint olyan hatalmas és szakállas 
kariatidákkal vannak telerakva, melyek alsóteste fokozatosan oroszlánszer űvé lesz, 
hogy aztán alaktalan hullámzássá mosódjék széjjel:" Így vélekedik a trieszti Magris, 
ám legalább azt tudnia kellene, hogy a Kariatidákon kívül Atlaszok is léteznek, 
valamint hogy a Raichl' palota Gaudi Casa Millája előtt épült fel. 

A MASOK VELEMENYENEK rövid áttekintése után másnap újra elmégy a 
palotába. A százesztend ős platánok során haladva az épület felé, el őször a stilizált, 
fordított szív alakú monumentális kapuzat és az élénk díszítés ű , rózsaszínű  kerámi-
ával bevont toscanai oszlopokra támaszkodó, boltíves loggia t űnik fel, középütt az 
erkéllyel. Megpillantod a vakító parázslás és a homlokzat játékos formáinak csipkés 
összhangját, melyet a délel őtti napfény, mélységes árnyaival, varázslatos színtérré és 
misztikus proszcéniummá alakít át. A kapuzat mindkét oldalán egy-egy félhatszög 
alakú, el őretolt ablakot látsz, miközben a kerámiakoszorún sikló tekinteted hullám-
szerűen emelkedik fel a pártafal középs ő  csúcsáig, melynek egyensúlyát két oldalsó, 
ugyanazzal a kerámiával bevont tornyocska biztosítja. Mindezek felett észreveszed a 
sokszínű , zománcozott cserepekkel kirakott magas tet őt zöld kerámiavirágos ablaka-
ival. A kobaltkék, muráni üvegb ől készült, aranyos részletekkel ékesített, játékos 
növényszer ű  díszelemek, az ablakok fels ő  részén részben meg őrzött, velencei üveg-
ből kiművelt virágos vitrázsok, a maszkok és szív alakú kerámiadíszek, az ugyan-
csak szív alakú, kovácsolt vaskerítések, valamint a fény- és árnyjáték az épület 
sculptori módon megformált vajszín ű  homlokzatán — álomképnek tűnik majd neked. 

A palotába egy masszív, csiszolt üveggel díszített, faragott ajtón lépsz be, miután 
magad mögött hagytad a kovácsolt vasból készült, tekervényes virágsövényekkel 
teletűzdelt, fele olyan magas, szív alakú küls ő  kaput. A haloványzöld bejárati folyo-
só mindkét oldalán ugyanolyan formájú fehér boltíveket találsz, mint amilyeneket az 
épület díszkapujában láttál; ezek piros-zöld szín ű  növényi motívum formájú stukkó 
díszítményekkel vannak kirakva. A motívum közepében egy kék meg egy aranyszí-
nű  szív látható. 

Itt megállsz egy pillanatra, és K. M. Cvijint idézed: „Nem csupán a díszít ő  ele-
mek, hanem az egész építmény m űvészi megoldása egyetlenegy, oly szerény, mégis oly 
közeli motívumon, a szív motívumán nyugszik. Minden szeretetét a szép, a m űvészet, 
és persze az élet iránt Raichl' otthonának ezen egyszer ű  motívum, a szeretet örök 
jelképe bázisán történ ő  megalkotásával fejezte ki." S ezzel történeted visszakanya-
rodhat Pál apostol szeretethimnuszához: „Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén 
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szólok is, szeretet pedig nincsen énbennem, olyanná lettem, mint a zeng ő  érez vagy 
pengő  czimbalom." Közben azt gondolod majd, hogy Raichl' is tudta: szívnek és 
levélnek egy alakja van, csak a színük különböz ő, ami csak más szó arra, hogy komp-
lementáris: a szív voltaképpen piros levél, a levél pedig zöld szív. Más helyütt azon-
ban K. M. Cvijin Raichl'-ról a következ őket mondja: ,Vagyonának utazásokra, ritka 
műtárgyakra, otthonuk pazar és drága berendezésére való eltékozlása óhatatlanul a 
pénzügyi tönkremenés felé sodorták ezt a hedonistát." Te viszont azt mondod: a 
hedonistában nincs meg az a szeretet, amelyr ől a szent apostol beszél, a hedonista 
önző  és hiú. Vanitas vanitatum — szól a Prédikátor — , hiúságok hiúsága minden, ide-
je van a vetésnek, és ideje az aratásnak... 

Nem tartózkodsz a földszinten, ahol egykoron a gazdasági és a munkahelyiségek 
voltak, hanem a márványlépcs őkön felsétálsz az emeletre, és az egyik kis folyosó jobb 
oldalán található tömör, virágdísz-faragványok borította kétszárnyú ajtón át belépsz 
a tágas ebédlőbe és bálterembe, melynek falait valaha szecessziós faburkolat fedte. 
A szalon belső  sarkaiban két kandallóra bukkansz. Kovácsolt sárgarézb ől készült 
ajtóik perforációiban viola, kék és zöld szín ű  alabástromlapok láthatók. A kandal-
lókkal szemben valamikor sokszín ű  velencei üvegb ől összeállított üvegház állt, ma 
azonban már hű lt helyét leled. A nagy bálteremb ől átlépsz a férfiszalonba, a török 
szobaként berendezett dohányzóba, amely az utcára néz ő  homlokzat széls őjobbolda-
li szárnyába nyúló biliárdteremben folytatódik. Innen az utcai rész közepén talál-
ható két másik szobába, a zenei és a n ői szalonba, a ház lelkébe és szívébe mégy. 
Mindkét helyiség L alakú. A zenei szalonban a betű  egyik elágazása egy félhatszög 
alakú, előretolt ablakba torkollik; e meghitt szögletben egykoron párnázott padocs-
kák várták a muzsikát igazán élvezni vágyókat. Maga a szoba zöld kelmével volt 
bevonva, ami az el őtte elterül ő  loggia ajtófájának sötét színével elegyedve ezt a 
szobát is sajátosan varázslatossá tette. A szalon mennyezetét, akárcsak az összes 
többi emeleti mennyezetet is, virágos, egykoron színes, stukkó ornamentika díszíti. 
A sarokban látható medalionokból még kisejted a szecessziós, lágy vonalú n ői alak-
zatokat. 

A női szalonban az L bet ű  egyik elágazása alapja annak az erkélynek, amely a 
loggiát a homlokzaton két részre osztja. Az ablakon kívül az erkélynek van még két, 
a loggiára kijáratot biztosító ajtaja is. Amíg a Raichl' család a palotában tartózko-
dott, a szalont durva, sötét ibolyaszín ű  vászon borította, mennyezete pedig mind a 
mai napig megőrizte a dekorációt, melynek kazettái — akárcsak az épület ajtói és 
fából készült egyéb részei — faragott szívmotívumoktól hemzsegnek. Ez a helyiség 
még egy csiszolt homályos üvegb ől való, a fő  lépcs őházra nyíló ablakocskával is ren-
delkezik. 

A rövid pihenés után ezekben a szobákban, amelyek most gyermekkorod Grál-
jának tűnnek neked, utadat az épület bal szárnya, Raichl'-ék egykori intim helyisé- 
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gei felé veszed. Az utcai rész legnagyobb helyisége a gardróbbal összekötött hálószo-
ba. Valaha innen jártak be a fürd őszobába, egy szív alakú boltív alatt. Egyedül ezen 
a boltíven maradt meg a kék és sárga szín ű  díszítmény. A gardróbból átsétálsz a gye-
rekszobába, ahonnan palotai zarándok-körutadon újra a lépcs őházba érsz. 

EZUTÁN BEIIIÉGY A SZOBÁBA, amely a földszinten, a főbejárattól balra 
helyezkedik el, és amelyben Raichl' portréja — álombéli Amfortasod — található. 
Mélyen belenézel a képbe, melynek értékét a tekintetben és a koloritban leled. 
A koloritban, mert a képen ugyanazok a színek láthatók, mint az egész palotában. 
A tekintetben, mert olyan szempár ez, amelyben benne van minden, amit a lélek 
megélt, cselekedett és álmodott. Mélyen belenézel tehát Raichl' szemébe, és megpil-
lantasz benne néhány jelenetet a maestro utolsó palotai éjszakájából, és látod, hogy 
ez az utolsó éjszaka a Duna mentén, Apatinban töltött gyermekkor éber álmaival 
telítődött... 

Az els ő  álomban Raichl' egy olyan közönséges, budárházra vagy halászkunyhó-
ra emlékeztet ő  házikóban tartózkodik, amilyeneket gyermekkorában látott szül őföld-
jén. Alacsony szobácska, hajladozó gerendákkal, fehérre meszelt falain göröngyös 
sárvakolat. Ott, ahol a mész alól pelyva kandikál, elegend ő  egy lágy érintés, és a fal 
máris mállik, ami az emberi erőfeszítések hiábavalóságára és minden dolog mulan-
dóságára utal. Egyszer ű , szegényes viskó tehát, ő  meg — Szabadka legszebb palotá-
jának tulajdonosa, amelyet maga tervezett és épített fel — oly boldognak érzi magát, 
mint aki hosszú távollét után végre hazatért. Csodálatos palotájában sok szoba van, 
mindegyik más stílusú, és az egyik szebb, mint a másik. Csakhogy ez nem szentély, 
hanem palota csupán, mert nincs szíve. Hiába a szív alakú motívumok tömkelege. 
Az egész építmény egzotikus kagylóra hasonlít, de sehol sincs benne gyöngy. Es az a 
titkos átjáró a padláson, amely házát összeköti a mellette állóval, azzal, amelyikben 
a szeret ője lakik — annak a szent elvnek az elárulása, hogy minden otthon önmagá-
ban teljes, végtelen kis kozmosz. Palotája óceáni kagylóhoz hasonlatos, ő  viszont úgy 
érzi magát benne, mint egy homokszem, amely saját gyöngyhéjról álmodik, és amely 
kibékíthetné őt a kagylóval. Egyszerre világossá válik el őtte, hogy ez az áldott vityil-
ló, amelyben úgy érzi magát, mint a mennyországban, valójában az öreg halász kuny-
hója, melyben gyermekként, egy hajdanvolt napon, hosszas folyóparti játszadozás 
után, művészi hivatásról álmodozott. Eszébe jutnak „művészi játékai" a homokon, 
eszébe jut, hogy az öreg halász homokfest őnek és homokszobrásznak hívta őt („Du 
bist ein Sandmahler und ein Sandformer” — mondta a maga nyelvén), bels ő  szemé-
vel újra megpillantja gyermekkori „homokm űveit"... Egy alkalommal fordított szív-
figurákat rajzolt a homokba, amikor a szemközti irányból megjelent az öreg, és azt 
kérdezte t őle, miért éppen szívet rajzol, talán szerelmes, amire ő  azt válaszolta, hogy 
nem szív az, hanem levél. „Igazad van — bólogatott a halász —, a fa mindig szerete- 
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tet áraszt, az ő  szemszögéből csak levél, de a látni tudók tudják, hogy kitárt 
szív az". 

...Egy másik alkalommal az öreg látja, hogy a kisfiú a nedves homokból valami 
hóemberhez hasonlót gyurkál. Oly önfeledten, oly komolyan játszott, mintha nem is 
játék lett volna az, hanem teremtés, játék és teremtés, teremtés és játék. Csakhogy 
ez a homokember jóval megtermettebre és robosztusabbra sikeredett azoknál a hóem-
berkéknél, amelyeket a gyerekek csinálnak télen. Meg is mondja ezt az öreg a kis 
szobrásznak, ám ő  azt feleli, hogy ez nem egy közönséges homokember ám, hanem 
igazi óriás, Titán, Atlasz, aki az egész égboltot tartja a hátán. 

Akkor hallotta az öreg halász életében el őször a mesét az Atlaszról, akit Zeusz 
az iszonyú teher örökös viselésére ítélt. Két évtizeddel kés őbb, az építőművész Raichl' 
játszani kíván, és ugyanolyan komolyan, mint gyermekkorában, els ő  szabadkai épü-
letére gipszb ől két Atlaszt gyúr — éppúgy játszadozva, akárcsak egykor a dunai ho-
mokban. És játszik, oly önfeledten, oly komolyan, mintha, már nem is játék lenne 
az, hanem teremtés, játék és teremtés, teremtés és játék. Es száz évvel azt követ ő -
en, hogy Raichl' Atlaszait megteremtette, te eljátszadozol életének néhány lehet ősé-
gével és pillanatával, történetet sz őve róla egy szemvillanásnyi triptichon alapján... 

Fekszik Raichl' a halász kunyhójában, többé már nem gyerek, hanem -  művész, 
építész. Palotája óceáni kagylóra hasonlít, ő  meg úgy érzi magát benne, mint egy 
homokszem, és saját gyöngyhéjról álmodik, amely kibékíthetné őt a kagylóval. Fek-
szik boldogan ebben a vityillóban, fekszik er ő tlenül a Grál-kastélyban, és egyszerre 
ráébred, hogy az öreg halászban nem ismerte fel Amfortast — a Halászkirályt, 
annak kunyhójában pedig nem ismerte fel a misztikus Kastélyt, és megérti, hogy ez 
a szobácska életének archimedesi pontja marad, amely szakrális fényt fog sugároz-
ni mindörökké. Es ha még egyszer az életében házat emel magának, egészen másmi-
lyennek fogja megépíteni, mint ez az ezeregy éjszakából való vár, amelyet holnap 
örökre elveszít. Mindenekel őtt megvásárolja az öreg halászkunyhót, majd új palotá-
jába egészében beépíti, a gyermekkori áldott szoba Szentélyének központja, szíve 
lesz... 

Most világosan látta, hogy palotája nem kiváltságos materializált tér, hanem a 
hiúság vakító tűzijátéka volt, így többé már nem bánta, hogy elveszítette, hogy 
holnaptól valaki más birtokába jut. 

8. Aranykor 

A SZÁZADFORDULÓN SOK ÉPÍTÉSZ sejtette a Monarchia bukását. Egy 
omladozó világ sietett minél több emlékművet emelni, amelyek majd túlélik, s 
amelyek e halálos kötés aranyfonalait az eljövend ő, fiatalabb századba áthúzzák. 
Az építészeti remekművek felépülésének gyors ritmusában, amely azonos volt a 
birodalom leépülésének ritmusával, Raichl' a történelem azon törekvését vélte felfe- 
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dezni, hogy a romboló és az épít ő  erőket egyensúlyban tartsa. A. m űvészet aranyko-
rát élte, főleg Szabadkán, melynek legszebb épületei akkor emelkedtek. A város 
kiépülésének kora ez. A Könyvtár az Atlaszokkal, a Raichl'-palota, a Zsinagóga és a 
Városháza, a város mai szimbólumai, mind a századfordulón keletkeztek. Szabadka 
akkoriban a Monarchia leggazdagabb városa, a ragyogásban magával Budapesttel 
kíván vetekedni. Hogy ez a törekvés már akkor sem újkelet ű , arról Mikszáth 
Kálmán tanúskodik, aki 1880 szeptemberében, végigsétálva a vasútállomástól a f ő té-
rig vezető  utcán, első  pillantásra megfigyeli, hogy Szabadka, jellegénél fogva, olyany-
nyira különbözik Szegedtől, mintha egy egészen más világhoz tartozna. „A szabadkai 
csillogásban — mondja — van valami er őltetett, a szegedi puritanizmusban van vala-

.. mi tiszteletre gerjeszt ő."  

A túlzott csillogás Csáth Gézát sem lelkesíti, ő  harminc évvel kés őbb, fentebb 
említett. zsurnaliszta bedekkerében, a Zsinagógán élcel ődik: „Ha temperálódik, a 
színe szép lesz...", valamint: „A Városháza a kis teret be fogja tölteni, és reá fog 
nehezedni a házakra körös-körül, mint egy hatalmas tyúk..." Az újdonsült szecesz-
sziós épületek építészeti szintézisében Csáth akkor még nem érzi (mint ahogyan 
később Magris sem) azt a ,;Szabadka egész életének mindent átfogó összhangjáról 
szóló metaforikus üzenetet", amelyr ől az ezredvégen majd Bela Duranci ír. 

E ,,metaforikus üzenet" nyomán, a bíráló hangvétel ű  idézetekhez a szájhagyo-
mány őrizte helyi mítoszokból is adagolsz néhány töredéket. Ezek szerint, a szóban 
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forgó épületek hajók, amelyek a történelem viharában megfeneklettek a Pannon-ten-
ger egy láthatatlan sziklazátonyán, s matrózaik, anyakiköt őiktől egyforma távolság-
ban, a nyílt tengeren találták magukat. Így aztán a sziklazátonyból szigetet varázsolva 
megteremtették saját új világukat, saját Atlantiszukat. Az anyakiköt őkben élő  test-
véreikhez viszonyítva mindannyian kisebbségben voltak, de az általános kisebbségi 
tudat felsőbbrendűségi érzéssé magasztosult, ahogy mondani szokták: ,,amib ől kevés 
van, az mindig többet ér". 

Egy másik változat szerint a Városi Könyvtár Noé bárkája a város emlékezeté-
vel van rogyásig megrakva. A Raichl'-palota, a Zsinagóga meg a Városháza pedig 
Kolumbusz három hajója, amelyek a Pannon-tenger fenekén horgonyoztak le. A Pan-
non-tengerr ől azt tartja a legenda, hogy egyszer újjáéled. El őször a Fűzfapatak meg 
a többi feledésbe merült folyócska jelenik meg, majd a mocsarak, azok egyesülnek 
a jelenlegi tavakkal, s az egész tengerré lesz, amely találkozni fog a világ nagy vize-
ivel. Talán akkor majd ezek az épülethajók felszedik horgonyaikat, és új, jobb vilá-
gok nyomában az óceán felé veszik útjukat. De az is lehet, hogy a hatalmas bárka, 
az Atlaszokkal az orrában, elhajózik egyetlen szül őföldünk, Atlantisz felé. 

Természetesen te tudni fogod, hogy a legszebb szabadkai építményekr ől szóló 
helyi mítoszok a letűnt időkben búvárkodók képzeletének szüleményei. Megsejted 
viszont, hogy mindezekben a fikciókban, akárcsak a mesékben, ott bújkál az igaz-
ság magva, a jelképes lényeg, ezért pontosan lejegyzed őket. 

9. Szentély és átalakulás 

HAZATERVE a Raichl"-palotából azt álmodod, hogy sétára indultál a holdvilá-
gos éjszakába és újra megpillantottad a város rejtett statikáját: a paloták többségén 
ott görnyedtek az Atlaszok, tartottak valamit, amir ől csak ők tudták, hogy mi az. 
Minden épület között pedig valamilyen láthatatlan kapcsolat állt fenn; mert olyan 
érzésed volt, hogy ha csak egy is közülük összed őlne, az összes többi azon nyomban 
követné, illetve, hogy egy sem mehet tönkre, amíg egymásra támaszkodnak. Ezekben 
az utcákban gyakorta jártál, és az épületeket jól ismerted, legalább annyira, mint 
önnmagadat. Most azonban láttad, hogy nem egyszer ű  épületekr ől, nem közönséges 
építményekr ől van szó, hiszen mindegyik lélegzett, lüktetett és sugárzott. Olybá t űnt, 
hogy a város él és szentéllyé alakul át. Mert szentély minden egyes ház, amelyik a 
másikért él, és amelyben az összes többi benne lakik. Láttad, hogy az Atlaszok nem 
csupán a könyvtár törékeny erkélyét tartják, hanem a Raichl'-palotát és a Város-
házát és a Gimnáziumot és még sok más palotát, s őt: még a te szül ői házadat is, 
amely már rég nem létezik. Szabadkán az Atlaszok tartanak mindent, még a város 
felett az égboltot is. Minél több súlyra vágyva, mintha megfeledkeztek volna arról, 
hogy a mitikus Atlasz terhét büntetésb ől viseli, de arról is, hogy nem egyenlíthetik 
ki magukat a Létfenntartóval. De... elegend ő  egy házat szeretni, és az Atlaszokat 
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maga a szeretet fogja rá kivetíteni. S akkor ez már nem az a Titán, aki kényszer-
ből, hanem az, aki terhét szeretetb ől viseli magán. Ez az átlényegült Atlasz, aki 
önmagát hordja a vállán, mint az ember, mint a Létfenntartó. 

10. A város védelme 

MÁSNAP 1VIIKOZBEN ott üldögélsz az olvasóteremben, pontosabban: a hajó 
díszfedélzetén, amely könyvekkel megrakva immáron több mint egy évszázada vesz-
tegel lehorgonyozva az egykori Pannon-tenger fenekén, még pontosabban: Noé bár-
kájában, melynek orrát biztos kézzel tartják a fáradhatatlan Titánok, úgyhogy a 
koordináták pontosak és stabilak, tehát: miközben a fels ő  fedélzet dísztermében há-
romrészes pókhálódba az utolsó szálakat szövöd, olybá t űnik neked, hogy a vakító-
an fényes tükrök sötétmélységéb ől ott leselkednek a legénység elt űnt tagjai, Slavko 
Matković  és Mileta Đonović  költők, és azt kérdezik, beléphetnek-e a történetbe. 
S míg te habozol, ők egyszerre az erkélyen teremnek, könnyedén leemelik azt az 
Atlaszok válláról, majd a szök őkút és a Városháza felé repülnek vele, hogy egy 
pillanatra tehermentesítsék a gipsztitánok fáradt vállait. Azután a Zsinagóga felé 
folytatják, majd a Raichl'-palota irányából visszatérnek, fordulnak egyet a közpon-
ti Napóra felett, üdvözlik a márványcárt és derék társait, újra a könyvtárhoz röp-
pennek, és az erkélyt helyére visszateszik. Azt gondolod majd akkor, hogy ők is 
emlékeztetni akartak téged az Atlaszok fontosságára, arra, hogy mily jelent ősek a 
városra és annak égboltjára nézve, hiszen oly kevesen vannak, akik látják ezt. 

Valóban: kevesen vannak, akik ezt tudják. E különlegesek közé tartozott A repü-
lő  Vucsidol című  regényb ől az angol flotta is, amely az egyik álmodban, nem mint 
Csáth könyvében a Palicsi-tóra, hanem a könyvtár el őtti szökőkút vizére hajózott, 
hogy onnan, közvetlen közelr ől, könnyebben bevegye az Atlaszokat. És még miel őtt 
ezek a kicsiny-nagy hajók elkezdték volna a maguk háborús játékait, te, mint 
valami tengernagy és rendez ő, már ott álltál a színház el őtt, és az odavet ődött 
járókelőkkel, a könyv motívumai alapján, sebtében elvégezted a város védelmének 
rögtönzött színreállítását. Nagyszer ű  stratégiának bizonyult, mert az angol hadiha-
jók, ahelyett, hogy a könyvtárat támadták volna, elfogadták a színpadi el őadást, és 
oly mértékben élvezték a játékot meg a harc színlelését, hogy teljesen megfeledkez-
tek jövetelük eredeti céljáról, s így az Atlaszok meg lettek mentve. Megmutattad az 
idegeneknek, hogy város és ember kölcsönösen fenntartják és m űvelik egymást, hogy 
a város oltalmazza az embert, mert az ember védi a várost, és az Atlaszok, mint 
eddig, egy teljes évszázadon át, vezetni fogják a könyvtárat továbbra is. 

Azok, akiknek szavai nem lettek olyanná, „mint a zeng ő  érez vagy pengő  czim-
balom", tudják, hogy az ember ereje gyengeségében, gyengesége pedig erejében 
rejlik. Tudják, hogy a város olyan, mint az ember, hogy a város olyan, mint a fa. 
És hogy a város — zene, a sár Számmá dics őült hangja. 
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III. A történet törékeny erkélye alatt 

11. A pók röpte 

DERŰS TAVASZI ÉS ŐSZI napokon hosszú pókhálószálak szálldosnak a leve-
gőben, és rajtuk röpköd maga a pók is. De miel őtt nekilendülne, keresztfonalakat 
tapaszt az oszlopra vagy a fára, hogy fonadékát, amelyet nem sz űnik meg kibocsá-
tani magából, elkapja a szél és hurokba kösse. Azután átharapjá a szál rögzített 
végét, amitől az, mint a kígyó, hajladozni és lengedezni kezd a szélben, egyre 
jobban kigombolyodik és megnyúlik. Minél hosszabb a fonál, annál kitartóbb lesz, 
és gyorsabban növekszik. Amikor eléri a mintegy három méter ,hosszúságot, már 
képes az égbe lendíteni magát a pókot is (lehet, hogy az írót is?). Ó érzi ezt, mert a 
fonál (vagyis a szó) olyan er ősen húzza, hogy alig tud a helyén maradni, a szó már 
erősebb nála, és akkor az író ráveti magát, a mondat elragadja, és a felh őtlen azúr-
ba emelve hordozza a történet szárnyán... 

Így vetetted rá magad te is a téma lebeg ő  fonalára, s ingadozásod kontextusa, 
mert haboztál, hogy elfogadd-e a terhet, az imagináció áttetsz ő  fátyla alatt behúzó-
dott a történetbe és szöveggé változott. S amikor a történet már életre kelt, mások-
ról mesélve, valójában magadról szóltál. Egyet írtál, s mást írtál le. Elbeszélted, 
hogyan terebélyesedik történetté egy epifánia. A Rudinskiról szóló kezdeti triptichon 
— téged ábrázoló képekké változott. Az els ő  kép akörüli ingadozásod szemléltetése 
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volt, hogy vajon odaajándékozod-e a történet ötletét Ottónak, avagy magad hasz-
nálod fel. A Krsti ć  könyvében található fényképen nem látszott, sikerül-e A. R.-nek 
átjutnia a túloldalra, ezért a második kép, a Raichl'-ról szóló történet révén, való-
jában a te egyensúlyozásodat mutatja be a nyelv keskeny pallódeszkáján. Néhány 
saját és másoktól származó témát variálva, egy posztmodern toccatát írsz, tripla fú-
gával és kódával az építészr ől, a teherről meg az egyensúlyról. Mint ahogyan Raichl', 
Atlaszokat alkotva, oly komolyan játszott, mintha nem is játszott volna, úgy fogsz te 
is eljátszadozni a történet motívumaival és idejével. És mint ahogyan a hattyú egyet-
len dalt tud, de azt sohasem dalolja id ő  előtt, úgy történetedet te is csak akkor 
beszéled el, amikor az élet majd mer ő  isteni csodának tűnik neked. A harmadik 
képen, lejegyezve az Atlaszok szavait, megvalósítod a jövendölést a teherr ől, és a 
történet törékeny erkélye alatt tartani fogod a városra boruló eget. 

12. A megtalált nyelvi otthon 

A NYELV KESKENY PALLÓDESZKÁJÁNAK végére érve, hamarosan átlépsz a 
történet túlpartjára. Vajon milyen lesz az a leszálló lépés, vajon mir ől fog szólni az 
az utolsó mondat? Valószín űleg semmit sem fog lezárni, mert a történet kapuját nem 
szabad becsukni, a végén nyitva kell maradjon. Hogy a történet h ősei végigsétálhas-
sanak a városon, hogy visszatérhessenek oda, ahonnan jöttek: a valóságba. Es hogy, 
esetleg, még valamelyik barát helyet kapjon benne. Mert a történetnek nincs vége, 
mint ahogyan az embernek, mint ahogyan a városnak sincs. Es mint ahogyan egyet-
len valós építmény sem lehet soha épít ője belső, szellemi projektumának teljes meg-
valósulása, úgy a te történeted is lángoló látomás- és álomtöredékek befejezetlen 
mozaikja marad. És apokrif a képzeletbelihez viszonyítva. 

Befejezve az Atlaszok bels ő  hangjának neszezését, amely fokozatosan legöngyölí-
tette előtted a jövő  gombolyagát, és a város fölötti bolygóállásból olvasva el a törté-
net horoszkópját, a jövendölés végzetszer ű  hangjából és a második személy rideg 
tónusából végre eljutsz a jelen id ő  első  személyébe, és a saját, a történet révén meg-
lelt, nyelvi otthonodban a megkönnyebbülés áldott látszatában, a történet törékeny 
erkélye alatt, támasztod meg te is az eget a város felett, és mondod magadban: „ez 
az én történetem az én hangomon", miközben fogalmad sincs, hogy vajon a bal- vagy 
a jobb oldali Atlasz szólalt-e meg rajtad keresztül. 

Fordította Csík Nagy Ferenc 
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Ninkots K. Olga Mária 

Kiállítás a Milekié villában 
Vajdasági Magyar Képzőművészek kiállítása, 
Palies, 1952. június 26 — szeptember 30. 

Ötven évvel ezel ő tt, 1952-ben, Palicson, a Magyar Ünnepi Játékok (a továb-
biakban MUJ) egyik legjelent ősebb rendezvényeként megtartották a vajdasági 
magyar képz őművészek (a továbbiakban VMKK) kiállítását. A MUJ június 
26-tól 29-ig tartott, a képz őművészeti kiállítás pedig már az els ő  nap megnyílt és 
két hónapig, szeptember végéig volt megtekinthet ő . Minthogy a 1VIUJ-nek sereg-
szemle-jellege volt, e tárlaton kívül sport- és néprajzi kiállítások, irodalmi estek, 
színházi el őadások és zenei rendezvények, vetélked ők, előadások is voltak, 
más-más színhelyen és id őben. Délel ő ttönként került sor egyes rendezvények, pél-
dául a könyv- és sajtókiállítás megnyitójára, a magyar egyetemi hallgatók és a 
kultúrmunkások találkozójára, a teniszversenyekre, délutánonként pedig az atlé-
tikai versenyekre, a fiatal labdarúgók mérk őzésére, a szabadkai Városi Múzeum 
földszinti termeiben a néprajzi kiállítás megnyitójára, a színi el őadásokra, az 
Ujvidéki Rádió népdalhangversenyére, a vízilabdatornára és az úszóversenyre, 
a néptánc- és népdalbemutatóra, az énekkarok fellépésére stb. Esténként a sza-
badkai filharmonikusok hangversenyét, az újvidéki Szerb Népszínház balett-
együttesének el őadását, színi el őadásokat tartottak, de volt író-olvasó találkozó, 
vitorlázók felvonulása a Palicsi-tó vizén, t űzijáték, térzene, tábort űz, s őt lehető -
ség táncolni, vigadni is. Szeminárium kezd ődött, olyan témákkal, mint a népegye-
tem szerepe, a könyvtár, az irodalom, a szocialista kultúra és a nemzeti kulturális 
örökség, néprajz, amat őrszínjátszás, képz őművészet. 

A rendezvények színhelye részben Szabadkán (Városi stadion, múzeum, Nép-
színház, Szabadság tér, Népkör, a zeneiskola udvara), legf őképpen azonban 
Palicson, az egykor híres fürd őhelyen volt, minthogy megfelelt a sokféle igények-
nek: vasúton és villamoson egyaránt meg lehetett közelíteni, rendelkezésre állt a 
szabadtéri színpad, az amat őr színház és a mozi épülete, a teniszpályák, az 
állatkert, a kiállítási terem, a strand, a gyönyör ű  park a sétányokkal, voltak ét-
termek, cukrászdák, posta, gyógyszertár, orvosi rendel ő , meleg- és iszapfürd ő  és 
minden más, ami egy nagy rendezvény megrendezésének elengedhetetlenül el ő -
feltétele Az események színhelyét bemutató térkép a Magyar Szó els ő  oldalán is 
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megjelent, 1952. június 21-én, az ünnepség idején pedig hozzáférhet ő  volt az in-
formációs irodában. 

A nagy eseményt természetesen megfelel ő  „marketing"-hadjárat el őzte meg, 
főleg a magyar sajtóban. Vajdaság egyetlen magyarnyelv ű  napilapja, a Magyar Szó, 
a rendezvényt megel őzően már egy hónappal el őbb, tehát májustól kezdve, vala-
milyen módon szinte naponta fog-
lalkozott a tervezett eseménnyel. 
Féloldalas interjúkat, felhívásokat, 
információkat közölt, sok esetben 
a lap els ő  oldalán. Közvetlenül a 
MUJ megkezdése el őtt lapmellék-
letként műsorfüzetet is napvilágot 
látott.] A „hadjárat" része volt az 
is, hogy például a zentai járásban 
(és másutt) június elején el őadáso-
kat tartottak a MUJ-al kapcso-
latban. 2  A plakátokat eljuttatták 
minden vajdasági helységbe, elte-
kintve, hogy éltek-e ott magyarok 
vagy sem 3 . A Magyar Unnepi Játé-
kok című, több mint 200 olda-
las kiadványt még a szláv nyelv ű  
újságok is reklámozták, tárgysors-
játékkar egybekötve (Hrvatska Rije č , Subotica, 1952. június 20.). Az ünnepség 
idejére 50%-os utazási kedvezményt adott a vasút, a szabadkai üzletekben pedig 
csökkentett áron lehetett vásárolni, például kerékpárt, utazób őröndöt stb. A ven-
déglátóiparnak is fontos szerep jutott: olcsóbban lehetett étkezni. 

(Nem mellékes hangsúlyozni, hogy az eseményre a II. világháború után nyolc 
évvel, az újjáépítés id őszakában került sor. A rendezvény el őzményeiről és nem-
zeti sajátosságáról kés őbb sok szó esett5, tanulmányt is írtak róla, ami éppen az 
Uzenetben jelent meg. 6 ) 

A vajdasági magyar képz őművészek seregszemléjének Almási Gábor 
(1911-1994) szobrász, Ivanyos Sándor (1922) tanár, Szilágyi Gábor (1926) 
tanár (Szabadka), Ács József (1914-1990) fest ő  (Zenta), B. Szabó György 
(1920-1963) főiskolai tanár (Újvidék), Herceg, János (19091995) író (Zombor), 
Sáfrány Imre (1928-1980) fest ő, rajztanár (Okér) személyében külön rendez ő-
bizottsága volt. Ett ől nagyobb hatáskörrel bírt azonban a bírálóbizottság, amely-
nek tagjai voltak néhányan a rendez őbizottságból is (Acs József, B. Szabó György, 
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Herceg János) valamint Hangya András (1912-1988) fest ő  (Zágráb) és Milan 
Konjović  (1898-1993) zombori fest ő . Visszaemlékezéseik, a rendelkezésre álló 
adatok és a következtetések alapján, úgy t űnik, ennek a kiállításnak „f ő  kuráto-
ra", koncepciójának meghatározója B. Szabó György volt. Ismerkedjünk meg élet-
rajzával. 1920, augusztus 30-án született Veliki Be čkerek/Nagybecskereken, 
melyet 1935-46 között Petrovgradnak hívtak, majd Zrenjaninnak neveztek el. 
1945 után felvette, és csak „B"-vel jelölte a Becskereki el őnevet. „Házmesterla-
kásban lakik a jöv ő  egyik csodás ígérete" — írták róla 1935-ben, amikor felfedezték 
rajztehetségét.? Az őstehetségek 1936-os újvidéki tárlatán mutatták be el őször 
a rajzait, majd 1938-ban Szabadkán állított ki. Ezzel egy id őben írni kezdett. 
1938 - ban Ismerjük meg városainkat, falvainkat címmel8  jelent meg írása, majd 
1939-ben a jugoszláviai magyarság szaporulatának kérdésér ő l 9  és az erdélyi iro-
dalom tanulságairól/° fejtette ki véleményét. Kit űnő  eredménnyel érettségizett 
1940-ben. Ugyanaz év őszén beiratkozott a zágrábi egyetem m űvészettörténet sza-
kára, de csak alig több mint egy szemesztert töltött ott. A háború nem kedvezett 
a nyugodt egyetemi tanulmányoknak — írják kés őbb retrospektív tárlatának 
katalógusában» Kés őbb a budapesti egyetem magyar nyelv és irodalom szakára 
iratkozott, közben m űvészettörténetet is hallgatott. 12  Mielőtt elhagyta volna 
Budapestet, 1943-ban több írását publikálták a délvidéki képz őművészekről." 
Korai halála kapcsán ezt írták róla: „A forradalom és a történelmi események aka-
dályozták meg a továbbtanulásban. Bánátban kapcsolatba kerül az illegális pártmozga-
lommal és Zrenjanin felszabadulása után az elsők között sietett munkájával és 
tevékenységével részt venni az újjáépítésben." 11  Mielőtt 1946 - ban kinevezték volna 
előadónak az újvidéki Tanárképz ő  Főiskolára, Eszak-Bánát Egységes Népfelsza-
badító Frontja grafikai és képz őművészeti el őadója volt szül ővárosában, ahol 
1945.május elsejére — az országban az els ők között. — megszervezte az antifasisz-
ta alkotók tárlatát, majd miután május 15-én megválasztották a petrovgrádi 
(Becskerek) magyar Közm űvelődési Közösség alapító titkárává, agilis m űvelődé-
si szervez ővé vált. Ilyen min őségben rendezte meg 1945 szeptemberében a petro-
vgrádi Városi Múzeumban a vajdasági képz őművészek háború utáni els ő  
tárlatát. 15  Erről írt is. 16  Közben a város küldöttjeként tagja volt a Vajdasági Ma-
gyar Kultúrtanácsnak, illetve igazgatóbizottságának és titkárságának. Igy került 
Ujvidékre tanárnak. Fáradhatatlanul dolgozott és szervezett, közkedvelt el őadó, 
művészetnépszer űsítő , közéleti munkás, kutató, meg nem alkuvó vitázó, kritikus, 
író, illusztrátor és grafikus volt. Jelent ős irodalomkritikai munkássága, amely 
több kötetben jelent meg, irodalomtörténészek kedvelt olvasmánya, képz őművé-
szeti hagyatéka a vajdasági és a magyar m űvészettörténet megkerülhetetlen és 
kimagasló részévé vált. 

274 . 



Abban az id őben, amikor a Palicson a MUJ-ra folytak az el őkészületek, 
tehát 1952-ben, B. Szabó György érettségi biztos, a képesít ővizsga miniszteri 
küldötte. Juhász Géza visszaemlékezése szerint ,,azt a feladatott kapta, hogy az érett-
ségi biztos teend ői mellett gy űjtse az anyagot a Játékok keretében rendezend ő  képzőmű-
vészeti kiállításra." 17  Ebb ől azonban nem derül ki, hogy a kiállítás és a Játékok 
kezdeményez ője-e. Egy másik adat viszont e mellett szól. A MUJ egyik tevékeny 
résztvev ője, Olajos Mihály, nem emlékszik pontosan, kinek az ötlete volt a MUJ 
megszervezése, ő  Ernyes Györgyt ől hallott róla el őször, aki B. Szabó Györgyre 
hivatkozott. 18  Annyi bizonyos, hogy a képz őművészeti kiállítás arculatát, illetve 
koncepcióját — többedmagával — ő  határozta meg. Lehetséges, hogy a bírálóbi-
zottság tagjait is ő  ajánlotta. Az említetteken kívül három fontos tényez ő  támaszt-
ja alá ezt az elgondolást: 1.) Az el őkészületek során ő  nyilatkozik a képz őművé-
szeti kiállítással kapcsolatban, ami a Magyar Szóban Els ő  kísérlet a vajdasági magyar 
fest ők anyagának egybegy űjtésére cím alatt jelent meg. 19  Ebben kifejtette a kiállí-
tás koncepcióját, amit, 2.) a MUJ-ra megjelent könyvben tagoltabban megis-
mételt, 20  3.) ő  nyitotta meg a tárlatot, megnyitó beszéde pedig teljes egészében 
megjelent. 21  Ebben a következ őket fejtette ki: ez a kiállítás a vajdasági magyar 
képz őművészet eddigi eredményeit — fejl ődési útját, a törekvések és irányok 
harcát, valamint néhány kiemelked őbb vajdasági magyar művész munkásságát — 
hivatott bemutatni. Ennek érdekében a kiállítás a világháborúk el őtt működő  
vajdasági származású magyar fest ők (Than Mór, Eisenhut Ferenc, Juhász 
Arpád, Kálmán Péter), a két világháború közöttiek (Farkas Béla, Bicskei Péter, 
Várkonyi József stb.) és a kortársak — melynek három fest őgeneráció tagjai, a 
legid ősebbek: Oláh Sándor, Hustvéth, Ruzsicska és Csávosi, a középnemzedék: 
Hangya, Ács és Almási, a legfiatalabbak: Sáfrány és Petrik — válogatott m űveit 
mutatja be. Külön termet kapnak az amat őrök, akik • azonban csak egy-egy 
alkotással szerepelnek. A Vajdaságon kívüli jugoszláv magyar m űvészek közül 
Pandur Lajos, Gábor Zoltán és Bezerédy Lajos kapott meghívót. „Az egybe-
gyűjtött anyag értékére való tekintettel, a rendez őbizottság úgy határozott, hogy külön 
katalógust ad ki" — írta B. Szabó, aki szintén kiállított a középnemzedék tagja-
ként. 

A katalógusban — termenként, illetve a tornácon, és vitrinenként — a fonto-
sabb életrajzi adatokkal szerepel a kiállítók neve. Az amat őröknél csupán a szár-
mazási helyet, valamint az alkotások adatait (cím, technika, méretek) t űntették 
fel. Otven alkotó 125 alkotása került a katalógusba. A kiállított alkotások száma 
a bírálók által értékesebbnek tartott szerz őkre (lásd a táblázatot) utal. Legtöbb 
(3-5) képpel a következ ők szerepeltek: Juhász Arpád, Kálmán Péter, Eisenhuth 
Ferenc, Tóth József, Pechán Béla, Pechán József, Farkas Béla, Husvéth Lajos, 
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Almási Gábor, Oláh Sándor, Ács József, B. Szabó György, Hangya András, 
Sáfrány Imre, Ivanyos Sándor, Petrik Pál, Eszter József, Kubát József. Ide 
sorolható még Than Mór is, akit ől nyilvánvaló, hogy nem találtak megfelel ő  
kisméretű  táblaképet, amit a két megjelölt alkotás is bizonyít: Attila lakomája 
(freskó a budapesti Vigadóban) és Ujoncok búcsúja (a Magyar Nemzeti Múzeum 
tulajdona), azon kívül olyanok is, akik munkáit egyáltalán nem állítottak ki, mint 
például Jakobey Károly (Kúla, 1825 — Budapest, 1891), a bácskai származású 
templomfest ő , akinek több műve megtalálható vidékünkön (a szocialista id őszak 
vallásellenes szemlélete tükröz ődik Tóth József ferences barátot ábrázoló fa szob-
rának szövegprezentációjában, a 7 Nap első  oldalán: „A fiatalon elhunyt Zentai szob-
rász egyik legérettebb alkotása az egyház képvisel őinek kétszín űségét, cinizmusát leplezi 
le".22 ), Baranyi Károly (Ujvidék, 1894 — Újvidék, 1978) szobrász; Csincsák 
Elemér (Szabadka, 1893 — Budapest, 1944). 	 festőművész, Balázs G. Arpád (Fel- 
ső tőkés, 1887 — Szeged, 1981). 	 festő  és grafikus (abban az id őben Szegeden élt), 
Glid Nándor (Szabadka, 1924 — Belgrád, 1997) szobrászm űvész, Boschán György 
(Szabadka, 1918 — Belgrád, 1984) fest őművész. A Vajdaságból elszármazott, vagy 
idekerült jelent ős alkotók sorából hiányzó m űvészek feltehet ően valami okból 
kifolyólag alkalmatlannak bizonyultak, vagy elutasították a részvételt és ezért 
maradhattak ki, mint ahogy a kevesebb alkotással szerepeltetett kiállítók között 
is akadhattak ilyenek. Kevés m űvüket bemutató alkotók voltak egyébként 
Fekete László, Bicskei Péter, Várkonyi Péter, Nagyapáti Kukac Péter, Eich Berec 
János, Aczél Henrik, Mesterházy Kálmán, Boldizsár János, Lenkei Jen ő , Geréb 
Klára, Ruzsicska Pál, Csávosi Sándor, Bezerédy Lajos, Eszter József, Pandur 
Lajos, Kovács Sztrikó Zoltán, Szilágyi Gábor, Klein Péter, Vál. András, Bob Emil, 
Vinkler Imre és Pfeifer Károly. Az amat őrök között szerepelt: Hubai Pál, Wanyek 
Tivadar, Blahó József, Halmai Ibolya, Melár Lajos, Dévics Imre, Zsadányi Lajos, 
Tóth Károly, Kubát József, Németh Horn Teréz, Szilágyi László és Vass Kálmán. 
A csoportosítás, amely még a kiállított alkotások számában és az életrajzi ada-
tok ismertetésében is különbséget tett az okleveles, illetve iskolázott alkotók és 
az amat őrök között, mai szemmel tekintve teljesen logikus és szakszer ű , mégis, 
ma, a hasonló jellegű  (és más) kiállítások szervezésénél ezt nem alkalmazzák, s 
vannak akik csodálkoznak, hogy esetenként az akadémiát végzett m űvészek nem 
szívesen állítanak ki a m űkedvelő , nálunk kiskirályok pozícióját élvez ő , kommer-
ciális piktorokkal. Persze, a szelektornak mindig számolnia kell a nem éppen kel-
lemes következményekkel. Kovács Sztrikó Zoltánt karikatúráján (Készül a 
kiállítás. Magyar Szó, 1952. június 2.), amelyet „B. Szabó Györgynek megbecsülés-
sel" ajánlott, a háttérben a palicsi víztorony, a feliratok („okleveles m űvészek", 

oklevéltelen fest ők", „iparművészek”, címfest ők" mázolók" másolók") a 
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pavilonok láthatók, az el őtérben az egyik oldalon B. Szabó György van, aki azt 
kérdezi: „Mit akar maga, jóember, azzal az óriási képpel?" A másik oldalon, meggör-
nyedve, a hátán nagy festményt cipelve, Kovács Sztrikó „oklevéltelen" fest őként 
ábrázolva, azt válaszolja: „Hát, kérem szépen, én `örök amat őr' vagyok, és ha már 
csak egyetlen képpel szerepelhetek, az az egy legalább legyen kiadós!" Kovács Sztrikó 
valóban egy képpel szerepelt a kiállításon. 

A katalógus az akkori és itthoni viszonyokhoz képest korrekt volt, hiszen 
egyes kiállítókról azóta, máig, szinte alig van b ővebb információnk. Akad azon-
ban néhány apró hiányosság, vagy 
elírás, ami els ősorban az életrajzi ada-
tokkal kapcsolatos. Például: Almási 
Gábor születési helye nem Kanizsa, 
hanem Tótfalu, Várkonyi József fest ő -
nél hiányzik a születés és az elhalálo-
zás helyének a megjelölése, úgyszin-
tén Aczél Henriknél is, akinek az elha-
lálozás éve nem 1917, hanem 1946. 
Hiányzik Pechán József elhalálozásá-
nak az éve (1922) is. Téves az adat, 
miszerint Farkas Béla Szabadkán szü-
letett. 

A katalógus megnevezi a kiállított 
alkotások tulajdonosait is, abban az 
esetben, ha azok nem a fest ő  tulajdonát 
képezik. Közöttük vannak vajdasági 
magánszemélyek — ismert m űgyűjtők, mint ifj. Joca VujI Ć23  Zentáról, Blaško 
Vojnić  Szabadkáról, dr. Jovan Mileki ć  Palicsról (aki a kiállítás otthonadója) és 
hivatalos intézmények (pl. a zombori, a zentai és a szabadkai 

múzeum, a szabadkai Városi Zeneiskola). Manapság, amikor nyomoznunk kell 
egyes fest ők vagy képek után, az akkori adatok igencsak jó szolgálatot tesznek. 
(E szöveg szerz őjének csupán álmodozása, hogy milyen jó lett volna minden szer-
ző  egy kiállított alkotását közgy űjteménynek megszerezni.) 

Az alkotások — az elvárások ellenére — nem voltak túlsúlyban szocrealista 
témákban, ami bizonyára B. Szabó érdeme. Tájképek, csendéletek, arcképek, 
ktok sorakoztak inkább, amit az alkotások címei is bizonyítanak: Aratás, Aratók, 
Falurészlet, Hajóvontatók, Munkás, Kalászszed ők, Majális, Munkásn ő, Aratási ünnep, 
Pionírok a könyvtárban, Menetelés a halálba, Május elseje, Szegény ember kamrája stb. 
A kiállított alkotások többsége figuratív ;  hiszen abban az id őben az absztrakció 
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éppen csak tetten érhet ő  volt. A modern vonulatok inkább az expesszív vonal-
kezelésben, intenzívebb, fauvista színek alkalmazásában nyilvánultak meg (lásd: 
művésztelepeink munkássága). A reprodukált alkotások alapján ebbe a csoport-
ba B. Szabó, Hangya, Acs és Sáfrány tartoztak — kissé az id ősebb példaképek, 
Milan Konjovié és Petar Dobrovi ć  stílusában. Vidékünkön a modern áramlatok 
úttörését és harcát jól illusztrálják a körülötte folyó viták. A katalógusban is 
csak két alkotás reprodukciója van, két kortársé, az alkalomhoz ill ően: Hangya 
András egy emberkínzási jelenetet ábrázoló grafikája, mellyel a katalógus szer-
kesztője a közvetlen múltra utal, pontosabban a kommunisták megkínzására, és 
Almási Gábor József Attila gipszb ő l készült mellszobra, amellyel az alkalom nem-
zeti jellegét kívánta illusztrálni. Az alkalmi kiadványban a kiállított alkotások 
közül néhány helyet kapott, értékel ő  szöveggel, ezek: Oláh Sándor Szabadkai 
utca, Bosán György Iloki falak (Bosán György nem állított ki, bár feltehet ően a 
bírálóbizottság ezt nagyon szerette volna. A. tárlat el őkészületei során az alkotók 
közül is csupán B. Szabóval, mint szervez ővel és Bosánnal készült interjú. 24  
Ebből kiderül, hogy a kiállításra felkérték ugyan, de már az interjúnak is nehe-
zen tett eleget), Acs József Falusi út és Hangya András egy rajza. A kiállítás 
sajtóvisszhangja során, a cikkek illusztrációiként, megjelent néhány kiállított m ű  
fotója is a 7 Nap hasábjain: 25  Eisenhut Ferenc Gül Baba halála, Acs József Alsó 
Tisza-part, Petrik Pál Petőfi utca, Oláh Sándor Pionírok a könyvtárban, B. Szabó 
György Onarckép, Sáfrány Imre Juhász Géza arcképe; a Magyar Szóban 26 : Csávosi 
Sándor Aratási ünnep, Almási Gábor Korsós nő  és Husvéth Lajos Tavasz felé. Ezek 
a reprodukciók azért fontosak, mert egyesek alkotások .  nyomára már lehetetlen 
rábukkani. 

A Magyar Unnepi Játékok kiadványban, Festők, szobrászok címen, B. Szabó 
György hat részre bontva írt a vajdasági magyar képz őművészet jellegzetessége-
iről, a kiállítás el őzményir ől, kiemelked ő  alkotóról. 27  Észrevételei, bár helyen-
ként kritikával kell fogadni őket, kultúrtörténetünk fontos része: „A vajdasági 
magyar képzőművészetet a kisebbségi élet els ő  korszakában, főleg a 30-as évekig, a tel-
jes elzárkózás jellemzi, mind az európai, mind a jugoszláv népek hazai m űvészi törekvé-
sekkel szemben. A részvéttelenség, elzárkózás, közöny, s őt ellenszenv a jugoszláv népek 
képz őművészeti törekvései iránt, éppen amikor itt a modern nyugati irányzatok egyre 
nagyobb tért hódítottak (főleg a francia expesszionista és postexpresszionista irányzat) — 
szubjektív és objektív okokra vezethet ő  vissza. A vajdasági magyar képz őművészek els ő  
összefogása 1923-ban történt. Szabadkán megalakult a 'Vajdasági Képz őművészek Egye-
sülete'. Ez a képz őművészeti érdekszövetség feladatául t űzte ki a képz őművészek anyagi 
megsegítése mellett a képz őművészet népszer űsítését is. Mégis, hatásosabban működtek e 
tekintetben a vajdasági magyar kultúregyesületek, mint például a zrenyanini Magyar 
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Közm űvelődési Egyesület, amely 1931 nyarán Zrenyaninban megszervezte az els ő  vajda-
sági magyar művésztelepet, amely az els ő  komoly összefogást jelentette." A 30 - as évek-
ből megemlít több fontosabb eseményt és jelenséget is, ami egyedülálló és 
kompetens összefoglalója a vajdasági magyar képz őművészetnek err ől a korsza-
káról.Z 8  Felhívja a figyelmet az 1938-ban megrendezett szabadkai kiállításra — 
ahol ő  is kiállított —, amely a fiatal nemzedék bemutatkozása volt a szabadkai 
Magyar Olvasókörben, és változást hozott: új korszak nyitását jelentette a mo-
dern irányzatok és a jugoszláv m űvészterek felé. A harmadik korszakot ennek a 
nemzedéknek és a háború után még néhány fiatalnak a fellépésében látja. Leszö-
gezi: „A kiállítás 50 kiállító művész, 125 m űtárgy; közel 100 év m űvészi törekvéseinek 
keresztmetszetét, a szocialista Jugoszláviában sikerült el őször megtenni, egybegy űjteni a 
vajdasági magyar művészet százesztend ős termését. Mindezt azért, hogy szembenézzünk 
nemzeti kultúrörökségünk problémáival a képz őművészet területén is, felmérjük a megtett 
utat, leszámoljunk a legendákkal, és meghatározzuk helyünket, szerepünket — a magyar 
alkotóm űvész helyét és szerepét — a szocialista hazában. Ez a kiállítás többet jelent 
egy m űvészi élménynél. " 19  

A MÜJ idején a kiállítás délel őtt 9-től este 8 óráig volt megtekinthet ő . 30  A 
rendez őbizottság egyik tagja, Ivanyos Sándor, a szabadkai gimnázium akkori 
rajztanára vállalta a gondnok szerepét, hiszen a tárlat szomszédságában lakott. 31  
Helyszíne a palicsi állatkert közvetlen közelében lev ő  Milekié-galéria volt. A hosz-
szú, tárlatokra alkalmas pavilont a háború el őtti bankigazgató és kiváló m űgyűj-
tő , dr. Jovan Mileki ć  — ő  is kölcsönzött festményeket — építette palicsi villája 
mellé, közismert Bácskai Múzeumának a céljaira, amely sajnos rövid id őn belül 
megszíínt. 32  E kiállítási terembe gy űjtötték össze a MUJ-re az alkotásokat, ame-
lyekb ől a bírálóbizottság rendezett kiállítást. Ivanyos tanár úr gondoskodott 
róla, hogy a kés őbbiekben egyik tehetséges diákja, Ládi István (1932-2000) vál-
lalja a tárlat őr szerepét. Ládi István kés őbb a Magyar Szó újságírója lett, a lap 
filmrovatát szerkesztette, könyve is megjelent a filmr ő l (Mozihétköznapok, 1990). 
Művészet iránti érdekl ődését Ivanyos tanár úr is észrevette, ezért választotta ki 
terem őrnek. 

A képkiállításnak nem csak a beharangozása, hanem a visszhangja is igen jó 
volt, bár a MUJ minden rendezvényével kapcsolatban az újságok el őször a poli-
tikusok szereplésével foglalkoztak, s csak másodsorban adtak helyet a szakmai 
írásoknak. A szláv nyelvű  újságokban is hírül adták a rendezvényt. Az Ujvidé-
ken megjelen ő  Slobodna Vojvodina a követhet ő  főcímet adta beszámolójának: A ha-
zánkban élő  magyar festők a más nemzetiség ű  fest őinket hasonló törekvések f űzik, 33  Ezt 
hangoztatta B. Szabó György is írásaiban, valamint megnyitóbeszédében. Bár a 
kiállítás június 26-án nyílt meg, médiavisszhangja csak július 6-án vette igazán 
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kezdetét. Az akkor Újvidéken székel ő  vajdasági magyar hetilapban, a 7 Napban, 
Művésztalálkozó címmel három héten keresztül a kiállítók és a zs űritagok nyilat-
kozatait közölték. A művészetkedvelő  kortárs — és kés őbb — kutató —, Gajdos 
Tibor (1917-1997) szerint ez a kiállítás újszer űnek hatott. 34  A Művésztalálkozó a 
művek által konfrontált alkotókat szólaltatta meg, és fogta egybe. Egyesek sze-
rint. az  ünnepi játékok legnagyobb sikere és legreprezentatívabb értéke maga a 
kiállítás. 35  B. Szabó György abban látta értékét, hogy m űvészettörténeti gene-
zist tudtak bemutatni. Szerinte, az él ők közül Hangya és Almási a legjobbak. 
Sáfrány Imre a kiállítás jelent őségét abban látta, hogy átfogó jelleg ű . Hangya 
András szerint, jó, hogy különböz ő  irányzatok vannak jelen, így mindenki ízlése 
ki van elégítve. Acs József megállapította, hogy a közönség többségéhez még min-
dig a fényképszer ű  festmények állnak közel. Egy héttel kés őbb36  Oláh Sándor 
szólalt meg. A helyszínt jobbnak tartotta egy plein air szabadiskolának, mint 
kiállításnak. Milan Konjivié, mint zs űritag kiemelte Petriket, Sáfrányt, B. Sza-
bó Györgyöt és Oláhot. A harmadik csoportban megszólaltatottak között volt 
Almási Gábor, aki elítélte az absztrakt m űvészetet, mert dekadens forrásból 
fakad, bár megállapította, hogy az absztrakt törekvések nem mindig dekaden-
sek. A lapban illusztrációként — a második részben — Husvéth Lajos és Oláh 
Sándor önarcképe, a harmadikban Ivanyos Sándor önarcképe, Oláh Sándor 
Almási Gáborról készült arcképe és Acs József Munkásn ő  című  rajza jelent meg. 
A cikksorozat képbemutatóval zárult. a 7 Nap hasábjain. 37 ,A következ ő  képek 
reprodukciói szerepeltek: Eisen.hut Ferenc Gül Baba halála, Acs József Alsó Tisza-
part, Petrik Pál Pető i utca, Oláh Sándor Pionírok a könyvtárban, B. Szabó György 
Önarckép, Sáfrány Imre Juhász Géza arcképe. Az utóbbi képr ől, Sáfrány halálának 
20. évfordulója kapcsán, Bela Duranci szövegére reagálva, Juhász Géza iroda-
lomtörténész és pedagógus a Hét Napban vallott: „Szilágyi Gábor és Sáfrány Imre 
egy évvel utánam, 1949-ben szerzett rajztanári oklevelet az újvidéki Pedagógiai F őis-
kolán 1952 júniusának egy estéjén mi hárman, `Gebisz', `Mestro' meg e sorok írója, 
úgy fiatalosan `kirúgtunk a hámból'. Miután ital után járva, már a vasútállomás 
éttermében is megfordultunk, az én lakásomban kötöttünk ki. En éppen `szalmaözvegy' 
voltam, a másik két barátom meg még n őtlen, s így ott folytattuk az iddogálást, szó-
rakozást. Hogy milyen anyaggal és rajzeszközökkel, bizony már nem tudom, de mind 
a ketten hozzáfogtak, hogy engem lerajzoljanak. Imrének valami alighanem sikerült 
is, s az egyhamar megjelent a Magyar Szóban! Imre azonban ezt nem hagyta annyi-
ban, hanem másnap délelőttre randevút beszéltünk meg a Tanítóképz ő  könyvtárában, 
amelyet én vezettem. Imre valahonnan teremtett egy lapot, s valami szerszámot is, majd 
átment az iskola (gimnázium épülete) közelében lev ő  festékes boltba Leültetett engem 
egy természetes pózba, valamilyen kartondarabra ráillesztette a rajzlapot, s mindezt 
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rákapcsolta egy kottaállványra. Persze, 40-50 perc után, ez a `természetes póz' is már-
már elviselhetetlennek bizonyult. Tartottunk is többször szünetet Es akkor Valamikor a 
déli órákban belépett a könyvtárba B. Szabó György volt f őiskolai professzorom, most 
már meghitt barátom. S hogy került oda? 0 volt a képesít ő  vizsga miniszteri kikül-
döttje, mégpedig azért, mert javában folytak az el őkészületek a Magyar Unnepi Játé-
kokra. Gyurka azt a feladatot kapta, hogy az érettségi biztosi teend ői mellett gy űjtse 
az anyagot a Játékok keretében rendezend ő  kiállításra. Nagy érdeklődéssel és szakér-
telemmel vizsgálta az Imre készítette majdnem kész portrét, olajfestményt. Ugy a keze 
fejével — nem a tenyerével! — végigsimította a képet az állam alatt, a nyakamnál, s 
ezt mondta: `Imre, ezt itt még dogozza ki, fejezze be, s megy a festmény a kiállítás-
ra!' Minden így is történt, s a kiállítás végeztével Imre barátom nekem ajándékozta a 
festményt. "38  

Közben a Magyar Szóban, Gondolatok és jegyzetek képz őművészetünkr ől címmel 
megjelent B. Szabó György „szubjektív beszámolója a palicsi tárlatról", két. 
részben. 39  Ebben egy kis módosítással ugyanaz áll, amit a 1VIUJ alkalmi kiadvá- 
nyában is olvashatunk. A cikk els ő  részének illusztrációi a legfiatalabbakhoz 
tartozó Sáfrány Imre sikeres művészportéi, három szabadkai résztvev őről: 
Ivanyosról, Szilágyiról és Kubátról, a cikk második részének illusztrációja há- 

rom kiállított alkotás reprodukciója: Csá- 
vosi Sándor Aratási ünnepe, Almási Gábor 
Korsós nője és Husvéth Lajos Tavasz felé 
című  festménye. Ezt a publikációt érdeke- 
sebbé és értékesebbé teszi az az egy-egy 
karikatúra, ami a kiállítás körüli polemi- 
kára utal. B. Szabó György írásának els ő  
részében Kovács Sztrikó Zoltán diplomás 
fizikatanárnak és a Magyar Szó illusztráto- 
rának és karikaturistájának a rajza jelent 
meg („A palicsi képkiállítás rejtélye", Magyar 
Szó, 1952. július 24.). Ebb ől kiderül, hogy 
a kiállításon már absztraháló, modern 
törekvések is megmutatkoznak. Sztrikó 
Sáfrány képeire utal. (Itt meg kell jegyez- 
ni, hogy a bírálóbizottság Sáfránytól öt, 

Sztrikótól pedig csak egy képet állított ki.) Sztrikó Sáfrányt úgy ábrázolja, aki 
önmagát kalapáccsal ütögeti a fején, míg Sztrikó Picasso-képeket tart. Picasso 
azt mondja: „Eddig azt hittem, én vagyok a legabsztraktabbUgyan, mondja meg 
már, mit ábrázol ez az `elvont.' kompozíciója!" Sáfrány: En magam is éppen azon 
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töröm a fejem. Tulajdonképpen önt ől vártam magyarázatot, mester. De ha már  

ön sem tudja, majd csak megfejti valaki a palicsi látogatók közül." B. Szabó  

György, akit Sztrikó s  mint. tudjuk —, már a kiállítás el őkészületei közben  
hasonlóképpen kritizált, m űvészport-
rék elkészítéséhez felkérte Sáfrányt,  

akinek Ivanyosról, Szilágyiról, Kubát-
ról készült munkája jól tükrözi kiváló  
rajzkézségét. Mintha azoknak üzenne,  

akik szerint egyes művészek azért absz-
taktak, mert nem tudnak rajzolni:  
tessék, az absztahálás nem jelenti a  
rajztudás hiányát! B. Szabó György  
szövegének második részében is megje-
lent egy Sáfrány-karikatúra Sztrikó a  
hölgyet nem látja címmel (Magyar Szó,  
1952. augusztus 10.). A Nap és a hölgy  

felé tekint ő  Sáfrány és Sztrikó lehajtott  
feje között a magasan álló hölgy a m ű -

aa, ar+r:, vészetet jelképezi. A szöveg: „SZTRI-
K0: Oregem bo-bo-bocsás meg! Remé- 
lem nem haragszol a karika-turámért?!  

SÁFRÁNY (a hölgyhöz): Mit csináljak vele? HÖLGY: Hagyjuk játszadozni!".  

B. Szabó írása második részének megjelenésekor a lap következ ő  oldalán  
olvashatjuk a Petrik Pállal, a „legifjabb akadémiai festőnkkel, c. címfest őből lett  
művésszel" készített interjút is. A válaszból  
kiderül, kinek az oldalán áll a közismerten  
szerény, visszahúzódó, de festeni, rajzolni  

imádó egyéniség. A kiállítással kapcsolatos  
kérdésre ezt válaszolta: „Nívós kiállításnak J~ e 

tartom. Egyik nagy erénye a változatos anyag. I  
Nem értek egyet azokkal, akik értetlenül állnak  

a próbálkozások és keresések el őtt."  
Osszegzésképpen elmondhatjuk azt, amit  

irodalomtörténészeink már megállapítottak  

B. Szabó György irodalmi munkásságá-
val kapcsolatban: kivételes szerepe volt m ű -
vészettörténetünk egy szakaszában. Irásai,  

M141ctlJ. ~. d:v  a  FleaM: +...! R (✓ds' 1!rt;x;' tanulmányai, képz őművészeti alkotási, kiál- 	°"""'="~°'~ "'~•°
.0./.-.F.,

.°~ °°°r:
~ r.~ ,  

~ Szteikő  a 144e9v.e,~ 
€£U~ 

nrnRarsađ  a karl3rniifr.4snkrti?  

282  



lításrendez ő  tevékenysége el ősegítette a vajdasági képz őművészeti élet kibontako-
zását, alakulását, másrészt, nála játszódott le képz őművészetünk és képz őművé-
szet-politikai elképzeléseink eltávolodása a negyvenes években uralkodó,  
dogmatikusan értelmezett szocialista realista szemlélett ől, s közeledett a m űvé-
szet korszerűbb felfogásához. 4° Ebben voltak méltó társai voltak a bírálóbizott-
ság tagjai: Ács József, aki abban az évben  
Zentán megszervezte Jugoszlávia háború  
utáni els ő , folyamatos és szabadelv ű ségé- Ako hoćete za svega 100 dinara dobiti  

ről híres fest őtelepét (a Zentai Művészte-
lep idén ünnepli fennállásának 50. évét),  
a szerb nemzetiségű , de magyarul kiváló-
an beszél ő  és Párizst is megjárt Milan  

	

Konjivić , aki a jugoszláv, illetve a vajda- 	Fesr:vata madri.,eP kuiture,  
         Fatć.I952 sagi kortárs képz őművészet avantgarda- 

janak 

 

	

 szamitott, Herceg János író es 	MAYAEAAN;:  

	

Hangya András, aki már fiatalon kivívta 	=:„ > .r.w> 	•,-~ • ,.~ 

„URA TSTMfl.RĐ NSTYO" 

	

magának a kortársak nagy elismerését, aki 	• °'° ~'" °``' r :c asnx :c ~ .,..,, ~>z: • :. rs 

Petar Dobrovi ćnak, a Pécsr ől Belgrádba ,,  
optált fauvista fest ő  tanítványaként maga is elhintette a szabadelv ű  festészet  
csíráit a szabadkai esti figurális rajztanfolyamon, amely megalapozta a város,  
illetve Vajdaság akkori legfiatalabb m űvésznemzedékének szemléletét (a tanfo-
Iyam hallgatói közül kiállított: Almási Gábor, Sáfrány Imre, Vinkler Imre).  

Hasonló kiállításra, mint amilyen a vajdasági magyar képz őművészek  
1952-ben megrendezett kiállítása volt, csak a `90-es. években került sor. Ez azon-
ban egy másik tanulmány tárgyát képezi.  

I. TEREM  
Than Mór (Óbecse, 1828 — Trieszt, 1899) fest ő 	 (2)  
Juhász Árpád (Zombor, 1863 — Budapest, 1914) fest ő 	 (5)  
llIály József (Zombor, 1864 — Zombor, 1901) fest ő 	 (1) 
Kálmán Péter (Zsablya, 1877 — München, 1947) fest ő 	 (3)  

5, Fekete László (Szabadka, 1911 — ?) szobrász 	 (1)  
Eisenhuth Ferenc (Bácspalánka, 1857 — München, 1903) fest ő 	(4)  
Almási Gábor (Tótfalu, 1911 — Szabadka, 1994) szobrász 	 (1)  

II. TEREM  
1. Bicskei Péter (Bácstopolya, 1885 — Bácstopolya, 1942) fest ő 	 (2)  

vikend radio prfj mnik,  
.,SiMENS" radic anarat,  
pisaću mašinu,  
aktnutašnu,  
ručni sati,  
naliv para,  
upaijač  i druge sfvari  

Kupite knjlgu  ~  
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2. Tóth József (Zenta, 1916 — Zenta, 1936), szobrász (6) 
3. Várkonyi József (Szécsény, 1888 — Petrovgrad, 1938) fest ő  (2) 
4. Nagyapáti Kukac Péter (Bácstopolya, 1910 k. — Bácstopolya, 1942) (2) 
5. Eich Berec János (Požega, 1900 — Petrovgrad, 1943) fest ő  (1) 
6. Aczél Henrik (Nagyvárad, 1876 — Budapest, 1946) fest ő  (1) 
7. Almási Gábor szobrász (1) 
8. Mesterházy Kálmán (Szabadka, 1857 — Budapest, 1898) fest ő  (1) 

VITRIN 
9. Boldizsár János (Újvidék, 1917 — ?) grafikus 	 (több) 

III. TEREM 
Pechán Béla (Verbász, 1906 — 1986) fest ő 	 (3) 
Pechán József (Dunacséb, 1875 — Verbász, 1922) fest ő 	 (5) 
Lenkei Jen ő  (Pécs, 1886 — Budapest, 1947) fest ő 	 (1) 
Farkas Béla (Fiume, 1898 — Palics 1942) fest ő 	 (5) 

VITRIN 
Boldizsár János grafikus 	 (több) 

IV. TEREM 
Husvéth Lajos (Zombor, 1894 — Zombor, 1956) fest ő 	 (3) 
Almási Gábor szobrász 	 (3) 
Geréb Klára (Szabadka, 1901 — Auschwitz, 1944) fest ő 	 (1) 
Ruzsicska Pál (Pétervárad, 1888 — Ujvidék, 1969) fest ő 	 (1) 
Csávosi Sándor (Zombor, 1886 — 1954) fest ő 	 (2) 
Oláh Sándor (Magyarcseke, 1886 — Szabadka, 1966) fest ő 	 (3) 
Bezerédy Lajos (Nova, 1898 — Csáktornya, 1979) szobrász 	 (1) 

VITRIN 
Eszter József (Újvidék, 1913 — ?) grafikus 	 (több) 

V. TEREM 
1. Ács József (Bácstopolya, 1914 — Újvidék, 1990) fest ő  (4) 
2. B. Szabó György (Petrovgrad, 1920 — Ujvidék, 1963) fest ő  (5) 
3. Pandur Lajos (Alsólendava, 1913 — ?) fest ő  (2) 
4. Bezerédy Lajos szobrász (2) 
5. Hangya András (Omoravica, 1912 — London, 1988) fest ő  (5) 
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VITRIN 
6. B. Szabó György grafikus, festő 	 (grafikák) 

VI. TEREM 
Sáfrány Imre (Ókér/Zmajevo, 1928 — Szabadka, 1980) fest ő 	 (5) 
Kovács Sztrikó Zoltán (Szabadka, 1912 — Újvidék, 1985) grafikus 	(1) 
Szilágyi Gábor (Pacsér, 1926) fest ő 	 (2) 
Klein Péter (Ujvidék, ?) fest ő 	 (1) 
Fekete László szobrász 	 (2) 
Vál András (Újvidék) fest ő 	 (1) 
Ivanyos Sándor (Ómoravica, 1922) fest ő 	 (4) 
Petrik Pál (Szabadka, 1916 — Szabadka, 1996) fest ő 	 (3) 
Almási Gábor szobrász 	 (1) 

Bob Emil (Écska, 1908 — Ujvidék, 1974) fest ő 	 (2) 
Vinkler Imre (Szabadka, 1928 — Szabadka, 1967) fest ő 	 (2) 
Pfeifer Károly (Becskerek, 1903 — ?) fest ő 	 (1) 

VITRIN 
Eszter József iparm űvész 	 (több) 

VII. TEREM 
1. Hubai Pál (Szabadka, 1930 — ?) fest ő  (1) 
2. Wanyek Tivadar (Kikinda, 1910 — Zrenjanin, 1981) fest ő  (1) 
3. Blahó József (Újvidék) fest ő  (1) 
4. Halmai Ibolya (Verbász) fest ő  (1) 
5. Melár Lajos (Ujvidék) fest ő  (1) 
6. Dévics Imre (Kishegyes, 1922 — Szabadka, 1971) fest ő  (1) 
7. Zsadányi Lajos (Ujvidék) fest ő  (1) 
8. Tóth Károly (Bácstopolya, 1906 — Szabadka, 1989) fest ő  (1) 
9. Kubát József (Szabadka, 1907 — Szabadka, 1994) fest ő  (3) 
10. Német Horn Teréz (Zombor) fest ő  (1) 
11. Szilágyi László (Szabadka, 1909 — 1979) fest ő  (1) 
12. Vass Kálmán (Szabadka, 1881— 1963) fest ő  (1) 

TORNÁC 
1. Eszter József iparm űvész (4) 
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Géezi János 

Fúgavariáns 
A hegyfalra ragasztott terasz elernyed 
abbahagyja a kapaszkodást. A fény megikrásodik 
a darázsraj beleragad. Esni fog. Esett. 
Szétvegyül — leveg őbe fúrja magát 
s a tűztorony rézlángjába repül a fecske 
többé nem talál magának testet soha. 

Bakonyi szél jön — kámforos: 
letisztítja a nyárdélután ragacsát. 
Vegytiszta értelmükbe visszaülnek 
a bokrok. Szél megy. Lábnyomában kaffogás — 
pulink nem pusztult mégsem el. 

Fladnitzbergi hárs 
A fladnitzbergi erdőben a fa suhogása! 
-- ezt hallom álmaimban. Egy regényb ől 
érkezett — miként Goethe Wertheréb ől a poszáta 
hozzászokott a fekete nyomorult árnyalataihoz 
a szűkkebl ű  hajnal hidegéhez. A jelentése 
kétségtelen. Mindig ugyanaz. 

Biztosan nyílik meg az őszi mondat 
s fogadja magába — mély völgy a szelet — 
az olvasóját: nem adja vissza. 
Ha fecseg 
az ásványok hunyorgó közönyér ől 
az elfutó lányról a szörnyű  győztesről 
— másról fecseg. Nincs felesleg. 

Vagy: ezt hallom majd az álmaimban? 
A hársfát melynek lombját madár lakja? 
Mindazt — ami emberként — tapasztalható: 
a pusztulást az idő  egyértelm űségét 
a szűnhetetlen hangot 
amelynek nincs szüksége senkire? 
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Léte k  
E régi kertben a hegy terhét viselő  pince 
megtelt páncélvérttel láncos golyóval. 
Kardpengét edz a fürgén mozgó id ő  
a márga forró katlanába 
s karsztvízbe váltogatva mártja. Egybegy űlnek 
a nyirok a férfias erő  s a fegyelem 
fölütött — úti — zsoltárban 
a kis betűk közt az Ur és az angyalai. 

Miként az álomban — a csillagképek latinul 
forognak fölötte — az üreg téglahéján át 
a középkor lép el ő: 
talpig fegyveres johannita lovag. 

Hogy ne lássam az arcát lehunyom a szemem. 
A nemes kor küldötte. A nevét is tudom 
éveket gyakoroltam át hogy egyszer kimondjam. 
Lélek. 

A korok között — t ű  a marhabőrön 
aranytallér az eszmén 
tőr föltekert levelen — átjár 
a formák vékony falán. 
Nyomán — mesteri alkémia! — testet kap az illó emlék 
szegény lesz magányos s ha rábukkan 
az álmodójára — társolyban csörgés — vele marad. 
Tégelyben a keverék megolvad: tele fém és 
fémtükör és jajgatás arabeszkjével. 
Közéjük hadd helyezzem — bet űk kapszulájába zárva — 
mint leheletnyi csókot a lábra: 
az életet. 
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Nádi  farkas  
,,... megzörren a nád hirtelen..." 

(Arany János: Toldi. 1846) 

A k ő  amely őrzi izzó tekintetét sárga 
alakját azonban — rémlik: tömör csontú állat — 
magába fogadta a türkizzöld izmú Balaton. 
Amikor kimúlt vele pusztult a faj is 
az anyag — bizonyítás a tételt — visszavonta 
farkasformáját amint már törölt el hegyvölgyet 
várat büszke kastélylakókat és földrészt is. 
A kisvadat hajtó rőt ragadozót 
— lenszövet a motívumot — részévé oldotta 
az emlékezés 
térképe: a vállkendő  varrott mintázata. 

Ha sercen a parázs a cigarettán 
s papírosrostokat izzít a könyvlapban a mész 
még föl fölüvölt Arany Toldijában 
de el nem hagyja a tizenkett ős suhogó nádasát. 
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Aovány Lajos  

Útközben  
~ • 

Hullámozva, dombról dombra kúszik az avas, tavalyi tarló. A szürkés semf ű  vad  
pörgésbe lendül. Az árokparton felvillan a Krisztus-kereszt és a téli szükség miatt  

földszint elvágott fa tuskója. Úttá fésüli a tájat a távolban felsejl ő, még kopasz fasor.  
Artatlanzölden emelgeti fejét az őszi vetés. A bokrokon, a gyümölcsfán a semmivé vált  
konyha emléke lengedezik. Az elkezdett trágyaterítésre megroggyant szárkúp mered.  

Az elmunkált szántáson a tarkafarkú szarka a varjú méltóságával libben arrébb.  

Otthonról útközben itthon ér a nagyszombati napsütés. (1996. április 6.)  

2  
A felhők az ég halványkékjébe mosódnak. Fácánkakasok szemeznek a nekik  

hasig ér ő  vetésb ől. A szántáson, a tegnapi zuhancs nyomán patakmeder dereng  

fel. Omlóssá lágyult a kukoricaföld. A napsütésben, a munkáslakások el őtti padon  
kislány lóbálgatja a lábát, tempósan. A nagy darab repce szélén márványkereszt hir-
deti Isten dicsőségét. Fiatal, harapnivaló a búza. Ketten a tanyaudvaron a lecsonkolt  

fa tuskójával bajlódnak. Hirtelen elborul az ég. A biciklikerek ű  kocsi előtt felvetett  
farokkal veret egy fekete. Dzsekiben férfi és n ő  kismotoroznak. Az összekötözött  
horgászbotok közül föltekint a hátul ül ő . (1996. május 4.)  

3  
Kapálnak. A sor végén, fordítva a lovat, pár szót vált az ekéz ő . A gazos sorú kis-

sé lemaradva motollázik. Kalászában harsog a gabona. A domb mögül piros tetej ű  
ház kukucskál. E napsütéses szellőben pacsirtaként repes a remény. (1996. június 1.)  

 

A rendben szénává illatosul a lucerna. A térdig, derékig ér ő  kukorica szepl őkbe  
igézi a port. Néhol már vágják a búzát. Az itt-ott virágzó gazszigetek, a lilába  

borult szamártövis-sáv és a keresztre feszített pléh árnyéka suhannak el. Testvé-
reim, ti útszéli fák. (1996. június 29.)  

 

Zizeg a meg-meglendül ő  avar. A kukoricatábla kivágott útja mellett hat-hét  

ember falatozgat. Inkább libazöld őszünk van. Szürkülnek a lombok. Elpirosodva  
csipkebokor üget tova. Majd a kell-a-fenének árnyékon suhanunk át. (1996. októ-
ber 12.)  

• 

• 
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A sárga kukoricatábla, a feketezöld őszi vetés és a foszlányos lombú többi 

fa csirregik körül a zöld akácokat. A levélcsörget ő  szélben langyos Napocskánk 
van. A liccs-poccs id ő  után reményt kelt a Jóisten; halottak napit. (1996. novem-
ber 2.) 

 
A szárkúpokon, a kúpok tövén, a mellékutak szélén, a gazban és a tanyák 

árnyékában hófoltok téblábolnak, meg-megiramodnak. Csárdásba pördül a tarló. 
Susnyó irdálgatja a köd ólálkodását. Fékez a busz, majd meglódulva két m űtrágyával 
megrakott speditőrt kerülünk el. Párát lövellnek a lovak orrlikai. (1996. november 30.) 

 
Mindent belepett a jég. Az újra földbe nőtt szárkúpokkal a kukoricatarlót, a hó 

alatt a borostás vetést, a kései mislingtábla sz őttesét, a szalonnás szántást, a botok-
ká vastagodott vessz őket, a kerítés gereblyévé lett szögesdrótját, a gaz bozontos 
frizuráját, az áttetsz ővé vált sem-fű-bokrokat, a meggémberedett madártalan fákat; 
az út szélén és távolabb is. (1996. december 24.) 

 
Fülelnek a fák rezdületlenül. Ránk ült, ránk tehénkedett a köd. A hóval egybe-

olvadt ég alatt a ritkás kotú, a megkussadt szárkúpok és a gaz buja csomói piszkít-
ják a tájat. Hó és hó mindenütt. Szedetlen kukoricatábla kókadozik. A szarkával 
naiv képbe merednek a fák. Szinte melegnek t űnik a sem-fű-bokor kócossága. A 
villanykaró, majd egy egész sor után, nagyobb falka varjú uradzik a havon. Vékony 
pulóverben, szájában cigarettával, fiatalember siet a szomszédba. Nyomasztó a köd. 
(1997. január 25.) 

 
Reggelre hirtelen tavasz lett; február végi. Becézget ők a Nap sugarai. Virgoncan 

sorjáznak a lucernaföld vakondtúrásai és a magára még adó szárkúpok. Az őszi 
szántás mellett felh őárnyékba gázolunk. Arrább, a kitakart látóhatár szélén, az utat 
mutató nádsöpr űs fák előtt, sterilen gazos kukoricatarló mosolyog. Selymes sem-fű -
bokor illan el. Az útszéli házsor el őtt tyúk pipiskedik, majd kett ő t rebbent a szár-
nyaival. A mellénk szaladt tanyaudvaron nagykabátban ruhát tereget a gazdasszony. 
A nagydarab, sárgazöld vetés mélán, anyáskodva egy fekete kutya köré csavarodik. 
„Szép időnk van!" rikkant ránk az eperfa. A repül ő  kiflivonalat von a felh őkre. A 
villanykaró csúcsán egy varjú. Felh ő  borul fölénk. A távolban pedig süt a Nap. (1997. 
február 22.) 

 
Aszott bogyók lógnak a galagonyákon. A kerítés tövében levélkék lepték el a 

bodzabokrot. Zöldül már a határ.. A búzatáblán egy kéve kukoricaszár éktelenkedik. A 
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tanyátlan telek fáján szarkafészken akad meg a szem. A lekombájnozott kukoricatarló 
fölött szarka röppen el. Szél döntötte szárkúpok szégyenkeznek a feltárult meztelensé-
gükben. Lebeg a kabát a vödröt cipel ő  fiatalember hátán. A lucernaföldön szét-szétnyí-
ló tollú tyúkok, szedegetnek. Zöldül már a határ... Szürkén, barnán szántásba olvad a 
sem-fű-bokor. Ujabb szarkafészkek. Majd seregnyi után a Krisztustalan kereszt kap 
szárnyra. Még a szegeket is kiszedték a fekete márványból. (1997. március 22.) 

12 • 
Fa lavírozódott a vetésre. A lágy napsütésben sárga, beteges a búza. Penészt 

terítenek a szántásra a száradó göröngyök. Pirkadó föld, mondják otthon. Nagy rit-
kán kukoricatarló nyomakszik a képbe. A négy egyforma ház között két fa árválko-
dik. Az elburjánzott bodzásban lassan zöldbe borul a tanya helye. A konokul szürke 
akácok mellett a gyümölcsfák virágjaikkal hirdetik az eljövend őt. A ház mögött tyú-
kok szedegetnek. A kertb ől pirosan, sárgán . tulipánok mosolyognak. Nyúlik, tekere-
dik, csavarodik a táj. „Még az eperfák is hallgatnak" — csendül fel édesapám hangja. 
(1997. április 26.) 

13. 
Nadrágszárfeltűrő, kabátlevető, lengeszoknyás májusunk van. Kékes sávokban 

okker a búza. Kalászos, zöldecske az árpa. Arasznyi zoknija van. A varjú- és paré-
foltok körül már kivehet ők a kukorica sorai. A bejárati úton is kánya szedeget. Szür-
ke cserepek lepték el a borozdát: es ő  kellene. A szivarfák is rügyeznek. A pipacs 
mellett barnán tüntet a sem-fű-bokor: Hirtelen egy kisvirágnál állunk meg. A csalán, 
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a vadzab, a szétdobált joghurtos dobozok és a m űanyagzacskók között sárgul. Ki-
tartóan vadméh kútászkodik benne. A túlsó parton, a leend ő  járda kőzúzalékával 
vakondtúrások dacolnak. A színtelen ég alatt, a páfrányok között: Dicsértessék a 
Jézus Krisztus. (1997. május 17.) 

 
Áll a levegő. Eső  előtti az id ő . Szőke a zab, a napraforgó, a búza és az árpa. 

Rongypokrócba állt a búzavirág. Fojtogató a pára. Az embermagasságú kukoricában 
négy ház ladikázik. A búzaföld sarkán tenyerében kalászt dörzsölget a gazda. Bele-
belefúj a micisapka alól. Mindenütt haragoszöld kukorica inal, nyargal, kavarog. 

Földút — az elején varjúval — illan tova. Csak kukorica és kukorica mindenütt. 
Peremén kizöldül lassan a sem-f ű-bokor. A girbe-görbe szénarendet új lucerna veri 
fel. Szalmasávok vonalazzák a tarlót. Répalevél-hordásra sarkall a harsogó cukor-
répa. Szétgurult bálák sorjáznak. A lombok közül kereszt villan ránk. Lábat lógató 
idő. (1997. július 12.) 

 
Zörögnek már Szent Péter hordói. A tarló fölött galambcsapat vág át. Gazoso-

dik a szalmasorok köze. Sárga és fehér virágok, szamártövis, vadzab, f ű, susnyó, 
búzavirág sorjáznak. Haragoszöld, dús, tömött sorú a kukorica. A láthatáron kék a 
fák lombteteje. Gazba süllyedt a napraforgótábla; lógó fejekkel piheg. Szalmasorokat 
legel a tűz. A kormosan csíkos zöldben varjak szedegetnek; meg-megállva nézel őd-
nek. Az udvarból, a fa alól, sárga kutya veti ránk a szemét. Beérett a széna. Az út 
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szélén, az árokparton, széles pengéj ű  kaszát fen a gazda. Lenge ruhájában a túlol- 
dalon tűnik fel. Lépésenként rezdül a teste. Majd kisüt a Nap. (1997. augusztus 9.) 

 
Árnyaltak a lombok a vak melegben. A kukorica egy része, a beérett bab 

mellett, derékig, hónaljig felrántott gatyában furulyázgat. Erre, majd arra szálkás a 
napraforgó tarlója. Összetúrt szalmakupacok tarkítják az ugart. A kisfákká örege-
dett akácsusnyók és az ecetfabokrok között kereszt rejt őzik. Az árnyékban varjak 
szedegetnek. A pár éve megtért nénivel az Úrral való közvetlen imához érünk. 
Toporgunk az ott maradó tájban. (1997. szeptember 6.) 

 
Süt a Nap. Galambcsapat húz el az égszínkék ég alatt. Itt-ott avar libben. A ku-

koricatáblánál szárkúpok szomszédolnak. A szinte kék lucerna mellé ugar húzódik. 
Tarló billen, lendül meg a sárga gazzal. Messze fekete kutya üget tova. A kukorica 
szélén fácánkakas szemlél bennünket. A haragoszöld répában fölmagzott gaz bólo-
gat. A parcella szélén hárman bámulnak a répaszed őgép után. A kévéknél sárga 
rakások sorakoznak. Köt a gazda. Az út szélén, a zöld lombú fák között villanyka-
rók tűnnek fel és el. A keresztfán, Uram, megvillan az árnyékod. Egy füttyentés után 
a csalánfolt mellett fékezünk le. Kisvártatva újra nekiiramodunk. (1997. október 4.) 

 
Csigatésztásodnak a falevelek. Feltölt ődött már az eresz csatornája. A szárkúpsor 

egyik kúpján szarka billegteti a farkát. Kikelt a búza, mégis, a vakondtúrások szem-
betűnőbbek. Bealjazott a kombájn a kukoricaföldön. Rakások jelzik a hajongálások, 
térdeplések helyét. A fákkal házak téblábolnak az alámerüléshez. Összevillan a 
szemünk a csokros emberekkel. (1997. november 1.) 

 
Várakozó szárkúpok. Irdás a vetés, a szántás. A házatlan tanyaudvar fáján 

bagoly üldögél. A három-négy traktor fölött — de a földúton is — varjak hada kóvá-
lyog, hullámzik, csavarodik. Bokorban tanyák; félig leeresztett rolókkal, zsalugátero-
san vagy a nélkül. A távolban a ködbeszúrt fák sepr űi. (1997. november 29.) 

 
Felakadt a köd a villanykarók során, a néhány bokron és a kihordott trágya 

dombjain. Kőhajításnyira zsugorodott a látóhatás: Álluk alatt összeszorított subáik-
ban szárkúpok guggolnak. Az ezüstkorongú Nap alá fák csontvázai rajzolódnak. 
Az út mellett berántott nyakkal varjú méláz. A tüskés frizurájú vetés fölött egy má- 
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sik repül, kimérten. Hirtelen fényárban úszunk. Árnyéka n ő  a busznak. Az útszéli 
fák végigkattogtatják rajtunk az ágaikat. (1997. december 25.) 

21. 
Mákos lett a szántás. A megőszüli. vetésen macska vadászgat; els ő  lábát óvatosan 

emeli. A teljesen fehér négy házat kettévágja az eresz vonala. A mutatóba esett hó 
inkább az árnyékban maradt meg. A szárkúp tetején hátracsavart fejjel szarka 
figyel. Megvillantva tekintetét, fácán lép le a lekombájnozott kukoricaföldr ől. Leb-
zselünk az ég szürkeségében. (1998. január 31.) 

22 
A lemállott tapasztás mellett, a téglafalon, veréb kapaszkodik. Lepörkölt gaz 

övezi a vetést. Lábon még a tavalyi kukorica. Kivágták, leégették a f ű  egy részét. 
Odvas fa dőlt a hamuba. Valaki kólásüveget húzott a kisfa ágára. A kotúra akadt 
műanyagzacskók mögött hárman akkurátusan szárat raknak a pótkocsira. A szarka-
fészek tövében bagoly gubbaszt. Az árokban hagyott autóroncs mellett nyitott kabin-
ajtóval traktor halad el. A szántáson épületeket jelölnek a sárga foltok. Varjak a 
tárcsázó körül. A távolban, a kopasz fák és a villanykarók sora között házfalak figyel-
meztetnek a Napra. Az együtt maradt néhány tanya bekerített udvarában — Istenem, 
mi látszik ezekb ől a térképeken? — tyúkok szedegetnek. A fára kúszott borostyán 
szomszédságában kivehet ők a bodzabokor levelei. A város szélén két ablakocskájá-
val házikó lapít, lepörgött meszettel. Tavasz van. (1998. február 28.) 

23. 
Hosszú cs őrű  madarak kútászkodnak a rét vizében. Katonás sorban gyümölcsös 

bújik a kapálgató néni mögé. A bejárat apró, kékes virágaival asszonyság néz ki az 
utcára. Homokdomb folyik a veteményeskertre. Lassan, magát mutogatva, szomorú-
fűz fordul körbe. Szembeáll a sárgásvörös Nap. Lüktet a zene. Az így is, úgy is so-
rokba egy-egy fa hajlik be. Uram, mögüled már eltöredezik a kereszt. Az útszélén a 
gépkocsiból egy ember száll ki, nagyot ásít. A sz őke legel őre zöld vetés, erre pedig 
foltos szántás telepszik. Házat, fát t űz a csúcsára a feltűnő  torony. Meg-meglendül-
ve szél után nyúlnak az ágak. Lábai között átbújtat bennünket a gyaloghíd; majd 
egy másik is. Ritka fasor szalad el az erd ő  mellett. Nyírfás szőkül az akácosban. 

Útközben, hazafelé, remeg gyomromban a remény. Még látom a szarkafészket a 
fán, még látlak, Uram, Tégedet is, a kereszten, még olvashatók az útszéli táblák 
feliratai, még virít a ligeten át a távoli házacska fehér fala, még meg-megbillennek 
az ég szürkeségében a busz olvasólámpái. (1998. április 3-5.) 
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Sáfrány Attila 

A hazatérés más 
I. 

Hosszú eltávozásomból hazatérvén azt terveztem, hogy végre szavakba öntöm a 
az elmúlt évek fölismeréseit az id ő  rendjéről, a ciklikusság általam kidolgozott elmé-
letét.. Most otthonomba belépvén mégis az els ődleges dharmáról, a térről írok. 

Visszatérve a térrel, vagyis magammal szembésültem. Magamba néztem, és nem 
találtam ott senkit. Megváltoztam volna? Ez egészen biztos, de nem err ől van szó. 
Nem találtam magamat, mert közelebb kerültem — sokkal közelebb mint régen vol-
tam — a dolgokhoz. A dolgok ugyanabban az ütemben váltak egyre ismer ősebbé a 
számomra, ahogyan én magamnak egyre kiismerhetetlenebbé(?), megnevezhetet-
lenebbé(?), megfoghatatlanabbá(?). 

Az élmény alátámasztani látszik azt, amit anno a térr ől írtam. Ezt írtam: Az id ő  
révén azt, amiben vagy;  úgy kezded el érzékelni, mint ami vagy (a materializmusban azono-
sulsz a testeddel, az idealizmusban a tudatoddal), a tér által pedig azt, ami vagy, úgy kez-
ded el látni, mint amiben. vagy (mint rajtad kívülállót), vagyis az id ő  révén az illúzió, a 
maya fogságába kerülsz, a tér által pedig elidegenedsz önmagadtól. Visszafordítani ma-
gadba a világot, ez volna a cél. 

Egy versem jutott az eszembe. Utolsó két sora így szól: a Tér kiürült közben -1 köz-
tünk csend beszélgetett. Természetesen a homonimára épül ő  szójátékról van szó. A tér 
kiürülése két ember között, az én te vagyok érzete (tat team asi) ezen versélmény 
szerint megszólaltatta a csendet, vagyis a másik elidegenít ő  eszközt, a tér édestest-
vérét, a szó(robaj)t sziikségtelenné tette a kommunikációban. Az a másik a n ő  volt. 
Egyoldalú, orgazmus nélküli egyesülés vele, csak úgy egymás mellett ülve, meg sem 
érintve őt. Van ilyen? 

Am a szó másik értelme is érdekes tényre világít rá a maga kontextusiban. A vá-
rosi térnek ki kellett ürülnie ahhoz, hogy egyedül lehessek vele, hogy óriásdimenzi-
óvá növekedjen nemi másságunk jelent ősége ebben a kett ős magányban, s hogy ez a 
magány, ezt a kibírhatatlan magára figyelés a másik által, csúcspontján feloldódjon 
az azonosságtudat megnyugtató érzetében. Pedig a városi tereknek nem ez a rendel-. 
tetésük. Urességük érces kongás, ürességük hiányérzet, sivárság, a város lelkének a 
megtagadása. Építészetfilozófiailag ezt kell ugyanis jelentenie a térnek: a város vagy 
a városrész szívét-lelkét. Egy központi, él ő  magot, melyb ől mint a vérerek futnak 
szét az utcák. A tér a sokaságé, a nyüzsgésé, a zsibongó életé, idegen t őle az üres-
ség, a magány, a magábafordulás, az öntudatra ébredés, az azonosságérzet. A tér az 
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elveszésé, a belefeledkezésé, a maya, a világi illúzió él ő  szimbóluma. Lehetne a 
közösségé is, ha nem létezne a közösség megszentelt gyülekez őhelye, a templom. 
De a tér nem a közösségé, hanem a tömegé. 

Az előbbi mondataim alapján kijelenthet ő , hogy a városi tér ugyanazt a funkci-
ót tölti be, mint amit az id ő  általában. A város tere a város ideje. Ezért illik hozzá 
annyira a toronyóra. S ezért ékesítik szobrok, melyek a város népének az emléke-
zetében (vagyis az id őben) őrzött alakokat, az adott hely és az adott hatalom éppen 
aktuális vagy örökké aktuális h őseit á.brá.zolják. Az emlékképek kövületei, a megál-
lított idő, vagyis az abszolutizált id ő  polgárokban továbbél ő  szoboralakjai mint id ő  
az időhöz rendelődnek a városterekhez. De a templom is megfér benne, jelezvén, 
hogy a tömeg a megszentelt térbe lépve máris közösséggé alakul. Es a városháza is. 
A templommal rokonságban az utóbbi azt hivatott kifejezni, hogy az emberek pro-
fán önszerveződése, a maga törvényeivel a polisz hatalma is közösséggé formálhatja 
a tömeget. Világi közösséggé természetesen. 

A szoborban az őskép, a megállított, vagyis abszolutizált id ő  köszön vissza ránk. 
A kőkolosszus azt az illúziót kelti, hogy örökké lett, vagyis az abszolútba nyúlt át az 
a tartalom, amit jelképezni hivatott. Ez az oka annak, hogy a csoportérdekeket meg-
testesít ő  hatalmak szobrokat emelnek és szobrokat döntenek. Az új szobrok emelé-
sével a maguk hatalmát érzik örökre biztosítottnak, míg a régi hatalom emlékeinek 
a lerombolásával annak az örökre eltüntetését remélik. Gyenge, intoleráns, s ezért 
gyáva az ilyen hatalom. 
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Talán mindegyik hatalom ilyen, hiszen nem ismerek olyan világi uralmat, amely 
nem ezt művelte volna. Talán a világi hatalom természetét ől fogva nem is lehet más-
milyen, mint gúvadó szemmel tekinget ő, rémképeket kerget ő, görcsösen kapaszkodó? 
Hogy ne legyen ilyen, ahhoz alá kellene rendel ődnie az eredend ően fölötte állónak: 
a városházának a templom. alá. A középkori városok építészei jól tudták, hogy 
melyik épületnek kell a város legmagasabb épületének lennie. 

II. 
A kérdést el őbb föltettem magamnak, miel őtt kényszerűen fölvetődött volna el őt-

tem. Már a háborúk el őtt, az egzisztenciális bizonytalanságérzet elhatalmasodása 
előtt, a folyóirataink manapság divatos kérdésfölvetése el őtt is mélyen foglalkozta-
tott, hogy mit jelent kisebbséginek lenni itt és most. Ez küldetés, vagy inkább 
elszenvedés? Egyszer űen a sors (ez a mindenre válasz, ugyanakkor semmire sem)? 

A politikai stratégiák mai problemamegoldási mechanizmusai szerint a beágya-
zottság megoldhatatlan kérdését rejti magába ez az élethelyzet: a nemzet tagjaként 
ide, állampolgárként oda köt ődünk, de mivel Nyugat kétszáz éve már csak nemzet-
államban tud gondolkodni, ezért teljes joggal nem tartozunk ide sem, oda sem. Ide 
is, oda is, de valójában ide sem és oda sem. Paradoxon: kétszáz éve ilyen a kisebb-
ségi lét. Nem feltétlenül siránkozásra való ok, felfoghatjuk életkihívásként is. Érett 
elfogadása a független személyiség, a szabad ember kiépítésének a kerete lehet. A 
helyzet feldolgozatlansága viszont gyerekes, feln őni nem tudó, önálló életre képtelen, 
a szülők állandó istápolására szoruló egyedeket szül. Nem tudja melyikt ől követel-
jen többet: az „anyjától" (nemzetállamától) vagy az ,,apjától" (államnemzetét ől). Ha 
pedig nem kapja meg az óhajtottat, akkor mélyen megsért ődik, és a határozott 
felnőttet imitálva jogaiért kiált. A durcás kisgyerek módján: hangosan, de mérték-
kel, nehogy lázadása negatív következményeivel kelljen szembesülnie. Ráadásul még 
gyáva is. 

Talán jól rátapintottam a kisebbségi lét szülte kollektív pszichére. Szerintem a 
miénkben mindkét személyiségi vonás föllelhet ő, az érett és a gyerekes is, csak attól 
félek, az utóbbi képezi a domináns elemét. 

Vannak a politikaira túlnövő  más stratégiák is. Egyike ezeknek a kulturális össze-
tartozás elmélete. Állítólag a kultúra nem ismer határokat, s ezért a nemzeti össze-
tartozás kulturális tekintetben zavartalannak tekinthet ő . Hm. Sokat lehetne témázni 
erről. Mindkét oldalról sorjáznak az érvek. A kulturális elszakadás egynyelv ű , azo-
nos kulturális hátterű  népeket sorolhat különböz ő  nemzetekbe. Mint például a szer-
bet és a horvátot. Máshol viszont épp a különböz ő  kulturális háttérrel rendelkez ők 
folynak össze egységes nemzetté egy állami pártfogást élvez ő, fölérendel ődő  életmód 
és kulturális el őtér hatására, mint ahogy Amerikában van. A kultúra nemzetterem- 
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tő  ereje viszont mindkét példából kiviláglik. E minták szerint a kultúra szüli a ma-
ga nemzetét, s nem a nemzet a maga kultúráját. 

Az igazság, mint rendszerint az ilyen esetekben, valószín űleg valahol középúton 
van. Mert ha metafizikusan gondolkodunk, akkor elkerülhetetlen a fölvetés, hogy a 
nemzet, elrendeltetése szerint, szabadakaratúlag választja a kultúráját. Szent István 
döntésének ezért illik jelentőséget tulajdonítani, s nem azért, mert a mostani vezet ő  
világhatalomhoz, Nyugathoz csatolt bennünket. Az a párszáz év, amióta Nyugat ural-
kodik, a világtörténelemnek csak egy rövidke epizódja. 

Ha az elmondottakat kisebbségi léthelyzetünkre vonatkoztatjuk, s ha hisszük, 
hogy a kultúra, amit magunkénak vallunk még él, akkor elmondhatjuk, hogy bármi-
lyen csekélyen is, de akkor is tevékenyen részt veszünk a további nemzetteremtés-
ben. (Dialektikusan gondolkodva nem tekinthetjük a nemzetet befejezett állapotnak, 
hanem inkább megszületettnek, növekv őnek, és ha úgy hozza a sors, elhalónak.) Van 
kultúránk és van kulturális hozzájárulásunk, ezt remélem senki sem vitatja. Része 
vagyunk, még ha nem a legjelent ősebb része is, annak az egységes, él ő  szervezetnek, 
amit magyar szellemi produktumnak nevezhetnénk. Akkor is így van ez, ha a helyi 
borúlátás, s hatására már a külhoni is az elhalásunkról szövegel. Akkor is így van 
ez, ha tényleg elhalóban vagyunk. 

Az is áll, hogy mindmáig kitartottunk a kultúraválasztás mellett, amit akár Szent 
István-i döntésnek is hívhatunk. A délszláv hatás ténye tagadhatatlan, s a szerbbel 
járó bizánci-oszmán hatás is nyilvánvaló, ez viszont természetes, az egészre nézve 
pedig jótékony kölcsönhatás: a peremvidék ősi, felszívó és kibocsátó szerepkörének 
a betöltése, amely méreteivel sohasem fenyegetett az elszakadás rémével. Bármennyi-
re elcsépelt frázisként hangzik is, híd szerepünk valóság. Ez nem feltétlenül tárgyi 
kivetülésű, nemcsak a fordításban és az egyéb közvetít ői tevékenységben mutatkozik 
meg, ami az utóbbi időben különben is veszített az intenzitásából. Abban a formá-
ban is jelenlév ő, amelyben megfoghatatlansága miatt nem szokás tudomást venni 
róla: úgy, mint magunkban hordozott attit űd, amely minden további megnyilatkozá-
sunkat befolyásolja. A látásmódunkat, a problémamegoldási módszereinket, a reto-
rikánkat stb. Mindazokat a tulajdonságokat tehát, amelyek megkülönböztetve kötnek 
össze a többiekkel. Természetesen ez a másság nyomokat hagy a kulturális produk-
tumunkban is. 

Azonban sérült kisebbségi tudatunk nyomait is felfedezhetjük ebben a perem és 
a központ közötti kulturális kölcsönhatásban: az el őbbi gyerekességét, az önállótlan-
ságát, szellemileg már káros függ őségét. A provincializmus rákfenéje ez, amely a köz-
ponti szellemi autoritás kritikátlan utánzásában, hogy ne mondjam majmolásában . 

mutatkozik meg. Eszerint csak az a jó, ami onnan jön, és minden rossz, ami az 
onnan jöv ő től különbözik. Ez a hozzáállás monopolizálja, egyoldalúvá teszi a kisebb-
ségi elitkultúrát. 
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Az ezzel szembeni gyerekes dac ellenállása is tetten érhet ő, amely viszont a 
másik végletbe esik: „forradalmi" hitvallása szerint épp az a jó, ami itt-honi (vaj-
dasági magyar;  délvidéki), és kit érdekel az, hogy mit értékelnek a centrumban! 
Az utóbbi időszak legsikeresebb vajdasági magyar kultúrcikke, a muskátlizene tíz 
évvel ezel őtti diadalútja pontosan ezt példázza. Egyszerre volt lázadás a vajdasági 
magyar (provincialista) elitkultúra egyoldalúságával szemben, és hangzatos kinyilvá-
nítása a centrum értékrendje iránti közönynek. 

Peremlétünknek nemcsak negatív következményeir ől beszélhetünk, szerencsére a 
kisebbségi lét pozitív hatásai is felmutathatók: az érett, független személyiséggé 
érlelődött alkotó egyének is megtalálhatók közöttünk. Személy szerint én bennük 
látom annak az okát, hogy mindeddig számarányi súlyunkat messze túlteljesítve 
tudtuk reprezentáltatni magunkat a magyar kultúrtérben. (Ha ebben igazam van.) 
Kétségtelen, hogy ebben a viszonylag fejlett kisebbségi intézményrendszernek is nagy 
szerepe volt, csakhogy a intézményekkel van egy nagy probléma: hajlamosak az egy-
oldalúságra. A sérült kisebbségi tudat átka alatt az ett ől való mentesség valószín ű t-
len alternatíva. (Az egyoldalúság pedig rossz viszonyban áll az eredetiséggel.) 

III. 

Valamikor régen ezt jegyeztem le a térrel kapcsolatban: a tér a tudat létezése (tár-
gyi kivetülése). Dialektikus fölismerésr ől lévén szó, a gondolat igazán az ellentétpár-
ja által érthet ő . Kiegészít ő  gondolatpárja a következ ő  volt: az idő  pedig a létezés tudata 
(alanyi érzete). Máskor ezt vetettem papírra: a lét létezéssé levését (tudatosulását) az id ő  
érzékelteti benned, a tudás rendszerré válását (létesülését) pedig a tér kívüled. A dia-
lektika megfejtési kulcsa a két alapfogalom (?), gyökértartalom(?), lényegi elem (?) a 
tudás és a lét (a hindu filozófia terminológiájával a Cit és a Sat) született ellentétes-
sége. A tér és az id ő  lényegében ugyanazok, mindkett ő  keresztez ődés, csakhogy a 
másik oldalról. Ezek szerint a „térnek" az alapformája a tudás-öntudat (idealista 
elnevezéssel a szellem), amely a léttel való keresztez ődése következtében kivetül, ala-
nyiságát veszti és rendként, rendszerként mutatkozik meg el őttünk. 

A létesült, kivetült, alanyiságát vesztett, vagyis objektiválódott tudás-öntudat 
(szellem) a rend (hindu filozófiai nyelven a dharma). Ez volna a tér megfelel ő, min-
denre alkalmazható kifejezése. Materialista beállítódású világunkban a tér fogalmát 
igazából csak a fizikai behatároltságú tartalomra értjük, a matematikai koordináták-
ban kifejezhető  és térképen is ábrázolható tárgyi világ rendjére, esetleg építészeti ter-
minusként alkalmazzuk, amely az előzővel egészen közeli rokonságban áll, s eközben 
elfeledkezünk arról, hogy bennünk, emberekben is van tér (rend), mint ahogy a 
társadalomban is. 
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A tér négyes fölosztású, a reálisan létez ő  tetrarchális szerkezetek mindig tér-ter-
mészetű, rend-alakú tartalmak. Tested tere (rendje) is négyes fölosztású: testváz 
(főszerve a kéz), anyagcsere (szív, mint bels ő  szerv), idegrendszer (agy), vérrendszer 
(szív, mint életközpont). Tudatod tere is: akarat, értelem, érzelem és intuíció (a 
lényeglátás képessége). A társadalom keresztmetszete is négyosztatú tér: szellemi 
(brahmana), vezet ői (ksatriya), tulajdonosi (vaisya) és munkás (sudra) életküldetés. 
A világ társadalmainak kulturális felosztása úgyszintén: nyugati, iszlám, kínai és 
hindu kultúrkör. 

Tegyük egymás mellé ezeket a fogalmakat! 

testváz kéz munkás varna akarat föld 

anyagcsere szív, mint bels ő  szerv birtokos varna érzelem víz 

idegrendszer agy vezető  varna értelem levegő  
vérrendszer szív, mint életközpont szellemi varna intuíció vagy 

lényeglátás tűz 

Az analógia törvénye ez. Azé a gondolkodásé, amely az ókorban és a középkor-
ban Nyugaton is otthonosnak számított, de amit ma már alig használunk diszkurzív 
gondolkodáshoz szokottságunkban. 

A sornak természetesen ezzel nem értünk a végére. A további mondandónk szem-
pontjából talán ezek a leglényegesebb elemek. Most közelítsünk egy kicsit! Lássuk, 
hogyan állíthatók sorba a lényegi elemek, ha a metafizikai (?), a szakrális (?), a 
vallási (?) jelleget tekintjük irányadó szempontnak. 

metafizikai cél metafizikai módszer 

akarat akarategység szolgálatvallási karma-marga kereszténység 

érzelem szeretetegység szeretetvallás bhakti -marga iszlám 

értelem létértés bölcsességvallás gjána-marga kínai vallások 
intuíció vagy 
lényeglátás 

realizált tudás, 
gnozisz 

megszabadulás-vallás raja- marga indiai vallások 

Az akarat az egyetlen tudati tényez ő , amely tisztán extravertált. Ennek köszönhet ően történhe-
tett nieg a nyugati kultúrkörben az — ami a másik háromban önmaguk megtagadása nélkül 
elképzelhetetlen volna —, hogy a szolgálatvallás vallási etikája kinevelt magából egy világi etikát, 
az Istenre irányuló akarategység elve pedig kitermelt magából egy világias akarategység eszményt, 
az állampolgárok akarategységét. A cél és a módszer ezen szakrálisra és a profánra való 
szétszakadása teljesen elkülöníti a nyugati kultúrkört a többit ől, azokban ugyanis a szakrális 
(férfiúi) fősége alatt a kett ő  harmonikus házasságot alkot. 
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Természetesen a beazonosítások csakis a lényegi vonások kiemelésével történ-
hetnek, tehát tipizálással és általánosítással. Itt fabatkát sem érnek a diszkurzív gon-
dolkodás metódusai, az indukció és a dedukció. (Példa: a kereszténység általánossá-
gában véve és tipikus vonásait tekintve mondható szolgálatvallásnak.) Másrészt err ől 
az ősi fölismerésmódról azt is tudni kell, hogy holisztikus gondolkodás, ,.logikája" a 
fraktálok tagolódási módja szerint épül fel. Ugyanaz, amit itt nagyban fölvázoltuk, az 
adott elemeken belül kicsiben újból megismétl ődik. (Példa: a kereszténységnek ön-
magán belül - az akarati mellett érzelmi, értelmi és intuitív irányzata is van. Erzel-
mi vonulata például a sajátságosan keresztényi szeretet: a testvéri szeretet, a philia). 

Lássuk ugyanezt a sort a világi (?), a profán (?), a materialitás (?) szempontjából. 

profán életminta profán életcél 
akarat szertartásosság küldetéstudat optimuma kínai kultúrkör 
érzelem sorsvállalás közösségi tudat optimuma hindu kultúrkör 
értelem ésszerű ség felvilágosodottság tudat optimuma nyugati kultúrkör 
intuíció vagy 
lényeglátás 

lényegismerés 
(Könyv ismerése) 

vallásos tudat optimuma 2  iszlám kultúrkör 

A mérleg elve szerint ezeknek a lényegi vonásoknak egyaránt megvan a jó és a 
rossz oldaluk. 

A szakrálisnak például. 

szolgálat, alázat 	szolgálatvallás 	szolgalelkűség, gőg 
szeretet, bátorság 	szeretetvallás 	idegengyűlölet, er őszak a „szeretett" 
bölcsesség, termé- 	 nevében 
szetközelség 	f— bölcsességvallás — . ezoterizmus, magfa 

szabadság, 	
megszabadulá-svallás -►  világmegvetés, önsanyargatás tudatosság 

Es a profánnak is. 
küldetéstudat 	szertartásosság —►  robotizált személyiség 
közösségi tudat 	sorsvállalás 	kasztosodás 
felvilágosodottság -4E- ésszer űség ----►  materializmus 
törvénytisztelet -41-- vallásos tudat 	teokrácia 

Ezek csupán kiemelt vonások, intuitív próbálkozások a lényeg megfogására. Akár 
tévedhetek is velük, ám a funkciójukat még ebben az esetben is be tudják tölteni, 
hiszen az els ődleges cél egy gondolkodásmód szemléltetése. Véleményem szerint a 

2  Az intuíció a tudat magába fordultságának a kivetülése, ezért profán megnyilatkozása is szükség-
képpen vallási jelleget ölt, hiszen lényegében a vallás sem más, mint magába fordulás. 
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mélységébe hatolóan egyedül ezzel a gondolkodásmóddal lehet megérteni a kultúrkö-
rök közötti eltéréseket és megegyezéseket. 

A tér négyosztatú szerkezet, kétdimenziósan ábrázolva egy kereszt. Két egyenes 
szeli át benne egymást kilencven fokban. Ez nagyszer űen kifejezi a négyességben rej-
lő  ellentétpárszerkezetet: az egyenes egyik vége és másik vége a négyesség két egy-
mást kizáró ellentétpárját képezi le a geometria nyelvére, a keresztez ődés pedig azt 
jelzi ugyanezen a nyelven, hogy az ellentétes tartalmak találkozása által létesülnek 
az alapelemek. Valóságosan az Isten Fia is ezen a kereszten, a tér és az id ő  kereszt-
jén szenvedett. A rómaiak által állított kereszt jelkép erej ű  volt. 

A kettősség természetesen a már el őrejelzett formában is megnyilatkozik: mint a 
világi és a szent ellentéte. Mindegyik kultúrkörnek megvan a szakrális és a profán 
alapjellege, melyet – amint az a legkézenfekv őbb – az analógia-sorból kiemelve egy-
egy tudati tartalommal jelölhetnénk. Miként ezt már elmondtuk, egyedül a nyugati 
kultúrkörre jellemz ő, hogy a profán és a szakrális különválva egzisztál benne, a töb-
biben a profán hozzárendel ődő  viszonyban áll a szakrálissal. Igy volt ez a nyugati 
kultúrkörben is valamikor 

Lássuk ezt sematikusan ábrázolva! 

	

szent 	akarat 	szent ----►  értelem 

	

világi 	értelem 	világi —►  akarat 

	

szent 	érzelem 	szent --►  intuíció 

	

világi 	intuíció 	világi ---►  érzelem 

A kultúrkörök földrajzi elhelyezkedése az egész emberiséget meghódító kultúra 
szülőhelyén, az eurázsiai-afrikai földrészen nagyjából meg is felel ennek a sémának. 

észak 
nyugati kultúrkör 	kínai kultúrkör 

	

nyugat 	  kelet 
iszlám kultúrkör 

	

	hindu kultúrkör 
dél 

Természetesen ezeken az ábrákon a sok-sok fontosabb és kevésbé fontos módosító 
elem nincs rajta. Ez a lehet ő  legegyszerűbb, vagyis a legáltalánosabb és a legtipiku-
sabb vonásokat feltüntet ő  séma. Célját viszont így is beteljesítheti. Világosan rámutat 
arra, hogy a világ kultúrfölosztásában mélységes rend uralkodik. Nincs abban semmi 
véletlenszerű. Es arra is, amit, nekünk nyugatiaknak, jól a fejünkbe kellene vésnünk: 
nem létezik kulturális fels őbbrendűség!!! Rend uralkodik, a célok és a módszerek fel-
osztottsága, megfelelés és meg nem felelés, az emberiség, a kozmikus ember (purusa) 
négy részre tagolt életfunkciójának a beteljesítése vagy elmulasztása. A kultúrának nem 
véletlenül mondjuk, hogy tere van. Tere van, mert született rend uralja azt. 
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Kalász István 

Újragondolás 
15 éve írtam a térről, és most elővettem (A TÉR cím ű) ezt az írást a pincében, a szaka-

dozott életm ű  kartondobozból, mely így kezd ődik: Vonzódom a terekhez.,. — Nem nevettem 
fel, amikor ezt olvastam. Komolyan gondolhattam én ezt akkor; gondoltam. 15 évvel kés őbb a 
pincében... Vonzódom a terekhez — az idő  nem. megvásárolható. 

>> Vonzódom a terekhez. De ez a vonzalom sem egységes bennem, olyan, akár 
egy bicinium, melyben a félelem és a szeretet szólam fut egymás mellett, olykor har-
monikusan összecsengve, olykor kellemetlen, disszonáns hangközöket választva. A tér, 
a tágasság, az utcák sz űkössége után feltáruló ég újra és Újra felkavar; hunyorogva 
állok a márványlapokon, és enyhe borzongást érzek. De ez nem volt mindig így, a 
tér érzete nem mindig pusztított a lelkemben. Gyerekként több éven át egy tágas, 
kissé kietlen téren töltöttem a délutánokat. Maszatos, görkorcsolyás bombaként 
keringtem a görög mitológia körül, a tér közepén magasodó szök őkút körül, mely-
nek tetején ott gubbasztott Neptun, az isten. Kezében háromágú szigonyával, ölében 
csapzott gyerekkel. Szerettem azt a kutat. Azon a téren sokat megtanultam; megta-
nultam értékelni a sebességet, melyhez görkorcsolyám fémgörg ői jutattak. Könnyed, 
puha mozdulatokkal lehetett suhanni, megugrani a feldühített emberek elöl. Azon 
a téren ismertem meg a n ők és a férfiak kapcsolatát; a közeli presszóból férfiak 
hozták a nőket a padokra, hogy ott mindenfélét mondjanak nekik, ujjukat puhán a 
mellükre csúsztassák, nevessenek, taxiért intsenek. Es azon a téren ismertem meg a 
kutyák félelemmel teli, tanácstalan tekintetét, ahogyan a védelmet adó falat keres-
ték, és társaim jószívűségét, de kegyetlenségét is, amikor ököllel az arcomba vágtak; 
a kiserkenő  vér édeskés ízét, a menekül ők esetlen mozdulatait. Volt tér körülöttünk, 
lehetett menekülni. > > 

Ott ültem hát 15 évvel kés őbb, és csak olvastam írásos „önarcképemet" — a 
csöndes, homályos refugium pince-kamrámban olvastam, melyre mindent lehetett 
rámondani, csak azt nem, hogy tágas, hogy világos — tehát tér, mint olyan, nem volt 
körülöttem. Pedig abban a házban, melyben éltem... — igen, a ház nagy volt. Nagy. 
Tágas. Sok teret adott nekem, nekünk. Valójában mindig így akartam élni. Együtt, 
mégis külön. Közös fedél alatt párommal, de mégis külön fürd őszobával. Külön ágy-
gyal, káddal. Saját tükörrel. Nyugalommal. Közel a társamhoz, de mégis egyedül egy 
lakásban. Saját ablakkal. Valamennyire békében párommal, mert békétlen lehettem 
önmagammal az egyedüllétemben. Saját lakásajtóval, mely mögött a másik ember 
lakásajtaja fehérlik. Mindenem megvolt. 15 évvel kés őbb. Életemben először: Es 
mégis a pincébe vonultam. Y' 
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> > A kaotikus képhez elvként csobogott a szök őkút áporodott, langyos vize — 
végtelennek, kifogyhatatlannak tetszett — és ott volt a fény; aggodalmasan méricskél-
ték a turisták, hogy fényképez őgépeikkel megörökítsenek maguknak valamit abból a 
térből, abból az édes érzetb ől. Ez ellen volt egy játékunk. Ha észrevettük, hogy 
valaki a szeméhez emeli a fényképez őgépet, villámsebesen átsuhantunk el őtte, és 
magam sem tudom, hány fotográfián vagyok elmosódott, szürke árnyékként jelen. 
De akkor úgy éreztem, jogom van ehhez, mert része vagyok egy delejes er ővel bíró 
középpontnak, mely állhatatos er ővel szívja ki az utcából az embereket. Es ett ől az 
idő  múlása is megváltozott, a halk egyenletes kopogás megbomlott bennem, a térre 
özönlő  formák, színek elárulták magukat. Nem kellett semmilyen felismerésre töre-
kednem, mindent készen és mégis részeire szedve adott a tér. Nem véletlen, hogy ha 
évekkel kés őbb utaztam, egy idegen városban futva szaladtam ki a házak közül. Von-
zalmam vonzássá alakult, bódult lettem a nagy tért ől, melytől elszakadtam. Szalad-
tam, karommal kaszáltam a levegőt. És eszembe jutott az a nap, amikor teherautóra 
rakták ingóságainkat, és mi elköltöztünk. El a tért ől. > > 

** Emlékszem, onnan egy városszéli lakótelepre költözünk — egyforma beton-lép-
csőházak, a házmester mindig ugyanabban a lakásban lakik, a I—X épület B. lépcs ő -
ház fölszintjén, mindig balra be, egyforma kerékpártárolók, azonos ajtók, cseng ők, 
ablakok, egyforma lakások, azonos fürd őszobák, mindig balra a konyha, jobbra nyí-
lik a kisszoba, a konyhában ugyanott az ugyanolyan h űtőszekrény a szomszédos 
lakásban ugyanott áll a... — a tér, mint egyedülálló, egyetlen, megismételhetetlen, egy-
szeri nem létezett, a házak között ugyanolyan felületek: a piros-kék hinta, a három 
egyre tákolt, mázolt pad, a homokozó, az öt guggoló bokor  odébb; a megoldatlan 
emberi gond végtelen ismétlődése a lakótelep. Csak arra emlékszem, hogy ott éltünk, 
de arra már nem, hogy mit csináltunk. ** 

> > Egy téren jöttem rá, hogy nagyon szeretek valakit, valakit, akivel egészen 
addig a pillanatig csak közösséget vállaltam, egy ágyban aludtam, a pénzen osztoz-
tam, de akit ől a függetlenség okozta szorongás újra és újra eltávolított. Erre a felis-
merésre egy távoli városban jutottam, ahová egy hosszú, pénztelen őszön utaztunk 
el négyesben... Másnap a városban kóboroltunk, egy étterem dárdákkal, címeres paj-
zsokkal, buzogányokkal, szekercékkel telezsúfolt termében megebédeltünk, cigarettát 
vettünk a poros buszpályaudvar mellett, unottan mentünk az utcán, amikor egy ma-
gas barokk palota mögül előbukkant a gyönyörű  tér. Megtorpantam. Elfelejtettem, 
hogy mellettem áll. Ő  nem szólt, megszokta / már. Lihegtem, zúgott a fejem, mered-
tem előre. Aztán futni kezdtem, be a térre. Es ekkor futás közben, önkéntelen moz-
dulattal kinyújtottam a karom, és megfogtam a kezét. Atugrottunk egy virágokkal 
teli kőállványt, így érkeztünk a térre. Zihálva bámultuk egymást. Ő  rekedten köhög-
ni kezdett, én csak álltam, és néztem, ahogy a szája elé szorítja a zsebkend ő t. 
Nem éreztem, nem gondoltam semmit, Hogy ő  mit gondolt, érzett, nem tudom, nem 

306 



kérdeztem. A tér megtilt bizonyos kérdéseket. Azóta nem keresem a tereket, de 
újra és újra biztos ösztönnel rájuk találok. De mert minden érzékelés csalás is 
lehet, gyakran érzem tarkómban a kételyt, mely olyan kéjes gyötrelem, hogy 
mindenkinek ezt kívánom. Ez nem finom impresszió, ez tény, fens őbbség. Akár a tér. 
Azon a meleg,, őszi délutánon odaveszett minden ellenállásom a tágassággal szemben. 
Kielégültem. Es azóta keresem, de kerülöm is ezt a sajátságosan tudatos kielégülést, 
amit ha átélek, gyengének érzem magam. Mintha rabja volnék ennek a kielégülés-
nek, mely olyan megvilágosítóan hat rám, hogy belebetegszem. Borzongok. Nem 
tudom miért, de engem összenyom a tágasság. > > 

y' Ma már, gondoltam, nem futnék be egy térre, így nem. Es nem tudtam eldön-
teni, hogy ez jó-e, rossz-e? Es nem tudtam az akkori önmagammal mit kezdeni. 
Miért nem? Nem azért, mert azt a n őt, akit akkor szerettem, és akir ől azt hittem, 
életem végéig vele maradok majd, csúfosan elhagytam, de még mindig és egyre gon-
doltam rá — nem, ez nem zavart — ezzel a b űnnel azóta együtt éltem, valamennyire 
tudtam bánni vele. Inkább az akkori intenzitásomon, feltétel nélküli voltom zavart 
meg(?), zavart össze. Az a tény, hogy a legcsekélyebb félelem nélkül néztem akkori-
ban önmagam lelkébe. Ez a bátorság azóta elveszett, kiveszett, elt űnt, megszűnt ben-
nem, és megint nem tudtam eldönteni, ez jó-e, rossz-e? Es mert a jöv ő  jobban 
érdekelt, mint a múlt, így nem azokra a terekre gondoltam, melyeken jártam az 
elmúlt évek alatt, hanem azokra, ahol nem. Ahová még el akartam jutni életemben. 
Józanul, tudatosan szemlél ődve. ** 

> > Képes vagyok. Most már képes vagyok visszatérni bizonyos terekre, és elfo-
gódottan bár, de sétálni azokon. Ezeket a finomkodó mondatokat hosszú gyötr ődés 
után írtam fel szobám falára, oda, a többi mondat közé. A mondatok természetsze-
rűen egy lelki folyamatról tudósítottak, de ez engem nem érdekelt. Nem érzékeltem, 
hogy történik bennem valami. Dolgoztam, jöttem-mentem, munkám révén sokat utaz-
tam az országban. Egyedül, teljesen függetlenül éltem egy öregasszony albérleti szo-
bájában, a pályaudvar közelében, a belvárosban. De hogy megmagyarázzam, miért 
nem vagyok képes abból a négy évb ől többet felidézni, most le kell írnom: nem em-
lékszem. Méghozzá egészen sajátságos módon nem. > > 

y* Az előbbi szövegrészlet „még-inkább-visszább-emlék" az emlékezésben. 
Akkor még nem ismertem azt a lányt, akivel befutottam arra a bizonyos térre — ez 
volt az a szakasz életemben, amikor magamra maradtam. Tökéletesen az idegen 
város közepén. Se barátnőm nem volt, se barátaim, ott éltem abban a dohos albér-
leti kamrában. A negyedik emeleten. Egy sz űkös szobát béreltem, melyben ágy állt 
(Milyen is volt az az ágy? Soha nem osztottam meg senkivel!), volt még a kétajtós 
szekrényem, az asztalkám. Két szék állt a szobában, vagy csak egy? Nem tudom. Nem 
figyeltem a térre körülöttem. Ma már tudom: nemcsak magam voltam abban az 
időben, hanem afféle emberi szivacsként laktam a város fölött. Tompán jártam az 
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országot. Szivacsként, mely egyre csak szívta magába a dolgokat, és nem engedett 
ki magából semmit. Azt hiszem, nem érdekelt semmi akkoriban — mintha moziba 
jártam volna, de biztosan csak azért tettem, mert a filmben van valami kész: kielé-
gíti a szemet, fület. Két órára megszünteti az id őt, melyből sok állt rendelkezé-
semre akkoriban. Lehet, hogy lélekben el kellett hagynom minden teret, el kellett 
hagynom 1VIINDENT, hogy valóban megismerjem azt? Azt hiszem: Igen. Igy gondol-
tam, ezt éreztem 15 évvel kés őbb a stuttgarti ház pincéjében ülve, ha arra az id ő-
szakra gondolok. Önmagamat olvasva. Mert valamivel lentebb a kulcsélményr ől írok. 
15 évvel ezelőtt.** 

> > Végül sikerült egy élményt, egyetlen homályos képet kicsikarnom magamból, 
melyet kineveztem annak a bizonyos pontnak, ahol történhetett bennem valami, 
valami, ami elindított egy másfajta gondolkodás felé. Egy forró augusztusi délután 
történt, az Alföld szélén, a keleti országhatár közelében. Kimerülten érkeztünk a 
szarvasmarhatelepre, napok óta úton voltunk az országban — ültünk, kártyáztunk, 
a buszban, gyűlölködve nyertük el egymás pénzét. Az a három palatet ős, hosszú 
istállóépületből álló telep volt az utolsó állomásunk. Kevéske munka, mindig ugyan-
az. Kiszálltunk, körülnéztünk. Kiabáltunk, a busz dudált. Egyetlen lelket sem lát-
tunk az épületek körül. Végül a leghátsó épület mögött, a fal tövében találtunk három 
férfit. Ott kuporgtak, a földet bámulták. Büdösek voltak, egykedv űek. Az istállóktól 
körülbelül száz méternyire apró téglaépület állt. A kopott ajtó mögött, a parányi, 
fullasztó levegőjű  helyiségben egy férfi ült az asztalnál. Részeg volt, a vállát vono-
gatta. Nem érdekelte kik vagyunk, honnan jövünk. Rosszul voltam a melegt ől, 
álltam a napsütésben. Árnyékba szerettem volna jutni. Beléptem az egyik istállóépü-
let ajtaján, és ekkor megláttam a legyeket. A falakon, a mennyezet gerendáin, a h ő -
ségtől kába tehenek nedves szemén, hátán, végbélnyílásuk körül. A legyek zúgtak, 
surrogtak, s űrű  rajokban feketéllettek a földön. Az arcomnak repültek, a hajamban 
zümmögtek. Kitámolyogtam a napsütésbe, a legyek könnyedén elhagytak, visszaröp-
pentek az árnyékba. Nem volt árnyék. Az árnyék is a legyeké volt. Álltam az épü-
letek között. El innen, gondoltam. Nem gondoltam, nem éreztem többet. Szégyenkezve 
gondolok vissza arra a délutánra. Ha azt a telepet nem értettem meg, miért érthet-
tem volna meg bármi mást. > > 

'y Ez így volt. Es még ma — 15 évvel kés őbb — is pontosan látom, ahogyan 
ott ülök, írom ezt a szöveget. Annál a n őnél, akit szerettem azon a téren, akit aztán 
elhagytam. Kínlódva írtam, és ma már még pontosabban tudom, hogy a világvégi és 
végtelen tér az Alföld szélén megkínzott és ebb ől adódóan iszonyatos lökést adott. 
Megütött. Felrázott. Elindított. Es ekkor történt, hogy elindultam. Így is, úgy is. 
Visszaindultam a múltba, mert egy reggel rájöttem, van vasút, és visszamehetek a 
boldog gyermekkorom terére. Egyszer űen elmehetek oda, ahol jól, éreztem magam. 
Csakúgy. Ahol azóta nem jártam. Hirtelen a múltamat akartam. Es el őre is indul- 
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tam, mert elhagytam azt a n őt, akivel nem lettem volna boldog. Soha. Vettem hát egy 
vonatjegyet, kivettem utolsó pénzemet a bankból és elindultam. ** 

> >Aztán elutaztam, visszatértem gyerekkorom terére. Vonattal, busszal, földalat-
tival róttam egyre sz űkülő  köreimet a tér körül, miközben úgy éreztem, mintha vég-
telenül kimerít ő  lelkigyakorlatokat végeznék. November volt, hideg es ős napok sora 
következett, és én csak róttam a köreimet a tér körül. Egyedül voltam, egy öreg, 
dadogós pincérnőn kívül nem volt kihez szólnom abban a városban. Ittam a rossz 
kávét, az er ős sört, és a presszó ablakán kibámultam a zuhogó sötétbe. Minden 
délelőtt, hónom alatt a füzettel és egy üveg sörrel elsétáltam a közeli tóhoz. Bérel-
tem egy nehézkes csónakot, és széles evez őcsapásokkal besiklottam a víztükör köze-
pére. Ismét a tágasság, gondoltam. Ot nap telt el így. De nem siettem. Eletemben 
először időt hagytam magamnak. Szeles, hideg este volt, amikor végül elmentem a 
térre. A város fölött vörösen dereng ő  égből finoman párállott az es ő, a járda fölött 
hatalmas, fekete erny ők suhantak. Ultem a presszó ablakában, és tudtam, hogy vég-
leg megnyugodtam, nem kell többé naplót vezetnem a változásaimról. Bármit megte-
hetek. Nyugodt voltam, der űs. Vettem a kabátomat, elindultam. Besétáltam a tér 
közepére, eldobtam az újságomat, lépkedtem az es őtől fénylő  márványlapokon, 
leheltem a hidegtől elgémberedett ujjaimat. Megkerültem az üres, elhagyatott szök ő -
kutat. A gyomrom enyhén remegett, de egészen pontosan tudom, a lelkem mélyén 
nyugodt voltam. Erre egészen pontosan emlékszem. De mindent nem akarok elmon-
dani. > > 

Itt ér véget az írás. 87-ben. Azóta sok téren jártam már. Azóta nem futót be 
úgy a terekre. Azóta van tér körülöttem; sok-sok térrel áldott meg a sors. Ottho-
nomban.is . De mégis: a legjobban a pincében, a homályos kamrában érzem magam. 
Kis, csöndes szoba ez. Lent a ház pincéjében, a Föld alatt. Van ablaka, falra néz. 
Van itt matrac, asztal, lámpa, komputer, szék, hokedli, nyomtató, az öreg rádió. 
Mindenem megvan itt. Nem jön le ide senki. Fölöttem pedig ott a tér. > > 
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A Kosztolányi Napok irodalmi 
pályázatának nyertes pályaművei 

Alom és valóság 
Víziószer ű  képek távoli sokasága, 
Egységként ragyog fel ködön át messze. 
De szemem nem lát, gyenge tisztasága, 
Vagy nem akarja látni, mi már rég veszve. 

Világnak kínzó lüktetése, 
Gyermekkarom elveszett tisztasága, 
Visszatér-e valaha lelkem üdvössége, 
Rohanó létünk nyugodtsága. 

Mindaz, mi való és egyszer ű , 
Almok és emlékek fellegvára. 
Íme ez az élet, az isteni ned ű . 

Csakhogy mindez csalfa ámbra, 
Mely szunnyadó hev ű , 
De hol a hely: az ember ezt nem látja. 

(Kosztolányi Dezs ő  Játék els ő  szemüvegemmel című  versének hatására) 
Vers, I. díj 
Asztalos Alfréd (Zeneiskola, III. b Szabadka) 
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Élet 
Mit érek Neked? Kellek egyáltalán? 
Ha valami hasznosat nyújtok, talán, 
De gürcölhetek évekig, 
hogy létrehozzak valamit, 
amiért megbecsülést adnak. 
Ami hasznos, érdemes 
a gőgös világnak. 
Nemes, rangos hercegek 
vízbe fojtanak. 
Kiszívják bel őlem az életet. 
Még ha valamit alkotok is, 
velem együtt elfelejted. 
Mindig átversz. 
Miért vagy ilyen hamis? 
Ugyan kellek én Neked? 
Egy kicsit szeretsz? 
Hisz hányan vagyunk 
levegőért kapkodó nyomorultak? 
Megyünk egymás után 
magunk, csak létezünk. Valakinek. 
En is csak egy vagyok. De lám, 
ha belegondolok, minek? 
Az értelmedet keresem. 
Agas-bogas dzsungeled mélyén. 
Mindig elveszek. 
Hogy mi lesz a végén? 
Eldobod mind, ami nem kell ő. 
Emlékem röhögve fújja egy déli szell ő. 
Am égi fellegek tövén, 
forró út porán, folyópart kövén, 
hullócsillag képében tovább 
létezem. 
Az már nem En vagyok. 
Létemnek minden apró jelén 
lelkem lábnyomát odább 
sodorja a végtelen. 

(A gondolatok Kosztolányi Dezs ő  Halottak c. versb ől erednek.) 
Vers, II. díj 
Kószó Ágnes, (Bosa 1Vlili čević  Közgazdasági Középiskola, III. 4, Szabadka) 
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Haldokolva szárnyalás 
Sötét, szürke, egyhangú terem, 
előttem lebeg eddigi életem. 
Pislákoló, halvány világom lassan, de biztosan kihúny. 

Rejtőzködöm e homályba, 
bizonytalan, kétszín ű  bújócska. 
S csak a vége biztos: zuhanás. 

S mint fuldoklónál a nádszál, 
arcod enyémmel szemben áll. 
Az én hibám, hogy tehetetlenségbe pusztulok el. 

Előttem vagy menedékem, 
ki megszépíted ócska életem, 
feledtetvén minden hazug, átkos boldogságot. 

Te szülted nekem létezésem, 
benned önmagam megszerettem. 
Veled a poklokban is angyal vagyok. 

Hozzád szólok éles csendben, 
bénán bár, de súlyos kétségben, 
támpontom s társam e haldokolva szárnyalásban. 

(Kosztolányi Dezs ő  Februári óda című  verse nyomán) 
Vers, III. díj 
Major Diána (Zeneiskola, II. osztály, Szabadka) 
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Szerintem ő  így én, úgy én szerinte ő  
És fejedbe szállt már minden dicséret, kihalt a mosoly a vákuum ablak két üve-

ge közül. 
Es felébredsz, rámnézel. Mozgok, te felöltözöl. Mindent a hiábavalóság elsütött 

mámoráért. A párna moccanhatatlan, a pokróc köhögi illatodat, jellegzetes volt, 
ahogy fenenagy nyári vonzalmadban arrébb gy űrted a hátratekeredett leped őt. 
Belesimítasz hajába, a pizsamád mellégy űröd az ágyba, lámpához érsz. 

A körtébe tiszta áram folyik. 
A reggel alacsonyabb része próbál megint megvesztegetni, de te er ősebb voltál 

mindig is, mint hogy a saját esti színeidre hallgass. A nyakadra duzzad a sál, kávét 
főznél, de minek hozzáérni a kanálhoz. A füst sem okoz már több örömöt, látod? 

Belőlünk veszett ki minden. 
A csönd a kívánatos leginkább rajtam. Talán nem ellenállni. Te magadtól világí-

tasz, nézésre nincs szükséged. 
Akkor indulnak az apró örömök. A b őr finommá válhat, a nyakon a körmök 

tudnak hemperegni: 
— Simogass. Még egy kicsit. Azután elalszom. 
A has pedig sikít még egy kis türelemért. 
És én félhetek, te akkor sem leszel er ősebb, és akkor sem húzod magad er őtel-

jesebben oda a szemeim mellé. 
Soha olyan nappalokat, mit fecskeszín fogsoraid adtak. Szebb azóta nem voltál 

szálkás ingedben, arcodon a reggelr ől maradt árnyékok. Sosem mostad le. „ 
Minden behúzódik a könyvek közé, polcokat ürít ki magánmez az este. 0 lendü-

lettel indul haza, nekem hozza a lányok szeméb ől elcsent csillogást, a félelmet kezei 
irányából. Rám akarja varrni, hazafelé még lassan át is gondolja, de a konyha kocka-
hidegében hagy mindent. A kulcs megpattan a zárban, a hajamat is odacsukja, mert 
mindenáron zárja mögöttem az ajtót. Es a frizsider mell ől előbújik egy tánc alakú 
rossz, ami csábít csíp ős szájszaggal, és neonreklámmal hirdeti magát. 

Ó arrébb tesz és a vizet menti ki a bogarak mell ől, ha kell, akár ajtót is készít, 
minden finom szóból újat. Alkot és világít magából csodát, és nekem mindent, csak 
rád ne nézzek többet. 

Ha nyár van, és távol a Kedves, neked mindegy, csak temethesd húsodat. Annak 
akkor új íze volt. Kicsit tömött, néhol borókás. De keményen fiatal, s őt ifjú. Tele 
volt lányos becsülettel, sz űz daccal és sürg ősséggel. 

— Én holnap fel akarok nőni — mondta, te meg komolyan vetted, mert nem értél 
rá. — Heverészek már napok óta a pokrócon, pedig itt a nyár a tenyereim közt. — 
rád nézett, kissé kancsalul, mint szokott és te — segíthetnél benne... 
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Majd a nyár a bokái közt maradt, s a te békéd szorult be combjai közé. 
Meghalt katonák kacaja, vagy mint valami játszótér, olyan lett a hasa, de a friss 
hangok, apró nyikkanásai... nyúl hangja volt, tisztán hallottad, és még elemeire is 
bontottad. Kedves, és megpróbáltad áttervezni sz űkebb időkre perceidet, de neked 
ő  heves volt és érdes. Eredetien érdes. 

És fejedbe szállt minden dicséret, és kihalt a mosoly a sátor beázott alja körül. 
Az meg... részletezve mosolyogta el, büszkén dacolt nagy n őies otrombaságával. 
Ujjai ma mint egy kerítés, a szeme akár a hógolyó, mibe kavicsot nyomott egy 
rettenetes, vasaltnadrágos gyerek, de télies siettetésében kicsúszott oldalán a 
lényege. 

Apró vonalakból raktalak össze, mert lányszemeinkre er őltetett csoda lettél. 
Kicsi pálcikák nyűgös táncába kezdett arcformád, de nem láttam benned összenyom-
hatót. Folyékony volt az arcodon a fény, amit képre vittetek, de most itt állsz és 
kávévizet forralsz, pedig nem is akartál akkor felkelni mell őle. 

Atirigyeltem tőle még a halk unalmad is. De te csodás voltál neki, én meg végig 
hallgattalak, hogyan csúsztál lankáin, hogyan kapirgálsz magadnak egy kis nyári . 

szerelmet a rakás ostobaságai közül. Közössé vált, ő, a naggyá nőtt kisbogár. 

En rövidszoknyában haladtam, és kimaradt egy-két lélegzetem. Lesöpörted 
rólam a port, és húsodat akartad újra temetni, de én új holdat teremtettem. Hitvány 
üveggé váltam, de a lendületet hozó keser űség 'harapott bele arcomba helyetted, 
és még én kértem elnézést áthárított küzdelmem miatt. 

Merre maradt a kapukulcs, merre dobáltad le az almáidat, merre köhögted el 
régi győzelmeidet, hogy én medd ő  ujjongás lettem fülledt szobaablak helyett? 

Es fejembe száll minden dicséret, és begyullad a mosoly a karjaid közt. És én 
részletezve meséltem el szomorúságod, büszkén és dacolva vacak kecsességemmel. 
Ujjaim mint a betegség, szemem akár a hideg napok. 

„— Két melle mint egy kanyar;... nem értlek Kedves... ez használhatatlan" 
Engem nappalok festenek jobbá és feloldom az arcod. 

Ha kéri, goromba vagyok veled, ha kéri, arcodra dobolom összes eddigi bocsá-
natom. 

Ereje határtalan, akár a frissen szedett meggy színe. Ujjain maradok a szürkü-
let. Te másba fogsz, tincsekbe csavarod fájdalmadat. 

S én már látom, amin végig sem kellett mennem, és átjárom minden gondolatod. 
Arrébb tesz; arcához húz, beleígér mindent szemeimbe, mi egy estét kitölthet. 
Látja a csöndet rajtam, kívánja a halk könyékpattanást. Hallja minden szombaton, 
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akár takaró alatt, akár, amikor te inni mész. Hiszed és vágyod és tudod, és újabban 
kölcsönkérsz, arrébb teszel másokat, és vigyázol az ablak mindkét üvegére. 

Fontoskodik a sok autóhang kinn. Járdára ejti mellkasát a reggel. Mellettem ő  
hajthatatlan ölelési mámor, csapkodón rajongó elfojtás. Es te bámulod, amiért nem 
láthatsz semmit, nem is jó így ez a rosszakarás. Kicsi és ösztöntelenül nyúl a n ők 
szoknyája után, és te már a nadrágos lányokat szereted. 

Kemény az ég, a beton lakásunk alatt elmacskásodott. Ujabban tovarepülni 
vágysz a szép otrombasággal. A kacsintás elindult, és én örök-els ő  szép leszek 
neked. 

Es felébredek, rádnézek. Mozogsz mellette, én ablakot nyitok. Mindent a hiába-
valóság elsütött mámoráért. A párna moccanhatatlan, a pokróc köhögi illatomat, 
jellegzetes volt, ahogy elhatalmasodó márciusi ragaszkodásommal arébb gy űrtem 
ragaszkodásom tárgyáról a hátára tekeredett leped őt. 

Belesimítasz majd egy nadrágos lány hajába, és torzuló arcod szájához nyomod 
a homlokát. 

Mintha lázad lenne, Kedves, feküdj vissza mellém, majd elbágyasztalak. 

Próza, I. díj 
Terék Anna (Gimnázium III. o., Szabadka) 
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Szabadkai látkép 

Csendesen, álmosan indulok útra kis falucskámból. A reggeli járat tele van 
fiatalokkal, mindnyájan egyhangúan, bódultan a hajnali kelést ől, figyeljük a semmit-
mondó tájat. A tavasz még csak most ébredezik, nem látni változást sehol, de legbe-
lülről érezni lehet, hogy itt valami történik, valaminek történnie kell. Nem marad-
hat örökre bezárva sem a természet, sem a lélek. Lassan megérkezünk a városba. 
Nekem, a kis falusi diáknak, mindig megdobogtatja a szívem a város, Kosztolányi 
városa, Szabadka. Leszállok a Pátria-szálló el őtt. Megállok egy pillanatra, hiszen a 
helyet ahova mennem kell, nem ismerem, de elmélázom azon, hogy milyen találó 
nevet adtak ennek a levélzöldre festett, hatalmas épületnek. Pátria: hazát, szül őhe-
lyet jelent. Vajon gondolta-e egykor a „szegény kisgyermek", hogy milyen lesz, 
mivé lesz az ő  szűkebb pátriája... Korán van, a munkába igyekv ők gondoktól 
barázdált arcát figyelve nemigen van kedvem megkérdezni senkit, hol van az a hely, 
amelyet keresek. Fázósan sétálok a korzón. Minden csendes és békés. Nem látni 
sehol az elmúlt évtized tébolyult eszméit. Remélem, jól elzártuk őket, mélyen és tisz-
tára takarítottak a lélek sebészei. Ez a város Európa kapuja, s nem engedhetjük meg 
magunknak azt a renyheséget, hogy ne tárjuk ki a kaput. Köszöntsünk hát minden-
kit víg jó reggellel! Talán most még kicsit félve, mostohán néznek be ezen az ajtón, 
de Kosztolányi szavaival élve: 

„Ki téphet el innen, 

Ki téphet el engem a te kebledr ől? 

Nem voltam-e mindig h ű, tiszta fiad tán?" 

Volt idő  megtanulni a leckét, s most szó szerint is érthetjük a verset, mert kö-
lyökkorunkban valóban a lámpa sugaránál tanulva csodáltuk a száznyelv ű  beszédet, 
Európát. 

A korzón sétálok, nézegetem a színes kirakatokat. Az érdekes tarkaságban egy 
könyvesbolt kirakata el őtt pihentetem szemem. Szomorúan állapítom meg, hogy ma-
gyar kiadványt nem látok. Mégis benyitok, és Kosztolányi-kötet után érdekl ődőm. 
Sajnos nemleges választ kapok. Ez eléggé elszomorít, de abban bizakodom, hogy a 
következő  üzletben több szerencsém lesz. Remélem, az a kirakat már a világ felé 
mutat, de hogy ezen változtatni tudjunk, nekünk kell el őször magunkban megváltoz-
nunk. Nekünk kell először a világ felé nyílni, de úgy, hogy közben itt maradjunk és 
merjük kimondani: 
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„No lásd, maradj, árvák között az árva, 
Maradj közöttük, állj meg végre itt, 
Nem kérve semmit és semmit se várva: 
Ezek a te igaz testvéreid, 

Idézd fel őket dolgozószobádba, 
Adj villamosabb életet nekik 
S ha majd megéled, a sok néma lárva, 
A te szavad ők még megérthetik. 

Kik eldobáltunk minden harci vértet, 
Nem veszhetünk el, minket kard se sérthet, 
Nincs semmi sem, amit elveszthetünk.” 

Most már tudjuk, hogy nincs semmi sem, amit elveszthetünk, mert hallják han-
gunkat a világban, értik, vagy kezdik érteni beszédünk. Itt kell maradnunk, itt kell 
megállni helyünket, s talán majd egyszer Európa sem néz mostoha gyermekének. 

Próza, II. díj 
Milutinovics Sarolta (Oromhegyes, Dávid. Géza u. 14.) 
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Hangulatváltás:? 

A hangulatváltás — változás Kosztolányi Dezs ő  egész munkásságát körbelengi. 
Nincs ez másképp azokban az írásokban, az Aranysárkányban és a Halotti beszéd-
ben sem, melyeket támpontként kiválasztottam. 

A Halotti beszéd címe és kezd őmondata is egyaránt a híres magyar nyelvemlék-
ből, a Halotti beszéd - és könyörgésb ől származik. E két sor utal a mű  szomorú 
témájára és az író mély fájdalmára. Ennek az ősi szövegnek az említéséb ől tükröző -
dik a költő  feltétlen odaadása az anyanyelve iránt. 

Már az els ő  versszakban megjelenik a halál motívuma. Itt egy egyszer ű , szívéhez 
közel álló embert említ, az elhunytat, akit egy összed őlt kincstárhoz hasonlít. Az 
emberi lét az érzelmek és a tapasztalatok kincseinek a tárháza, melyet az elmúlás, 
a halál porba dönt és a feledés homályába borít minden tudást, mely egy életen át 
összegyűlhetett. 

A következő  rész az egyediségr ől szól. Az ember egyedüli példány, s nincs két 
egyforma, mint ahogy két egyforma levél sem n ő  a fán. Létünk értelmének egyetlen 
ősi titka ékírással van kezeinkbe belekarcolva, ez tehát megmásíthatatlanul tartal-
mazza életünk igazi célját. 

A harmadik szakaszban a halottak hangjának a megéneklése következik, mely 
olyan, mint a vízbe süllyedt templomok harangja. Következésképpen, a mindennapi 
élet is egyre jobban hasonlít a pusztuló templomokhoz, vagyis az egyre hitetlenebb 
világhoz. 

Ez a vers egy végső  búcsú a szeretett rokontól, akib ől eltávozott a lélek, aki úgy 
fekszik, mint önmagának dermedt néma. szobra. Érzéseim szerint ezt a verset a két-
ségbeesés és a gyász miatti mély fájdalom ihlették. A m űvet Kosztolányi az utolsó 
két sorral koronázta meg, melyben minden lényeges benne foglaltatik: „Nem kelti föl 
se könny, se szó, se vegyszer. / Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer." 

Ebben az idézetben úgy ír az életr ől, mint egy mesér ől, melyet életünk folyamán 
végigmesélünk. 

Más nézetből szemlélve a dolgot, arra a következtetésre jutottam, hogy ez a vers 
magáról Kosztolányi Dezs őről és a költő  nyomorúságos életér ől szól. A nyomorúság 
ellenére azonban mégis boldog volt, mert tudta, hogy egyedüli és utánozhatatlan. 

Kosztolányi írásmódjában remekül áttekinthet ők a hangulati ingadozások. Ez 
adta az ötletet, hogy a verset err ől a nem hétköznapi oldaláról közelítsem meg. 
A műben bőven akadnak olyan szavak és szókapcsolatok is, melyek különböz ő  han-
gulatot mutatnak be. 

Meghalt — e szó számomra egybekapcsolódik a fekete színnel és a gyásszal. A 
halálhoz mindig tiszteletteljes félelemmel kell viszonyulni. Félni kell t őle, mert nem 
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tudjuk, hogy mi várható utána, és tisztelni kell, mert nem lehet megjósolni, hogy 
mikor érkezik el hozzánk hívó szava. „egyszerre meghalt és itt hagyott minket 
magunkra." Ahogyan a fenti sorból is kit űnik, a halál a legnagyobb megrázkódtatást 
a hozzátartozóknak jelenti. Ugy ragadja ki a testvért, anyát, barátot az összhangú-
ságból, mint leopárd az őzet a csordából. A halál általában egy negatív életérzést 
vált ki bel őlem, azonban, ha egy súlyos beteg ember szenvedésein csak ez segíthet, 
akkor rögtön pozitív értelmet kap. Az Aranysárkányban Novák Antal megoldhatat-
lannak tűnő  gondjain is ez segített, de ebben az esetben a mérleg a rossz oldal felé 
billent, mert azokat a problémákat másként is el lehetett volna intézni és ezzel 
elkerülni a tragédiát. 

Kincstár — a kincstár ősidők óta azt a helyet jelöli, ahol az emberek legféltettebb 
és legdrágább kincseiket őrizték. Mára a szó egy újabb értelmet kapott, ez pedig a 
tudás. Novák Antal is egy ilyen gazdag kincstár volt, a tudás tárháza. Minden taní-
tási napon átöntött egy kis tudást a tanulók fejébe, ezzel is gyarapítva a diákok még 
igencsak hiányos tudás(kincs)tárát. Ez egy kicsit szemben áll az el őző  halál szóval, 
mert a tudásnak mindenki örül és mindenki szeretne a közelébe kerülni. „Jaj, ösz-
szedőlt a kincstár!" Ebben az idézetben pedig összeforrt az elmúlás és a tudás 
fogalma. Ha összed ől a kincstár, akkor maga alá temeti az ott tartott kincseket úgy, 
mint amikor a halál elragad valakit, akkor az élete folyamán összegy űjtött tudás — 
kincs is elvész. 

Egyedüli példány — a természet örök rendje, hogy nem jöhet létre két olyan 
dolog, mely teljesen egyforma. Nincs két egyforma hegy, nincs két egyforma növény, 
nincs két egyforma állat, s őt még az ikertestvérek sem lehetnek teljesen egyformák. 
Novák Antal is egy ilyen egyedüli példány volt. Nagy tudása, rendíthetetlensége 
és realitásérzéke megkülönböztette a kollégáitól. A vers olvasása közben egy olyan 
érzés alakult ki bennem, hogy Kosztolányi büszke volt arra, hogy hozzá hasonló 
embert nem találni széles e világon. Ez jó hangulatot kölcsönöz ennek a szókapcso-
latnak. 

Csönd — a csönd alkalomtól függően kaphat pozitív és negatív értelmet is. Novák 
tanár urat végzetes tette elkövetése el őtt kínosan feszült csönd vette körül a gimná-
ziumban, majd ez a légkör lengte be a megdöbbent tanári kart is, a következ ő  
napokban. Tehát ennek a fogalomnak negatív értelme akkor bontakozik ki, mikor 
súlyos tragédiák történnek. „s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd" Csak 
a halál tud bennünket végleg elnémítani. Ha ez egyszer sikerül neki, akkor soha 
többé nem mondhatjuk ki, amit gondolunk, mert csak a sírontúli csönd vesz ben-
nünket körül, örökkön örökké. A csönd másik fokozata viszont akkor mutatkozik 
meg, mikor valami örömteli szép dolog játszódik le. Mondjuk, amikor egy gyermek 
születését áhítatteljes csöndben várják a hozzátartozók. 
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Templomok harangja — ez a szókapcsolat sokkal összetettebb jelentést hordoz, 
mint az eddigiek. Ez abból fakad, hogy a harangoknak az évszázadok folyamán sok-
féle szerepük volt. Harangoztak délben Isten dics őségére, harangoznak a halottak 
lelki üdvéért, régen harangoztak Isten kegyelméért nagy viharok el őtt, félreverték a 
harangokat, ha ellenség vagy katasztrófa közeledett, és háború esetén még ágyút 
is öntöttek bel őlük. Így lett egyszerre isten és ördög fegyvere. Ebb ől kifolyólag a 
harangokat egy melankolikus, titokzatos hangulatú légkör veszi körül. Legalább any-
nyira titokzatos, mint amilyen titokzatosság vette körül Novák Antal életét az Arany-
sárkányban. „mint vízbe süllyedt templomok harangja" Ez a sor újból visszatérített 
a halál gondolatához. A vízbe süllyedt harang az élettelen testet jelképezi, mely nem 
nyilvánulhat meg többé semmilyen módon, pont úgy, mint a vízben lév ő  harang, 
amely soha többé nem konghat er őteljes, mély hangján. 

Színes fonál — a színes fonál az emberi élet folytonosan kanyargó vonalát szim-
bolizálja. Erre a fonálra fel van jegyezve minden cselekedetünk, legyen az jó, vagy 
rossz. Minél színesebb, vidámabb életet él valaki, annál tarkább gombolyagot kap-
hat kézhez az útja végén. „és sz őtte álmát, mint színes fonált." Azt hiszem, hogy az 
egész versben talán ennek a sornak van a legmélyebb értelm ű  mondanivalója. 
A régi korok emberei ezt találóan úgy fogalmazták meg, hogy „minden ember saját 
sorsának a kovácsa". Mindenki úgy szövi álmait és azokon keresztül az életét, 
ahogyan akarja, és attól függ ően más-más színű  lesz élete fonala... 

Próza, III. díj 
Világos Miklós (November 18. Építészeti Középiskola VT3/2, Szabadka) 
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A halál motívuma Kosztolányi Dezső  
Számadás című  kötetében 

A Számadás Kosztolányi, Dezs ő  1935-ben megjelent, utolsó verseskötete. A kötet . 

versei Kosztolányi őszikéi. Oszikéi egy ötvenegy éves költ őnek, egy halálos beteg 
költőnek. 

„Engem igazán mindig csak egy dolog érdekelt: a halál. Más nem. Azóta vagyok ember, 
mióta nagyapámat láttam holtan, kilencéves koromban, azt az embert, akit talán legjobban 
szerettem akkor. Költ ő, m űvész, gondolkodó is csak azóta vagyok. Az a roppant különbség, 
mely él ő  és halott közt van, a halál hallgatása megértette velem, hogy valamit tennem kell. 
És verseket kezdtem írni. Ha nem lenne halál, m űvészet se lenne. " 1  A halál, mellyel oly 
sokszor kacérkodott, mely már az els ő  verseiben is megjelent, az annyiszor elképzelt 
és megénekelt halál most őt is utolérte. 

Az elmúlás motívuma szerves része a kötetnek. Ott lapul minden gondolat 
mögött, még akkor is, ha néha ősznek álcázza magát: ,,ezt hozta az ősz". Úgy hangzik, 
mint egy sóhaj: ezt hozta az élet, ezt hozta a halálos betegség, ezt hozta az elmúlás. 

Kosztolányi halállal való szembenézése a halál közelében valósult meg. A halálos 
félelem már gyermekkorától kísérte a költ őt. A Monarchia Szabadkája a gyermek-
halandóságok tekintetében els ő  helyen állt az országban. Ha kilépett az utcára, 
koporsóüzleteket és temetési meneteket látott maga körül. A feln őttek, öregek sárga 
arca is mindig a halált juttatta eszébe. Apai nagyanyjáról írta: „Ha nézegettem sárga, 
aszott arcát (...), attól féltem, hogy a nagyanya meg fog halni, talán öt-hat perc múlva is, 
mert olyan öregnek tartottam, hogy véleményem szerint öt-hat percnél tovább nemigen élhe-
tett." (Ezüsthajú, szikár nagyanyám) 

Míg a halált 1895-ben nagyapja mutatta meg neki, a Számadásban ez az apa és 
az anya alakjához kötődik. Kosztolányi édesapja 1926-ban halt meg, s most ő  „a szál-
lásadó, ki előrement", ki a halálra tanítja őt. Az édesanyja, ki életet adott, ott áll a 
halálos ágynál is, s a költő  az ő  „erős nevével köszönti a kemény halált". Rajtuk keresz-
tül nézve a halál már nem szörny ű , az élet része csak. Kosztolányi tudja, hogy 

„vár rám a sok erős 
Jó ismerős, 
hűségesen vetik az ágyam ők lenn. 
Ezért oly csöndes bennem már a lélek 
s éjjel, ha járok künn a temetőkben. 
Nem félek," 
(Azokról, akik eltűntek) 

Kosztolányi Dezs ő : Levelek, naplók. Osiris Kiadó, Budapest, 1996. 822. 
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Kosztolányi sokat járt temet őbe; nézegette a sírokat, a sírokon a neveket. Tudta, 
mi következik a halál után. De nem félt, hiszen tudta, „halottjaim is itt-ott, egyre 
többen'', tudta, hogy nincs egyedül. 

Nem félt. Sztoikus magatartással várta az elmúlást. Közeledve a halálhoz fellá-
zadt az elmúlás ellen, de nem tehetett mást, mint „a bölcsesség nehéz aranymezébe" 
öltözött, s beletör ődött a sors akaratába: 

„Nem zöld kölyök vagyok. Megértem: 
Halál, fogadj el fiadnak." 
(Már megtanultam) 

• Néha még megpróbált ellenállni, hiszen „jobb volna élni. Ámde túl a fák már arany-
kezükkel intenek", már nem tehet semmit ellene. Veszített. El kell hagynia a vendégsé-
get. Ezt a vendégséget viszont illik megköszönni, hiszen „szép, vidám,, vad áldomás volt". 
Es ő  megköszöni, mert „mégis csak egy nagy, ismeretlen Úrnak vendége" volt. 

Mint már írtam, a halál Kosztolányi állandó motívuma. Minden versét, regényét 
áthatja, csúcspontját viszont a Számadásban érte el. A költ ő  akkor szembesült 
igazán az elmúlással, mikor már közvetlen közelr ől szemlélhette azt. Mindig félt 
tőle. De most, amikor már látja őt, próbál barátkozni a gondolattal, egyre közelebb 
kerül hozzá, látja, a halál nem szörny ű . 

A vég közeledtével a kis dolgok is felértékel ődnek, úgy tud örülni egy napkelté-
nek, mint régen a színes tintáknak. Az életnek is örül, mely eddig teher volt, kín, 
amit eddig oly nehéz volt elviselni. 

Egyre többször szólítja meg az olvasót a kötetben, egyre többször akar beszélni 
hozzá. Ahogyan őt az édesapja és édesanyja tanítja a halálra, úgy tanít ő  bennün-
ket. Megérteti velünk, hogy az élet vendégség, hogy élni csodás, és ha közeledik is a 
halál, az gyümölcsös, bölcs, Aki meghal, az bölcs és tudós, hiszen az élet legnagyobb 
kérdésére tudja a választ, milyen a sínek közé esni. 

Esszé, II. díj , 
Hicsik Dóra (Ujvidéki Magyar Tanszék, II. évfolyam) 
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Számonkérés helyett 
(„Számadás remix") 

Számadás — Kosztolányi Dezső  versciklusa hatására 

(Részlet) 

...,,arra" csinos élet 
(Pécsi üdvözlő ) 

csontvelőig 
... ingat 
rezeg velőm is 
... elé 

Szócsonkok vázán evezek (evickélek) az élet teng ő-lengő  kék vizén... 

„De, a bánatszigetén neeee!!!! 
Legyen er őd tovább libegni, 
s a boldogság szigetén 
elcsigázott lelkem... kiköpni!!! 

(Savanya szívemmel egyetemlegesen!...) 
Varacskos számon átlép ő  szándékmódozatok! ...Önmagukban is élnek? 
(Elbeszélgetnek az id őjárás fajlagos stagnáltságáról, s a tranzitív rezonancia 

destruktív valagáról, ahol az automatákból el őbújik a „Cola” — meg egynéhány szó-
da, láb-(láp)víz és üde kakaó-vérszín(!), habtejszín, mi minden szem-száj ingerével 
lötyög elő , beletenyerel esetlen életünkbe. 

(Hát, mi tart vissza? 
»Sok pénz talán? Kenyér zsíros karéja? 
Egy mozicsillag rossz paréja?« 

2 

Egy bólintás?! Egy bólintás a létünk is! A divat magára húz! Keresztre feszít!!! 
(Ki látta, hogy én épp ott, akkor szakadt és levert voltam?) beleszakadnék egy 
résen át más — vadabb (?)(!), de csak egy cseppet igazabb világba! 

Igy csak beleszakadok az „önlét" leterhel ő  bizonyosságába, mert már megint 
vizeznék az életem!...) 
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...Es Kundera „táncosai" csak ropják a „táncot", és hajlonganak... a világ 
színpadán — a világ cirkuszán!... (Ugy adnak, ha bemondja nevük hálából a T. V) 

...Ha végignézek festményeimen ...arcok néznek vissza! ... Arcok! Magamfajta 
elégedetlenked ő, közömbösnek tettető, hívő  és hitetlen, vádló és vádlott... (A b űntu-
dat folytonos?)... 

»Nem vagy magad, jobb neked erre, hidd el, 
sok furcsa ember néz bámulva rád, 
nem üdvözöl téged, nem istenít fel, 
nem göngyöli lelkét sem alád, 

Csak rád tekint fásulva, tompa hittel, 
rokon közönnyel s néha kezet ád, 
de ha ezeknek a testvéreiddel 
élsz majd, elámulsz. Nagy ez a család. « 

ssspatella•let 

Orrvérzésig ütni 
a térdhajlat vándorát! 
Az a sehovase tartozó csont! 
Hol ide, hol odal... Reflex-lét? (Reflexb ől 
rúg és reflexb ől lép? (Remélve... nem a „táncba"!)) 

» Családtalanok óriási családja, 
mely a többség törvényét túlkiáltja, 
komor kisebbség, szívós és kemény,« 

(... az ütlegelés csontosít ... !) 
... a kisebbség? Mindenütt kisebbség! 
... „az idegen mindenhol idegen"! 

(Hiperkarma) 
Itt (Pécsen) otthon, ott otthon itthon? 
Itt bár egy a nyelv ...mégis egész más!... 
Nem értik szavad... „ott" mások a 
szavak — rajtunk kívül —, ... haza érve... 
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»Nem hallanak tán, ám ne menj azért se, 
számodra itt még munka is akad, 
mindig kell valaki, aki megértse 
az utcalányt és a tébolyultakat. « 

»Ki adna másképp inni a betegnek, 
ha nem mi, kik álmatlanul ülünk, 
támadna hívő, vértanú, eretnek, 
ki egy rögeszmén részegülve csüng, 

Látnák-e a vénlányt, kit félrevetnek, 
ki sírna, ha nem hallaná fülünk 
s élnének-e ők is, kiket szeretnek 
mi lenne a világ minélkülünk?« 

Vagy... irány inkább mondjuk ...Amerika? 
Ott még zsírosabb lehet a kenyér! 
Es költő, festő, zenész is kikaparja 
a gesztenyét! 

... vissza? 
Majd újra el innen? 
Szállni a könny ű  
hab felleg felett? 

»No lásd, maradj, árvák közt az árva,«... 
»Idézd fel őket dolgozószobádba ; « 
»A te szavad ők még megérthetik.«... 
»Hisz végzetük egy nekik és nekünk,«... 
... mert: 
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Isa.pur és Iiomu Vogymuk 
Sóhajtásod 
szavakon is 
átjön. 
az ajtó mögül is... 
nézed 
a feledhetetlent: 

illat játszik 
az este kövei közt... 

És még tovább tekintesz: 

Szemedben 
Morzsává rögzült 
könny űt, 

kitörlöd a végtelent. 
Átfont alom alól 
kirántod a képzelet 
leheletnyi nyakhurkát... 

hogy te (!), majd (.!) „azt" az utat...! 
.., és porzik most utánad, 
— elejted a szót, 
szétszórod sejtjeid, 
és a por 
(és a hamu) 
felissza...! 
Mint ahogy a szomjúság feltételezi a vizet, az igény a létünket! 
Hidd és tudd... ez a változás kora, 
Hidd és tudd... a változás mi vagyunk!!! 

Esszé, I. díj 
Belec Anikó (Pécsi Tudományegyetem, M űvészeti Kar) 
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Wara~  

Depression 

I'm waiting for the table to be ready 
Now you can take it down steady. 
1'm waiting for the arrival and departure 
of a guest. 
1'm observing an object, an odd door opening full of surprise, 
a button, a pair of eyes. 
I have made you into thousands of pieces, you broad, 
unbearably noisy world. 
It's better for me not to look at the world, 
catching just one wounded hole, 
and standing, 
freezing. 
Because the whole is unknown and absent- minded, 
but to me the piece is familiar and kind. 

Fordítás, I. díj 
Grásztity Viktor 



A song abouí vonat 

They are wondering and laughing. 
They look forward, they look backward, 
And turn back with wondei; 
Beca,use they haven't understood it all yet. 
They wonder for the first time, 
With pulled-up, longing eyebrow, 
They look and look up to the sky, 
Where the moon's plate shines green 
And the sun shines in the zenith 
And the stars sit gently., 
Greek fire in their eyes, 
Eternal holiday on weekdays, too. 
They walk on this wretched field, 
011  which only dust and wear and tear is, 
They walk on this old world, 
Like in a fresh-painted fiat. 
Look at them how they are watching, how they are admiring, 
When your brain is pondering with boredom, 
They are expecting some miracle from a lettei; 
From information and a phone call. 
Say with me: ignorant orphans, 
Say: our soul is new and pure — still heroic, 
Say with me: poor lunatics, 
Glory to them and praise them. 

Fordítás, I. díj 
Tóth Róbert 
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